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Marija Aukštaitė

Savanorio kelias
Aplinkui kvepia parako 

kvapas. Toliuose liepsnoja 
ugnys, nugulę ant kaimų. 
Bažnyčios bokštas gelsvu 
ugnies siluetu kėpšo viršum 
liepų. Naktis. Kažko stau
gia šunes pagiriais. Juk ne- 
alkani. Užvirtę šimtai pa
žeistų gyvulių mauroja, ki
tų užsibaigusių akys išspro
gusios kaip laukiniai obuo
liai. Ne vieno griaučiuose 
rausiasi varnos ir vilkai. 
Haijnonija! Pašėlus sumi
šimo harmonija! Patrankų, 
šrapnelių išraustos duobės, 
apkasai kaip kurmių išvers
ti, iš jų kyšo kraujuotos 
rankos lyg šaukdamos kerš
to, o aplinkui verda kulko
svaidžių katilas.

Purvinas pasaulio rūbas' 
apsupo ir Lietuvos kūną. 
Visą kūną, nuo galvos ligi 
vainiko. Ištrypti rugių lau
kai nebesiūbuoja želmeni
mis. Nulaužyti, nuraškyti 
sodai, išverstos drobių skry- 
nės, suminti aštuonyčiai, pa
leisti vėjais patalai...

Sėdi ant lūšnos nuodėgu
lių krūvos Laurienė ir lin
guoja. Įsisegęs $ motinos 
krūtį alkanas kūdikis, ren
ka piršteliais ašaras nuo jos 
veido ir meta į žemę. Lau
rienė ilgai žiūri į besiske- 
rėčiojantį mažąjį ir mąsto: 
“Mažulėli, užtręšk dirvą mo 
tinos ašara... Juk čia gyven
si... Išstatysi rūmą pažan
gaus skonio... Tu būsi vy
ras su karžygio šalmu... Iš
semk iš mano širdies mei
lę savo žemei! Iškelk ran
ką už jos garbę ir sienas, 
už taiką ir vieningumą!”

Mažytis pasispardo, įsi
rausią į motinos baltus dro
binius plačiarankovius ir 
šelmiškai šypsosi, lyg tai jis 
žinotų rūpestingosios moti
nos mintis. Po Laurienės 
širdimi sujuda nauja gyvy
bė. Laurienės akys susto
ja vienam taške, lūpos ro
žių lapais susiraukšlėja, pla
čiosios drobių rankovės nu
leidžia "rankas.

Viešpatie, juk žadėjau 
Laurą išrengti savanoriu! 
Čia mažytis... O čia vėl... 
Dieve, ką galiu skirti bun
dančiai Tėvynei?! — Lau
rienės akys paskęsta erdvių 
tamsiuose nakties toliuose. 
Ji žiūri į aušrinę, gražią, 
mirguliuojančią viršum kal
nų. O ten, padebesėliais, ži
ba milijonai mažyčių spin
duliukų, trykštančių iš niū
rių nakties akių. Ji mąsto:

— Juodbėris nereikalin
gas. Žagrę, plūgą, akėčias 
ir visus žemės padargus iš
tąsė vokiečiai. Žemė geroji, 
per duobes ir granatų ari
mus, vos kastuvu prieina
ma... Lauras, kaip tėvas ir 
vyras labai reikalingas, bet 
šiandien Lietuva tik aušrė- 
tekiuos... reik vyrų, reik pe
čių, reik proto ir raumenų, 
žodžiu — reikia jėgos! O 
aš tokia žemės kupstas, tik 
žodžiu galiu prisidėti... Ga
liu auklėti tik būsimas Lie
tuvai jėgas.

Ji paairyž nuodėgulius 
prasvaisčius šiaudų būdą 
nusipint! kaip vyrai nakti

gonėse, kaip dobilienose. 
Kastuvu ji prasikas eželę, 
kitą įkišti bulvei1... “Juk 
rūkštynių pilnos lankos ža
lialapių, išsiplėtusių kups
tais prieš saulę... O van
dens! Pilni ežerai ir upės! 
Tai kas, kad kartais nuo 
kraujo bangelės išsirpusios 
rausva puta... Bulvelė už
augs, rūkštynių pasirinksiu, 
tegu Lauras eis savanoriu. 
Svetimųjų ugnynuos jau ne
pakenčiama!”

Ten toli už pelkės nusi- 
prunkščia juodbėris. Pašilėj 
nusistaugia vilkas. Šunų 
gauja pradunda vieškeliu į 
lavonais nuklotą lauką.

Kalnais pasirodo juodas, 
aukštas kaip pasody uosis 
begumšąs nuo miesto silue
tas — tai Lauras. Jis ne
ria kiek pajėgia, seną ap
rūdijusį šautuvą, “birdan- 
ka’ ’ vadinama, užsimetęs 
per petį, paršvytrioja mil
žino statulos žingsniu bėga 
jo mintis apie savo žmoną 
Adelę.

—Sugrįšiu ligi artės pas
kutinis mėnuo... Juk greit 
apsidirbsim su vokiečiais ir 
kolčakais. Rugių pūrą esu 
paslėpęs duobėj po kiečiais, 
ir kruštienės puspliūdį iš
saugojau nuo rekvizitorių, 
tai vis bus Adeliukei. O ji 
mane leis į savanorius. Ji 
tokia gera, tiesiog angeliš
ka. O už žemę, už maitinto
ją, už nuodėgulius, už gim
tinį lizdą ,— eisilu, nieks 
nesulaikys. Kad ir per ug
nį, man vistiek! Tegu vai
kai žinos, kad jų tėvas 
brangino, gynė tą arimą, į 
kurį bočiai daug triūso ir 
prakaito įdėjo, kuriuo naš
tomis vilko knygnešis švie
są savo broliui. Tad ar ver
ta lepšia būti? Pulkų pul
kai plaukia į Kauną! Vy
žai, sermėga, švarkas ir 
batas, taukši vienu laisvės 
troškuliu!..

Ir kada aušrinė pasuko 
rytų link, tada Adelė išly
dėjo savo Laurą į savano
rius. Jos kairioji apglėbus 
miegaantį kūdikį, o dešinio
ji virpa Lauro delne:

—Eik mielasis, šok į 
balno kilpas, leisk juodbė
rėlį, nešk širdį už Tėvynę, 
už jos laisvę, už nepriklau
somybę. žiūrėk, aušra jau 
bąla, jau kyla stelbiančios 
saulių ugnys, jau plaukia 
vieškeliais kariai savano
riai, smuikuoja maršus žie- 
geliai, suokia lakštingalos, 
nepavėluok mielasis...

Ir sudundėjo žemė, ir su
stiro balno kilpos, o Tėvy
nės balsas trimitais aidėjo. 
Subruzdo kaimų kaimai, su
kilo miestai ir dvarai, susi
liejo vieningomis savanorių 
jūromis banguoti iLetuvai 
šimtmečiais amžiais nepri
klausomybei, laisvei ir gy
venimui?

Ir kada išdygo pirma 
bulvė Adelės praraustu 
kastuvu, kada čirškė nau
jagimis karklų lopšy, tada 
parėjo juodbėris, nuleidęs 
galvą, ir pranešė Adelei 
Lauro sermėgą.

Tai buvo Lietuvos aušrė- 
tekiuos.
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Amerikos kariuomenės žvalgyba brenda per sniegą apžvelgti priešo pozicijų ir pra
nešti savo kariuomenės vadovybei. (Acme- Draugas telephoto)

LIETUVIAI, SAUKIA!
Mūsų brangi Tėvynė, o 

kartu su ja ir visi mes per
gyvename labai rimtą ir 
pavojingą momentą. To
kiais pavojingais momen
tais visų tautiečių .akys 
žiūri į tarptautinę padėtį, į 
spaudą ir kiekvienas žodis 
ar žingsnis visų yra ati
džiai sekamas ir vienaip ar 
kitaip aiškinamas.

Negyvenkime vien jaus
mais ! Visi mūsų sprendi
mai privalo išplaukti iš mū
sų karštų širdžių ir šalto 
proto. Taip galvojant, 
mums nebus netikėti pas
kiausieji įvykiai LIETUVO
JE, nes gerai suprantame 
ir žinome, kokiomis sąly
gomis ir aplinkybėmis visi 
tie įvykiai įvyko. Ryžtingai 
turėsime pergyventi šį labai 
pavojingą mūsų TĖVYNEI 
momentą, turėsime prisi
taikinti prie naujų gyveni
mo sąlygų ir toliau dirbti 
ir budėti kovoje už atvada
vimą. šie svarbūs įvykiai 
privers daug ką iš mūsų 
tautiečių rimčiau pagalvoti 
apie bendruosius visos tau
tos ir valstybės reikalus, 
apie realų ir radikalų visų 
mūsų jėgų subūrimą ben- 
dran visos TĖVYNĖS labui, 
kad bendromis jėgomis grei 
čiau padarytume savo TĖ
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VYNĘ vėl LAISVĄ, DEMO- 
MOKRATINĘ ir NEPRI
KLAUSOMĄ. Niekados ne
užmirškime, kaęl “tas lais
vės nevertas, kas negina 
jos.”

Tauta be drausmės ir su
siklausymo nepriklausomai 
gyventi negalės. Jeigu pa
šlyja tautos drausmė, di
džiausiame pavojuje atsi
randa ir valstybės nepri
klausomybė. Šiandien nega
lime gyventi svajonėmis ir 
duoti valią savo fantazijai 
bet turime energingai dirb
ti kiekvienam pavestą TĖ
VYNĖS GYNIMO DARBĄ, 
o, prireikus, ir paaukoti 
savo gyvybę. Visą tai rei
kalauja iš mūsų TĖVYNĖ 
su tvirta valia ir. drausmin
gumu.

Lietuvių TAUTA nedaly
vavo šiame KARO konflik
te. Vyriausybė dėjo visas 
pastangas, kad LIETUVA 
neįsiveltų į KARO SŪKU
RĮ. Tačiau būtume netei
singi, jeigu šiandien saky
tume, kad nedalyvaudami 
KARE, ir nesudėję aukų; 
t.y. nesiblokuodami kariš
kai kovoti už viso pasaulio 
demokratiją, sulig savo iš- 

: galės,—laukiame kad kas 
’ nors atneš ir lietuviui lau
kiamąjį ir trokštamąjį švie

sesnį laisvės ir nepriklau
somybės rytojų. Jo niekas 
lietuviui iš malonės neduos, 
bet gęstantis karas suda
rys jam progų nusimesti 
svetimąsias plunksnas ir 
pakelti lietuviškąjį ginklą 
savo teisėms ginti. Lietu
viai būdami greta demokra
tinių kariaujančių valsty
bių, turėtų užtikrintą ryto
jų, kurio joki diplomatiniai 
žygiai neužvaduos, ir bai
giantis karui, jeigu reikės, 
tai sukurs savo žemėje nau
ją laisvės ir atgijimo gais
rą, turint užtikrintą gin
kluotą - materialę paramą 
gintis ir atkaklioje kovoje 
laimėti.

šiandien atėjo laikas vi- 
1 siems suprasti, kad kiek
vienas lietuvis yra karys. 
Juk karys ne tik tas, kuris 
yra būtinoje karinėje tar
nyboje, ne tik tas, kuris 
yra kareivių eilėse, bet ir 
tas, kuris siekia savo vals
tybei šviesios ir patikrintos 
ateities. Todėl kiekvienas 
tautietis turi aktingai kovo
ti su besiskverbiančiu ko
munizmu ir jojo įtaka, o 
taip pat su kitomis totali
tarinėmis įtakomis, su jųjų 
valstybių agentais ir su vi
su kuo, kas tik nori mūsų 

TAUTĄ susilpninti. P. Š.

Tai vienas didžiausių gy
venimo paradoksų, kad so- 
cijalizmas, pažadėjęs darbi
ninkus išlaisvinti iš kapita
lizmo vergijos, atvedė juos 
į daug baisesnę soči j alinę 
vergiją. Socijalistinis ūkis 
yra ištikrųjų vergija pa
remtas.

Pirmoje vietoje čia stovi 
ūkiškas piliečių pavergi
mas.

Nors teoretiškai imant ir 
pagal įstatymus, Sovietų

KIEK LAISVES BOLŠEVIKU RUSIJOJ
ŪKIŠKAS PILIEČIŲ PAVERGIMAS

bono, o ir išdavusi boną, 
gali neišduoti produktų, 
lengvai tam rasdama šiokį 
ar tokį pateisinimą. Gali 
žmogus netekti teisių į bu
tą, drabužius, valgį. Admi-' 
nistracija dažnai taip ir da
rydavo, atimdama teisę “li- 
šencams” į maisto ir butų 
korteles, paprastiems darbi
ninkams atimdama teisę į 
daugelį prekių, kurias gali 
įsigyti tik udarninkai, o vi- 
siepis darbininkams neduo-

piliečiai yra ir savininkai dama teisės įsigyti rinkti- 
visų darbo priemonių, nes nių prekių ir produktų, ku- 
valstybė—tai juk jie patys Į riuos galėjo gauti t. v. torg- 
piliečiai, tačiau praktiškai
imant tikras jų savininkas 
yra bolševikų partija su 
jos pastatytais valdinin
kais. Darbininkai jaučiasi 
labiau priklausomi nuo val
dininkų, negu kapitalistinių 
kraštų darbininkai nuo sa
vo darbdavių. Kapitalisti
niame krašte privatinėje 
dirbtuvėje atleistas iš dar
bo darbininkas gali ieškoti 
ir susirasti darbo kitoje 
privatinėje dirbtuvėje. So
vietų gi Rusijoje visų dar
baviečių savininkas yra tik
vienąp, tai komunistinė vai- PILIETIŠKA VERGIJA 
stybė. Paleistas iš darbo 
darbininkas, kai jam atima
maisto kortelę, patenka į ,vargų nei jų profesinės 

sąjungos, kurios yra ne kas 
kita, kaip tos pačios val
džios organai. Jų vedamoji 
politika yra pačios valdžios

t. v. “lišencų” klasę, kur 
žmonės yra pasmerkti grei
tam išmirimui. Jeigu tie 
“lišencai” ne visi dar su
spėjo išmirti, tai tik dėlto, į politika. Jos negali paskelb 
kad valdžia dar nesuskubo (ti streiko, nes streikas prieš 
suvalstybinti viso ūkiško valstybę, tai streikas prieš 
gyvenimo Savaime supran- j nacius save, nes juk valaty- 
tama, kaip tokia padėtis bė tai neva jie, patys dar- 
suvaržo darbininką. Į bininkai.
NĖRA DARBO PASI- Su uklška ve^glįa eina
RINKIMO drauge ir pilietiškoji vergi-

į ja. Juk piliečių teisių ir jų
Laisvai rinktis darbo rū- , savigarbo8 materijalinį pa- 

šį ir vietą Sovietų darbiniu- Į grinda gudar0 šiokia ar to
kai galėjo tik pirmaisiais kia nu09avybg. Sovietuose 
po revoliucijos metais. Grei- i tik vienas tėra 8avinin. 
tai tačiau pasirodė, kad :kag—^a- vaistybe Savo ne- 
prie nemalonių ir sunkių pakiu8niuoaius ji labai leng- 
darbų maža tesirado kandi- vai 8utvarko, gukišdama 
datų. Tad jau sekančiais iuog į kaiejimus, sugrūsda- 
1918 m. vyriausybė išleido ma . koncentracijos lioge- 
dekretą, įvedantį visuotiną riug (dabar apie 5 mil žm0.
d arijo prievolę, piliečiams 
nuo 17 iki 50 metų amžiaus,
įsakantį sureglamentuoti vi- j darbfJ8
sus darbininkus ir duodantį į Nenuostabu. kad toji 
teisę skirti darbininkams vįsagaĮg valstybine prievar-
darbavietes. Toliau ėjo visa 
eilė kitų dekretų 1930, 1931
ir 1932 m., siekiančių to pa- kuitūriniam gyvenimui. Sa- 
ties tikslo. Kitaip, žinoma, varankiški mokslo, meno 
ir būti negalėjo. Valstybė, į kdrgjaj atsisaką pataikau
ji imasi vesti planingą ^ 8atrapų užgaidoms, per- 
ūkį iš vieno centro, turi daug rizikuoja, dažnai ir 
laisvai disponuoti visomis galvag gav<) palydi Silpna.
darbo priemonėmis, taigi dva8įaį lankstosi pagal nu- 
ir žmonėmis. Bet įvedus statomas kryptis ir re2rJlta- 
valstybinę prievartą skyri-1 tftte turime žymų mokslo
me darbų ir darbaviečių — 
tuo pat panaikinama ele
mentarinė žmogaus laisvė— 
pasirinkti darbo rūšį ir vie
tą.
PRODUKTŲ
SKIRSTYMAS

Dar labiau pasunkina dar 
bininkų priklausomybę nuo 
darbdavių valdininkų tai 
toji įstatymų jiems duoda
moji galė tvarkyti ir skirs
tyti pagamintus produktus 
pagal jų geriausią išmany
mą. Kai administracija pa
nori, gali neišduoti darbo

sinuose svetimtaučiai ir tu
rintieji aukso bei svetimos 
valiutos.

Toji valdžios teisė, dis
ponuoti pagamintais pro
duktais ir prekėmis, virsta 
kartais pasibaisėtina sau- 
valia, kada, pav., milijonai 
valstiečių skiriami pusba
džiam gyvenimui, kad tik 
išauginti didžiąją pramonę. 
Pramonė buvo išauginta, 
net ant kaulų ir kraujo tų 
lavonų, kurie mirė badu 
1932—33 m.

Neišgelbsti darbininkų iš

nių), arba pasiųsdama į 
slapiųjų ir šaltųjų zonų

ta paliko savo nelemtą ant
spaudą intelektualiam ir

ir meno dekadansą.
Tenka vis dėlto pažymėti,

kad Leninų ir Stalinų drą
sa ir pasiryžimas nuveikė 
Rusijoj stačiai nuostabių 
dalykų. Jie atsilikusioj šaly 
išugdė didžiulę pramonę, 
jie pristatė daug naujų ge
ležinkelių, išvedė kanalus, 
jie radikaliai pakeitė ž. 
ūkio veiklą, išgriaudami 20 
milijonų savarankiškų ūkių, 
suvarydami ūkininkus į kol
chozus. į barakus prie fab
rikų, arba į šiaurės miškus 
ir pelkes. •

i
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Karo cenzorio gyve
nimas kartais irgi 
įdomus •

Apie anglu karininką 
ir jeep

Pasakojama, kad sykį vie 
nas anglų karininkas, su ki

li•i’ . -
m iaBia*

iy »»
m 11

žmona kareivio tar nors' uis britai8 8p0rtininkais, 
Anglijoje gauna laišką nuo isvyko briediių medžioti Vi 
savo vyro. Pabaigoje jis ra
šo: “Brangioji, šiame laiške 
rasi tris kramtomos gumos 
plyteles: viena vaikui, kita 
tau ir trečia cenzoriui.” žiū
ri žmona, laiško vokelyje 
randa tik dvi plyteles. Pas 
kui pamato laiško gale ma
žomis raidėmis parašytai 
“Ačiū už gumą, Cenzorius.’

Remkite tuos biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge”.

si Riti medžiotojai jojo rai
ti savo margaspalviuose 
kostiumuose, o karininkas 
važiavo kariuomenės auto
mobiliu — jeep, kuris, kaip 
žinoma, gali važiuoti kai
nais, duobėmis, net per ne
gilų vandenį. Ir kaip buvo 
nustebinti medžiotojai, kuo
met pamatė, kad per lauką 
bėga briedis, paskui jį va
žiuoja jeep, paskui seka me
džioklės šunes, o už kokios 
mylios paskui — raiti- me
džiotojai. !

• • t*
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Robotinėms bom
boms sprogstant

London. — Sąjungininkai 
užėmė lekiančiųjų bombų 
lizdus, beveik visus. Bet štai 
atlekia kitoki, nauji sviedi
niai. Jie atlekia labai retai, 
be balso netikėtai įsismei
gia žemėn ir plyšta, pada
rydami geroką duobę. Ardo
moji jų jėga nėra didelė, 
daug mažesnė už pirmiau 
buvusių triukšmingai lėkiau 
čių bombų jėgą. Pastarieji 
sviediniai daugiau panašūs 
į milžiniškus' armotų šovi
nius, atskrindančius dideliu 
greičiu iš už debesų. Mums

mę, daugiau atsidėdami Die
vo Apvaizda. Nuo nelauktų 
sviedinių nelengva apsisau
goti, bet irgi neverta bai
mintis.

WULK STtJOlO
1945 West 35* St(Mt

All\ ANIKU THOIOGRaPIIV 
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I'IHIS'E LAI AlKTTK 2K13Kančia — tai didvyrių 
mokykla. — Maironis. PIRKITE KARO BONUS!

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Seimininkių 

RYTINU 
RADIO 
PROGRAMASOPHIE BARČUS

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Iš WAAC gyvenimo
Kai kurios WAAC tikrai 

labai sąžiningai gerbia sa 
vo vyresniuosius, kaip ma-

^vm. -d, iUmptoctari.iS Ši0 >V’,ki0-
Viena WAAC sėdėjo gat-

tarno, skaudamą akių kartų, atitat- 1 vėkaryie. Įeina aukštesnės W trumparegystę ir toliregystę. ,. . . w . . „ , n
Prirengia teisingai akinius. Visuo- j rangos oflCieriS. WAAC tUO 
M atsitikimuoee egzaminavimas da- 4„„
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreives akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Šaradomis nuo pietų, • Ne

kėlioj pagal sutartį.
atsitikimų akys atttaisp.

4712 South Ashland Ar.
rkama TABM U7J

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
jaunuoliai, kurie nėpiUmami j 

kare aviacijos skyrius iš priežas
tie* spalvų neregėsimo —Ljeolor 
bbndneos), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

jau atsistoja ir reiškia pa
garbą.. Oficieric grąžino pa
garbą ir prašo, kad ji atsi
sėstų, bet ji rodo jam vie
tą. Oficieris neklauso. Ji už
sispyrusiai rodo jam sės
tis. Jis nesėdi. Ji vistiek 
rodo, kad sėstų. Paraudona
vęs oficieris suriko: “Pane
le, ar nori, kad aš durnium 
tapčiau! Sudiev!”

Amerikos kariuomenės inžinieriai taiso kelius ir gele- sako iaįkraščiai, esą tai or- 
žinkelį tarp San J ošę ir San Augustine, Mindom saloje, uiviais iškeliamosios bom- 
Philippines salose, po sėkmingos amerikiečių invazijos. , kurios paleistos it
(Acme-Draugas telephoto) sklaidytuvas, iriasi su dide-

liu greičiu paleistąja kryp
timi. Kaip ten bebūtų, o vis
gi jos nemažai nervina mū- % 
sų žmones, nes nelaukta, 
sprogsta. Nors toji išgąs
tis pasidaro pavėluotai svie
dinys, plyšo, girdįs sprogi
mą asmuo išliko gyvas, bet 
netikėtinumas erzina. Įsi
bauginusieji negi sėdės kiav 
ras dienas slėptuvėse, kai 
niekas nepraneša pavojų ar
tėjant. Atrodo, kad turėsi
me dar pakentėti ir šią bai-

Avdokafas ir variniai 
pinigai

Senyvas klebonas sykį lo
šė kortomis su savo para
pijiečiais profesijonalais. 
Kai reikėjo klebonui atmo
kėti už pralaimėjimą, jis iš
siėmė iš kišenės keletą va-

/ I
Italai nelaisvėje 
perka bonus

Anglijon yra atvežta daug 
italų nelaisvių, kurie dirba 
įvairius darbus ūkiuose. 
Jiems mokama už darbą.

Britų kariuomenės virši
ninkas tikrai nustebo vieną

Iš Radio Stoties
W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,S

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” ŠEIMĄ Ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

rinių pinigų. Pamatęs tai dieną tai ita,ų at.
vienas advokatas juokda- 8t0va8 kreipSsi ar bu8 lei8.

ta italams pirkti britų karo 
bonų. Viršininkas jam pri
minė, kad tie pinigai pirks 
bombas, kurios gali kristi 
ant Italijos.

“Well, atsakė italas, 
“mes žineme, kad nors mū-

mos tarė:
“Tur būt, klebonas apvo- 

gėt šios dienos rinkliavą.”
Klebonas į tai atsakė: 
“John, klaipo advokatase

tu esi labai gudrus žmogus, 
nes geriausiai pažįsti savo
auką, duotą šiandie bažny- sų pinigai bu& saugioje vie-
cioje.

žmogus ne sau gimė, bet 
artimiems, pieteliams, tė- 

Ir apsisukęs, išlipo iš gat-! Vyneį( tikėjimui. A. F. Mo- 
drzevvskl.

toje padėti.’

Skelbkitės “Drauge”.

Al. O.
Kumskis

INSURANCE 
BROKER

Dėl Visokių
INSURANCE 
—SAUKITE—

REPubUc 1591 
Išpikloni IiK'omc 
T»x, Notariškus 
Raštus. — Patarnavimas Geras.

vėkario.

JOS. F BUDR1K.
INC.

3241 S. Halsted S t
CHICAGO, 8, ILL.

Tel. CALumet 7237

-------- ------------
Užlaikome didelę krau

tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 

| partmentai po vienu stogu.
Oia rasite didelį ir įvai

rų pasirinkimą viršnuro-. 
d y tų dalykų — už priei-Į 
namas kainas.

Didžiausia lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

REIKALE PASINAUDOKI7!

niJDRIKO RADIO VALANDOS:
WCI’L, 1OOO K., Nedėlios 
felčere — • :»« P. M.
«:HPO, 1450 K., Ketvego ,— Vseor.ra

z

n

Turime didelį 
u gerą paai-
rioknną MuzikaliŽkų Insfpumen- 
tų, MuzikaliŽkų Knygų, Stygų. 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius, 
Laikrodėlius, žiedus, Rąžomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKEK 

— MUŠK)
ma ARCHER AVENUE

Pbone: LAFAYETTE 8617

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora : i u m gyveni
mui. Saugokit-- ju. l-Iedaml Išeg
zaminuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslai 
gali sutelkti.

SH METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklą (tempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMFT RISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
'ich-runas: GANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 3:30 a. m. Iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir fieštad. 3:80 a. m.> 
4M.J;00 p. m.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS*
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

" f

Mūsų paštų padirbti grąžto 
PARLOR SITAI — ra 
snrinaaataJr
arba jtoų
ienas ratas
ar matrosas
perdirbtas ir |
padarytas
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

=^S

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

Nedėliomis pagal sutartį 
Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 

Tel. YARds 2248

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofise TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
kės.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nao 6:30-8:30

Trefllodlenlo Ir Mtadlenlo 
Oflme yra

Aukok aavo kraują anžeb- 

tiems kariame per A. Rau

donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

Mtge

ELAUKITE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namuti, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jin parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters”

O’M ALIEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CKNTBAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI žiū Kompanijų:

COLUMBIA INSURANdE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 

• LUMBERMEN’8 INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
M1CHIGAN KIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

TeL YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CH3ROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė. 
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
Šeštadieniais visa dieną.

Tplefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS -
Statyba^ RemontavimuL Refinansavimui— 
ANT LENGVU MĖNESINIU IŠMOKIM IMU!
Poaaadaklte Prose DabortlnSms

TAPEITM FINANgTNIAJ NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mdfio įstaigoje. Jūsiį Indeliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi SS.000.00 ap
drausti per Federal Karingu and Loan In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami Junta ant pareikalavimo.

8ENIAU81A IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSIN® JSTAIGA.

TEL.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnarlmot —

KEISTUTO SAYINGS AND LOAN ASSOCIATION
CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3236 S. HALSTED ST.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel- GROvehill 0617 
Office Tel. HESDock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

.GANal <128

_ DR. BIEŽIS
gydytojas ir chirurgas

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, 
Iskmad^ Trečiad. ir SeStadienl^M

vakarais ofisas uždarytas, i 
REZIDENCIJA 4 j

3241 West 66th Place ’ 
jįt TtA. REPoblic 7868 į

TeL CANol 0257
Rez. Tel.: PROspect 665J

DR. P. Z. ZALATORIS
gydytojas ir chirurgas L

1821 So. Halsted St '4^ 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.jx

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YARds 3146

DR. V. 1SIMKUS i
We«t 35th Street *

▼U.: 11-12; 2-4; ir 6:80-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL HEMloek 8700
Res. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, lauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAfl
*155 Ko. Kedale Avenue

VALANDOS:
nuo 2—4 Ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir —

Ofiso TeL VIRginia 1886

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0S54 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDvvay 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vai 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieni

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 

| LIGONIUS PRIIMA:
Kaadlea no 2:00 Iki 8:00 vai 
Trečiad. Ir Saka. tik euaitariua

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 3. 40th Court Cicere 

Antradieniais, Retvirtadtadob
Ir Praktadientois 

VaL: 10-12 ryta, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
Ir Šeštadieniais

Valandos: 3 p. p. iki 8 vak.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IB CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofise TeL LAFayette 8210 

Rra. N. BEPuMIe 0654
Jolgu n«*UHI.,p»a —
•auk KEDzie 2868

VALANDOS:
Kaadlen nuo l.| vai. popiet

Ir nuo 6 Iki • vai. vakar*.
TMflladlonl* vakarai* ir taipgi

Sekmadlenlala pagal sutarti.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamit
Irias. (Jablonskis)

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!
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Linksmų ir Laimingų Naujų Metų
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

STANLEY CLEANERS
s. šimulis, sav. — cleaning & dyrino

2150 S. Hoyne Avė. Tel. CANal 5474
luuHunhiunuuunuuuuuHUuuuiu

Linksmų ir Laimingų Naujų Metų
draugams, kostumeriams ir ŠIAIP 

VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

ANTHONY H. KASPER, Sav.

THE CABOOSE INN
5059 S. Wells S t. Tel. Livingston 2034

Linksmų ir Laimingų Naujų Metų
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

"THE WEST SIDE TAVERN"
Hali to Rent for Ali Occasions 

Dances - Parties - Banąuets - Weddings 
Good Beer, Choice Wines and Liųuors 

2244 W. 23rd Place Chicago, Illinois
JIM ir ADELE BUDO, Sav. Phone Seeley 9083

J

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

AL. MATTAS
Užlaiko pirmos rūšies gėrimus.
Taipgi mandagus patarnavimas 

49091/2 W. 14th St. Tel. Cicero 3706 Cicero, III.

• DEOTINE8
• BRANDES
• RUM’O

• KRUPNIKO 
Bus Parduodam*

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjiu Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054

MATHAN 
KAMTEB 

“Lieta rtfkaa 
Cydakea”

Jack Frankish, 30 metų 
amžiaus, United Press karo 
korespondentas, kuris per 
tris metus teikė spaudai ži
nių iš karo fronto, šiomis 
dienomis žuvo nuo vokiečių 
bombos Belgijoj. Buvo ki
lęs iš Ontario, Calif. Našlė) 
liko žmona ir du vaikai.
(Acme-Draugae telephoto)

Pasveikinimas prof. 
Kampininko delnui

Vožnas prapesoriau! Svei 
kindama su naujais 1945 
metais aš spaudžiu tavo 
macnų delną ir linkiu ma
žiau tinginiauti ateinančiais 
metais, šįmet vienu tarpu 
vašemascės visiems balšavi- 
kams ir bedušninkams sal
dusis delnas buvo kaž ko
dėl sustreikavęs. Linkiu, 
kad ateinančiais metais to 
nebūtų.

Atsimink, ką vašemascis 
savo tavorščiams esi padė
jęs ant delno 1936 metais, 
gruodžio 31 d. Tada sakei: 
“linkiu didelio noro maiše
lį skaitymui mano kampe
lio.” Taigi, šiandie aš, ti
kiu ir daugelis kitų tavorš
čių, nori prof. Kampininkui 
palinkėti didelio noro mai
šelį rašymui į savo kampe
lį per 1945 metus.

Tavo viernoji Caea- 
lelia iš W.

Praeitą savaitę netikėtai 
pakliuvau pas seną pažįsta
mą Joną Pakinklį. Pavaiši
nęs jis atnešė man parodyti 
savo albumą. Susėdę greta 
aš žiūrinėjau, o jis aiškina. 
Ant vieno albumo lapo pri
segtas vokas su pluoštu 
plaukų.

— Džian, — klausiu: kas 
čia? Plaukus laikai?

— Tai atmintis mano da
bartinės, antros žmonos.

— Bet gi ji yra juodplau
kė, o čia plaukai geltoni.

— Matai, tie plaukai ne 
jos, bet mano, .kuriuos ji 
man išrovė. >

metų, tai — jautis; jei esi 
40 metų, tai — avinas; jei 
esi 50 metų, tai — senas 
vilkas; jei esi 60 m. tai jau 
nevertas ant svieto gyventi.

Moteris 15 metų amžiaus 
yra padaiguota žąsis; 20
metų yra — balandėlė; 30 
metų — povą, 40 metų — 
kvaksianti višta, o 50 metų 
— pasenus pelėda.

Nežinau, su-

Vaikas (į motiną). — Ma, 
pasakyk man, kam karei
viams plaukus kerpa?

Motina. - 
neli...

Tėvas (išgirdęs tai). Ugi 
dėlto, kad kareiviai būtų 
protingesni...

Vaikas. Nesuprantu, tė
veli...

Tėvas. Matai, sūneli, yra 
sakoma, kad ilgas plaukas, 
trumpas protas.

Amerike daug yra žmo
nių panašių peteliškėms. Jie 
prie balšavizmo spiečias, 
kaip peteliškės prie lempos, 
kol nenudega sparnų.

Pirkite pas tuos biznieriuj 
kurie skelbiasi “ Drauge.”

Balševiko dūmojimai
Kartą buvęs katalikas, 
Dabar esu balševikas.
Pusę amžiaus jau turiu, 
Naujus buklus vis kuriu.

Aš šviesybei jau apakęs,
Į tamsybę krypsta akys.
Balševizmą vien giriu,
Tik ne sau, kitiems skiriu.

Edu duoną Dėdės Šamo, 
Trijų aukščių turiu namą, 
Bet aš dirbu dėl Maskvos, 
Griaužtu laisvę Lietuvos.

Esu niekšas toks ir liksiu,
Mainyt būdą nesutiksiu.

, Kas netinka man pačiam,
Tą aš siūliju kitam.

Išsijuosęs vis meluoju,
Į gazetas padrukuoju. 
Išimčių ten nedarau,
Ir tą patį, vis varau.

Aš vis pučiu Maskvos dū
dą,

Apie grožį ir jos būdą,
Kad Sibire nėr ledų,
Pilni krūmai ten žiedų. 

Kad Stalinas geradaris, 
Daug lietuvių išsivaręs, 
Juos vaišina Sibire,
Plukdo pieno kibire.

Apie Staliną dūduosiu
Pas jį betgi nevažiuosiu.
Jis manęs ten nesulauks,
Nei su virvėms nenu

trauks.
Neklausysiu Kampininko, 
Nors laivakortę uždyką 
Man pasiūlė anuomet,
Ten nevyksiu niekuomet.

A V

Vienas mano tavorščių iš- 
tlumočijo, štai kokį palygi
nimą žmonėms. Jis sako, 
kad —

jei esi 15 metų amžiaus, 
tai esi veršis; jei esi 20 me
tų, tai — ožys; jei esi 30

ŽUVĘS KARO KORES
PONDENTAS

Linksmų ir Laimingų Naujų Metų

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

WALTER MELKUS
GROSERNE ir BUČERNE

3248 So. Green St.

Tel. Yards 5694

CHICAGO, ILL.

Linksmų ir Laimingų Naujų Metų

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams!

MILDA AUTO SALES
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

NAUJAS ADRESAS

907 W. 35th St. Chicago, Illinois
Tel. LAF. 2022

w * n

Nors į Maskvą kitus kvie
čiu,

Savo kailį savaip riečiu. 
Mėgstu rojų kitiems girt, 
Bet nenoriu pats ištirt.

r?

Mat, Stalinas nešposauja, 
Šnipų turi visą gaują.
Jei negerbsi jo vieros.
Gausi kulką prie tvoros.

žaibas

Linksmų ir Laimingų Naujų Metų

LINKIME
MUSŲ DAUGUMAI LIETUVIAMS DRAUGAMS

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO.
Gamintojai

DR. PETER'S "GOMOZO"
2501 W. Washington Blvd.

CHICAGO, ILLINOIS
-------------------------- ----- --------------------------------------------------------------------&

-------------------------------------

Linksmų ir Laimingų Naujų Metų
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

J. KONCEVIC
UNION BARBER SHOP

2557 W. 43rd St. Phone: Virginia 2706
J

Linksmų ir Laimingų Naujų Metų
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS

WESTERN COAL & SUPPLY 
COMPANY

J. MOSCIPAN, President

GERIAUSIOS
ANGLYS IR KOKSAI

Noriai Patarnauja ir su Patarimais

4916 South Festem Avė. Chicago, III.
Telefonuokite PROspect 3400

4*

Namų Taisytojas
Kontraktorius

Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.
GEO. B0RCHERTA5

10546 S. Artesion, CED. 1739
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LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

FELIKSAS IR MIKALINA GENIAI
Savininkai 

GROSERNES
4536 S. Hermi t ag e Avė. Tel.: Yards 4421

Čia yra “Draugo” Stotis
%-------.................. .. 7. . —

„& “ .......................... -

Linksmų ir Laimingų Naujų Metų
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

MOZART TAVERN
U. S. A. PILSEN BEER ON TAP 

IMPORTED AND DOMESTIC LIQUOR
4356 S. Mozart Street

Tel. Lafayette 7555
ALBERT YAKIMAUSKAS PETER RYMKIEWICZ

RUOŠIA VEIKĖJUS POKARINEI LENKIJAI 
ATSTATYTI

daug įrodinėti netenka. Kiek
, vienas galvojantis žmogui 
j žino, kad be tikėjimo nėra i 
, doros, o be doros nyksta, 
žūva paskiras žmogus, šei
ma, visuomenė ir visa tau- i
ta. Jei jau šiandien nyksta 
mūsų idealizmas, jei be at- Į 
lyginimo jau nebenorima

(Nukelta | 5 pusi.)

HATURALC IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

rZ

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ACE BARBER SHOP ** ■
STANLEY BAGDONAS, Sav.

3202 S. Halsted St. Cbicago, Illinois
Tel.: CAN. 4258

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ -
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PLACIDAS IR ONA PIKTURNAI
TAVERNAS

Fox Head Alus, Vynas, Degtinė 
1425 West 45th Street Telefonas Yards 0406

rZ*
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

LINKIU visiems savo kostumeriams ik draugams

Edward's Jewelry
EDWARD LAPINSKAS, Sav.

1901 So. Halsted St. Cancl 2655

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

lOHN'S BARBER SHOP
Men’s, Ladies, and Children’s Haircutting 

FLORIAN IR JOHN WALENTYN 
Savininkai

4662 S. Western Avė. Chicago, Illinois

.LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

STANISLOVAS IR PRANCIŠKA 
LINAUSKAI

TAVERN
2335 So. Leavitt St. Chicago, Illinois

Tel. Canai 7036
- --_ >9

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams, Draugams 

Ir Pažįstamiems

A A A
CHARLES URNICH

(KAZYS URNIKAS)
Teisingo Patarnavimo Real Estatininkas

2500 W. 63rd St. — 2tram auk.
Tel. PROspect 0025

CHICAGO, ILLINOIS'

fe

Tarp galingų pergalės ginklų yra maldai

Linksmų ir Laimingų Naujų Metų
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS 

IR DRAUGAMS!

i 4- t i 4

Amerikos i&nkai ruošia kadrą veikėjų pokarinei Len- 
kijai atstatyti, šioje nuotraukoje dvi gabiausios Mary- 
grove Kolegijos, Detroit, Mieli., studentės: Irena Mroz 
ir Mary Krycka gauna certifikatus, kaipo būsimos vei
kėjos medikalėj ir socialėj srityse. Certifikatus Įteikia 
Detroit vyskupo padėjėjas vyskupas S. S. Woznicki ir 
Lenkijos konsulas Detroite Stanley Algerman. (NCWC- 
Draugas)
------------------------------ y ...

LEMIANCIOJI KOVA
Kiekvienų senų metų pa

baigoj ir naujų pradžioj pa
sireiškia labai planinga ir 
smarki kova dėl spaudos. 
Kovoja katalikiškoji, kovo
ja bedieviškoji, kovoja ir 
taip vadinama neutrali spau 
da. Ši kova yra smarki dėl 
to, kad kovojama ne už vie
ną dieną, savaitę, mėnesį, 
bet už ištisus metus ir dar 
ilgesnį laiką. Ši kova yra 
svarbi dar ir dėl to, kad 
pati spauda mūsų laikais 
yra tapusi didelė jėga. Mat, 
ji skleisdama kaip paskiro
se šeimose, taip ir visuome
nėje savas mintis sudaro 
viešąją nuomonę ir veikia 
žmonių įsitikinimus. Dabar 
pasakytas žodis daug ma
žiau reiškia, kaip parašy
tas, nes pasakytą žodį iš
girsti tegali šimtai, o para
šytą skaityti gali tūkstan
čiai ir milijonai.

Tat ne be reikalo šv. Pi
jus XI yra pasakęs: ‘‘Mūsų 
laikais reikalingesni yra 
tiesos gynėjai su plunksna, 
nega tiesos skelbėjai sakyk
lose.” Kadangi spauda yra 
labai patogus įrankis, todėl 
ją visi stengiasi savo ranko 
se turėti—kuo daugiau sa
vos spaudos išplatinti, nes 
kieno rankose spauda, to 
rankose yra ir visuomenė.

Buvęs Prancūzijos minis
tras Combes sako: “Drąsiai 
galima sakyti, jog trys ket
virtadaliai tikinčiųjų -Pran
cūzijos katalikų atkrito nuo 
tikėjimo dėl socialdemokra- 
tiškcw spaudos.”

O Franklinas štai kaip 
nusako spaudos galybę: 
“Prieš spaudą bejėgė yra 
ginklų galybė: spauda duo
da ir atima tautoms laisvę, 
spauda pakelia ir nukelia 
nuo sosto valdovus, spauda 
kelia kalus ir revoliucijas 
ir laimi tas, kieno rankosė 
spauda. ”

Taigi, šiandien, kai dan
gus ir pragaras kovoja rai
dėmis ant popieriaus, kova 
už spaudą yra labai svar
bus dalykas. Kas yra tikras 
katalikas ir patriotas, tas 
negali ramiai ir pro pirštus 
žiūrėti į spaudos kovą, bet Į 
turi pats toje vietoje daly
vauti ir kovoti už gerą, t. y. 
katalikišką spaudą. Jeigu 
kairysis batas negali būti 
maunamas ant dešinės ko
jos, tai tuo labiau negali

būti vieno bato, kuris tiktų 
ir kairiai ir dešiniai. Taip 
yra ir spauda. Mums kata
likams ir tikriems patrio
tams negali tikti nei bedie
viška, bei masoniška, nei 
neutrali spauda.

IDEALIZMO
SLOPINTOJAI

Bedieviškos bei masoniš- 
kos spaudos kenksmingumą

I \ *. • ,/

'•AID“''
VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIC MA- 

TEIttOI-AS NATUUAI.CS UUM 
8P AUTOS DANTŲ HtJtlTOMS.

NAUJOS 
RUSI Vefvatone DANTŲ 

PI RITOS

$12.50
IKI 188.58 U2 KIEKVIENĄ

Neatttdooda. B*«konlo. Natural.Abp.l- 
voa. Neblunka. VlaoJ šaly žinomos dantų 
plotos. Permatomo. eryatal elmr pl.ltoa.

Plimk.no. lunkumo, aanltarta, Patrn- 
klntma. aarantu.tus. ftlateriataa labai pa- 
naSus | gamtinį. Vieno, dienos taisymų 
patarnmvimaa. Apskaičiavime, rettul.

Darome p’eltas (spaustas Ir 
gautas tik ii laLsniuoMį dentlstų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1734 S, Ashland 2nd FI. Mon. 9251
Atdara noo 9 iki 8. Sežtad. nu. 9 Iki 4. 
_______ KALBAME IJHT U v ĮSRAI

3945 W. 28th St. 2nd FI. Law. 2908 
30 N. Dearborn Rifi. 806, Sla 9649 
Vldurmlesčlo vai. 9—«. Antradieni Ir

katvĮrtadlenl nuo t tkl 7.

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Jonas ir Juzefina Bambalai 
ir Šeima

Savininkai
MODERNIŠKOS BUCERNES

4406 S. Talman Avė. Tel.: LAF. 8387

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

ANTANAS KUNICKAS
BATŲ TAISYTOJAS

4504 8. Washtenaw Avė. Chicago, Illinois

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linktų Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

. JUOZAS ŽVIRBLIS
18-tos Kolonijos Garsus Batų Taisytojas 

1978 CANALPORT AVĖ. CHICAGO, ILLINOIS

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkime Visiems Save Kostumeriams Ir Draugams

Nathan Kanter

MONARCH LIQUOR
, Phone Yards 6054

EIKIT PAS LIETUVIŠKĄ ŽYDUKĄ,
JEIGU NORITE BUTELIUKĄ

3529 So. Halsted St. Chicago, Ilk

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Melrose Park Grocery and Market
GUDZIUS, Sav.

Parduoda geriausios rūšies Grosernės produktus, 
Mėsas, Vaisius ir Daržoves.

y

1418 No. 18th Avė. Melrose Park, Iii.
Tel. Melrose Park 3346

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MAPLEWOOD PHARMACY
STANLEY PRIHODSKI, R. Ph.

2533 W. 43rd St. % Tel,: VIRginia 9652-9748

Linksmų ir Laimingų Naujų Metų
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

MASTER WINDOW SHADE CO.
1803 West 471 h Street — arti Wood Street

S. J. Vondrak, savininkas v Telefonas LAFayette 4566
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonos ir Štampas I 

VAL-: — nuo 9 ryto iki 5:10 p.p. etvlr. iki #. Sefitad 9 iki 12.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything In the line of 

Fornltore

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
For appointment call —

REPUBLIO 6051

JUOZAS IR JURGIS GIEDRAIČIAI 
Savininkai

THRIFTY FOOD STORE
Chicago, Illinois4601 S. Falrfield Avė.

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJU METŲ
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

M. BLUDGEN
TAILOR & b’URRIER

Quality Cteaning and Dyeing 
Tailored To Fit Insures You Clothes Satiafaction

4540 S. California Avė. Chicago, Illinois
TeL LAFayette 1812 — We Call & Deliver

%

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Motgičių
ai pigesni aaeėhng — hs

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
wn w. CERMAK RTt ■ .-ta-cnr*, 

BEN J. KAZANAUBKA8,
TeL OAM

Plimk.no


f ,

Šeštadienis, gruod. 30, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

LEMI&NC10JI KOVA
(Atkelta iš 4 Dusi.)

tiei mažojo piršto pajudinti, 
jei, kilus kokiam sumany
mui, daugelis klausia kiek 
už jo įgyvendinimą bus už
mokėta kokiais ordinais .at
lyginta, keliuose laikraš
čiuose ir po kiek eilučių 
bus apie tai parašyta,—tai 
ne dėl ko kito, kaip tik dėl 
to, kad paplitusi bedieviška 
spauda slopina kilnųjį idea
lizmą ir ugdo jo vietoje ego, 
izmą (savanaudiškumą >. 
TYLINTI KATALIKYBE

Neutrali spauda sakosi 
nerašanti prieš tikėjimą, 
dorą, o tik mokanti kaip 
žemę dirbti, gyvulius augin
ti, jų veislę gerinti, mašinas 
įsigyti, jomis naudotis ir 
t.t. Kad šitie dalykai yra 
naudingi, tai niekas neabe
joja. Bet ar to jau užtenka 
žmogui turinčiam ne tik kū 
ną, bet ir sielą J Ar tylėjimas 
naudingas pačiai kataliky
bei? Ne! Tylinti katalikybė 
anksčiau ar vėliau tampa 
miegančia, mieganti — mir
štančia o mirštanti tampa 
lavonu, kurig ilgainiui ima 
dvokti ir nuo savęs stumti 
visus.

Filosofai sako, kad me
džiaginiai dalykai, kaip tai 
gyvuliai, javai, vaisiai yra 
duona, o tikėjimas—kvėpuo 
jamasis oras. Tat jei taip, 
tai pagalvokime, ar ilgai 
žmogus gyvens, jei jį tik 
maitinsime, o nepasirūpin
sime, kad jis ir gryno oro 
galėtų gauti? Aišku, kad 
neilgai! Be to, kiekvieno 
žmogaus dvasios galia turi 
veikti, jei norima kad ji ne- 
nyktų. O veikiančiai galia’ 
reikia, vis naujų ir nauji’ 
jėgų, kurias teikia ne be
dieviška spauda, kuri žmo
gaus dvasios nepripažįsta, 
ją neigia; ir ne* neutrali 
spauda, kuri dvasios reika
lus nustumia į devyniasde
šimt devintąją vietą, bef 
katalikiška spauda. Užtatai 
į katalikiškos spaudos pla 
tinimą, mes visi turime žiū
rėti, kaip į švenčiausią sa
vo pareigą, tiesiog .apašta
lavimą, nes tikrai, kas ko-

F
voja dėl katalikiškos spau
dos, ją platina bei palaiko 
tas atlieka apaštalo darbą 
nes padeda plisti visuome 
nėj Tiesos, Gėrio ir Grožio 
idealams.

r#
Laimingų, Linksmų Naujų Metų 

Linkime Visiems Lietuviams, 
w Mūsų Gausingiems Kostumeriams 

Ir Draugams!

The
HALSTED EXCHANGE 

NATIONAL BANK

“ŠTAI DIDŽIAUSIAS 
VENECIJOS POPIEŽIAUS 
DARBAS!’’

Gražų, stačiai jaudinantį 
katalikiškosios spaudas pa
laikymo pavyzdį yra davęs 
Popiežius Pijus X. Kada jis 
dar nebuvo Popiežium, o tik 
Venecijos patriarku, jam 
buvo pranešta, kad katali
kų laikraštis “Difesa” dėl 
lėšų stokos turi sustoti ėjęs. 
Tada kilniadvasis patriar- 
kas tarė: “Aš aukoju visa, 
kad palaikyčiau “Difesą? 
Jei reikės to laikraščio pa
laikymui aš nepagailėsiu 
užstatyti savo vyskupiškąjį 
žiedą bei kryžių ir savo kar- 
dinoliškus rūbus, nes būti
nai noriu, kad tas laikraš
tis ir toliau eitų.” Padaręs 
šitokius didelius pažadus, 
kilnusis patrijarkas nesu
dėjo rankų, bet ėmėsi dar- 
do. Savo laiveliu (mat, Ve
necija yra ant salų pasta
tytas miestas) jis važinėjo 
nuo vieno didiko namo prie 
kito, pirsdamas šitą katali
kišką laikraštį. Ir tokiu bū
du platindamas, jis daug jo 
išplatino, ir patį laikraštį 
pastatė “ant kojų.” Ir da
bar lankantieji Venecijos 
miestą prie gražaus Rialto 
tilto mato puikius “Dife- 
sos” namus, su bronzine 
lenta, kurioje įrašyti šie žo
džiai: “Štai didžiausias Ve
necijos Popiežiaus darbas.”

Taigi, Venecijos Popie
žius davė gražiausią pavyz
dį, kaip reikia ir galima dėl 
spaudos pasiaukoti ir ją 
paremti. Mums tik belieka 
visa tai giliai į širdį įsidėti 
ir jo pavyzdžiu veikti.

tuvės turėtų pakankamai 
darbininkų. Tarp darbo, in-' 
dustrijos ir valdžios turi bū-; 
ti koordinacija. Darbas, ad
ministravimas, valdžia kar
tu gamina ginklus pergalei. 
Mes visi galime kartu su
kurti nesibaigiantį gerlai- 
kį.. ’ ’ Kalbėdamas apie CIO 
Political Action Committee

fabrikai, kasyklos ir krau- 
jis pridūrė “Dabar mes pra 
tęsėme mūsų kovą už demo
kratiją.” FLIS

Dievas gyvena visuose 
žmonėse, bet ne visi žm> 
nes gyvena Dievuje. Štai, ir 
žmonių kentėjimų priežas
tis. Braminų išmintis

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgicių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMUINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDBB U. 8. GOVERNMENT SUPER VISION

%

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI 

GRAŽINAMI

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI $
DANTYS

Dirbau .Įeitu*. kurlq |«- 
imudimai gauti tik nuo 
laimi uotų dentistų.

AUkNDUE
KREDITAS
Jei Reikia

Ma«Xki*,__UlUrt PirI°
PASTABA Reikalaukit tlk- 

> "PiT-KITK'’ r&iiea tik 
mūsų puderytos

PATOGIOS
VIETOS

IniatH.lil

j DENTAL LABORATORIES, hc.
TlamO.^icc: 1555 MILVVAUKEE AVENUE

Į4731 LBrotfairl 
l4M L 4 fti Struti 

n Kaltui
__ _ „ JitttSMt Struti100,000 Patenkintų kostumerių Negali Klysti.

ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED ST.

PETER TROOST MONUMENTS

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Seimo* 

Rankose!

OF CHICAGO

Narys Federal Reserve System ir Federal Deposit 
Insurance Corporation

Laimingų, Linksmų Naujų Melų
LINKIME VISIEMS MCSŲ KOSTUMERIAMS 

' IR DRAUGAMS!

ELSTON LAUNDRY
PETER KOWĄCZEK, Pres. L. KOTERSKI, Sekr.

4248 Elston Avė. Tel. KEYstone 8452

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja. 

PHONE. 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

Štai vienas Ii mūsų mitų 
produktų.paminklinių

HDYBU Dfl

KKE1FKITE8 PRIE MtS 
TIESIOG IK SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVERS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JUSV 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Matertolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas kr Dirbtuvėj

VENETIAN 
MONUMENT CO.

4r Dirbtuvė: 527 N. WE8TERN AVĖ.
(Netoli Grsnd Ars.)

Apie darbo vadus
Michaei J. tynil gimęs Ai

rijoj 1905 m. yra preziden
tas Transport Workęrs’ U- 
nion of America nuo 1935 
metų. Jis atvyko į Suv, Val
stijas 1926 metais ir dirbo 
paprastu darbininku kada 
Independent Subway Sys
tem buvo pradėta. Jis padė
jo suorganizuoti transportų 
darbininkus ir sudarė stip
rią uniją tarp tūkstančių 
New Yorko Subway tramva
jų ir autobusų darbininkų, 
ir jis visada gali susitarti 
su šiom kompanijom be 
streiko.

Murray yia prezidentas 
Kongrese Industrijos Orga 
nizacijų. Gimęs Škotijoj 
1886 m. ir atvyko į Suv. Vai 
stijas 1902 m. Dirbdamas 
kasyklose Pennsylvanijoj 
jis greitai įsigijo autoriteto 
United Mine Workers of A 
merica, ir tapo vice prezi
dentu 1920 m. Nuo 1940 m. 
jis yra prezidentas CIO.

Kalbėdamas apie darbo 
siekimus Murray sakė: 
“Mes norime demokratijos, 
kuri yra gyva, ir kuri dir
ba. Mes norime darbo kiek
vienam asmeniui, kuris no
ri dirbti. Mes norime, kad

ROSELANDE
Laidotuvių Direktorius 

B. A* LACHAHICZ
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pull. 1270'—Canal 2515 
Rea. teL: Commodoro 5765.

PERSONALiZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PART1OULAR PEOPLE PREFER TROOST PRODUCTIONS 
DISTRIBUTORS OF /THE FAMOUS MONTELUO GRANITE

Slost Bemttiful—Mos t Eiulurlng—Strougest—Best In The World.
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPK1TSS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce 
and Darius-Girenaa American Legion Post No. 271.

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. YVashington Blvd. 5019 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPuMie 4298 
VALANDOS: Kasdien 9—9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9—6 vai.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ 1)1 REKTORIŲ S 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lalayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chlcagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1300 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND

LOAN ASSOCIATION 
------------------------------------- or CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTEN MACKEEWICH. Prea. and Mgr.

M

PIRKIT TIESIOG 13 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 

ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St
Tiesiog Ten, Kur Būnąs 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUM

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam Stoviui prieinamas

NARIAI
Chlcagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

MAŽEIKA

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias
Dalyse.

EVANAUSKAS
p3319 LITUANICA AVĖ. Phone VAR^s 1138-30

LACHAWICZIB SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE Phones: CANal 2515 
10756 S. MICHIGAN AVĖ. COMmodore 5788

PULlman 1270

L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIOAK AVĖ. Tek PULlman 11661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YABdg 18W

J.LIULEVICIUS 7^

4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF, 3572

P. J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED 8T. 710 W. 18th STREET

Telephone YARds 1419

L L ZOLP
1M6 WB8T 481h 8T. Phone YABDS 0781
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Linksmų ir Laimingų Naujų Metų
KOSTUMERIAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

LINKI
GREGORY BURBA IR ŠEIMA 

susidedanti iš
ŽMONOS STELLOS, DUKTES GENEVIEVE 

IR SCNAUS GREGORY
tUUUUiUUUUUUIUlUUUHHH^M|

G. BURBA
TA1LOR and FURRIER 
1857 W. 47th St. ^H|^l

Tel. Yards 6341
llllIilillillllllllIlIlIlIlIlIllfMflSB®^

Genevieve Burba

Linksmų ir Laimingų Naujų Metų
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

C. & J. AUTO PARTS CO
PERKAM IR PARDUODAM VARTOTUS KARUS 
Junk and wrecked cars wanted for scrap to liek 

the Jap
Drums Refaced, Clutch Platės and Brake Shoes Relined

3220-40 Archer Avė. LAFayette 1090
CHICAGO, ILLINOIS

Linksmų ir Laimingų Naujų Metų
VISIEMS KOSTUMERIAMS, DRAUGAMS IR ŠIAIP 

VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

FRANK S. SMITH

NUMISMATIKAI
PERKA SENUS IR AUKSINIUS PINIGUS

2267-69 Clyboum Avė. Chicago, III
Teiephone DIVersey 2381

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH M22

STORES COAL, Aukštos rūšies, gy
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos

. BLACK BAND LUMP.................... $11.25
įl PETROLEUM COKE (C®“*®) • <19*50 
J PETROLEUM COKE (PBe Ron) $ĮQ*95

w. viro. lump — sijoti........... jg gg

AUSTRALIJA
Rašo KUN. A. BRIAKA

★ ĮDOMIOS ŽINIOS apie 
penktąją žemės kamuolio dalį, 
jos gyventojus, gyvūniją, 
augmenis ir taip toliau...........

gegu

NARO GYVENIMAS se audros sunaikina laivus
Tiesa, narai yra gerai ap- ir naras- jŪrų dugne n'J8t0'

mokami ir uždirba didelius j?s gelbejimos priemonių
pinigus, bet jų darbas la- žūna- Yra ir tokių žuvų' ku‘
bai pavojingas. Daugiausiai rioa nukerPa oro dfldą ir
narais yra tie žmonės, ku- aunaikina su pa
rie nepaiso savo gyvybės virSiu' Nuo tų Priežasčių
Jis niekuomet nežiųo, ar žūna labai daug narų- bet 

-x •- j svarbiausia priežastis — taigyvas grjs iš jurų dugno. , 5 . , . .KT„ • . . . paralyžius. Leisdamies i ju-Narai, ir jų pagelbimn- ;
kai, išvažiuoja į jūrą ir iš- FU dugną nara> knnta
rinktoje vietoje apsistoja. myn P« t™**“ vandcn8

___ ... ... sroves: šiltas, vidutines irNaras apsiredo guminiais v , „ ,
drabužiais, užsimauna 40 saltas' ^d ,r lab>““a> P"
svarų sunkumo batus, užsi- pratęS 2m0gaus kunas tU
. ,_ . , ,. staigių vandens srovių at-deda ant galvos 14 svarų r ....... x. „

__ j. y , mamų negali išlaikyti. Srosunkumo šalmą, prie nuga- ___  • i-a - -y nn vese suparalizuoti narairos ur krutinės pririša 20 . a - a a-,, T j............ miršta. Ne šimtai, bet tuks-sunkenybes. ir leidžiasi iš x v. . x , . , . ., • ... , T a • tanciai tokių nelaimingų na-laivo į jurų dugną. Ir taip , ., .. . ..„ . . . , . . rų *yra palaidoti Australi-sukaustytas ant kojų pirštų . , ,,, . . ._ , .y jos krantuose. Jokia apdravgalų klajoja jurų dugne įeš- < . . - . ",, , . . , dos bendrove jų neapdrau-kodamag pusiau atdarų aus-
terių lukštų. Narui gręsia Zia‘
pavojai iš visų pusių, šiuo- Japonai, kaip jau sakiau, 
se vandenuose nardo ryjik- geriausi narai; jie atvyksta 
lės, nuo tų narui nėra ap- i Australiją ieškodami lai- 
sigynimo. Užpultas ryjiklės mės ir, jei jiems pasiseka, 
jis žūna. Dažnai pasitaiko, džiaugiasi, o jei ne, tai irgi 
kad slankiojančios kiautvar- nepaiso. Japonas naras jo- 
lės (clams) 4 pėdų ilgio, 3 kio ryšio su šalimi ir/su jos 
pėdų pločio, prakanda na- žmonėmis neturi. Kur nors 
ro drabužius ir jis prigeria, krante pasistato šiokią-to- 
Taip jau pasitaiko, kad į o- kią lūšną, tai jo namas iki 
ro dūdą netikėtai įsipainio-1 grįžimo į Japoniją. O dau- 
ja koks didelis jūrų gyvu-' gelis ir to neturi; gyvena 
nas ir mirtinai nukankina ant to paties laivo, iš kurio 
narą. šie ir kiti panašūs ; kasdien leidžiasi į jūrų dug- 
atsitikimai yra priežastimi , ną. Vienatinis naro tikslas 
naro mirties. Kilusios juro i — siuntimas uždirbti pinigų

Linksmų ir Laimingų Naujų Metų

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Hoyne Avenue
Ekspresininkas

2301 SO. LEAVITT ST.
VI. Palikevičius
(Vadinamas Wilsonu)

EXPRESSING SERVICE 
Pristatau įvairių rūšių ang
lis iš parinktų Coal Yardų.

taipgi ir malkų.
Mano patarnavimu būsite 
pilnai patenkinti.

TEL. SEELEY 7895

šv. Jurgio parap. 
žės 20 ir rugp. 19.

Šv. Kryžiaus parap. bir
želio 24 ir rūgs. 2.

Nekalto Prasid. šv. P. M. 
parap. liepos 1 ir rugp. 26.

Gimimo šv. P. Marijos 
parap. birž. 10 ir rūgs. 16.

Šv. Antano parap. birže
lio 17 ir rugsėjo 9.

Visų Šventųjų parap. ge
gužės 13 ir liepos 15.

Dievo Apvaizdos parap. 
birželio 3 ir rugp. 5.

Aušros Vartų parap. rug
pjūčio 12.f

Šv. Mykolo parap. liepos 
22 d.

ŠŠ. Petro ir Povilo parap. 
geg. 6 ir liepos 29.

Šv. Juozapo parap. gegu
žės 27 ir rūgs. 23.

Šv. Kazimiero parapijos 
liepos 8.

“Draugo” rugsėjo 3.
L. Vyčių liepos 4. 
Labdarių Są-gos geg. 30. 
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų rūgs. 30.
Kun. A. M. Linkus

ma nuo 1945 metų sausiB 
15 d. ar anksčiau specisl 
liais plakatais viešai pas* 
kelbti savo aukščiausias kai 
nas už dvylika svarbiausių 
patarnavimų. (OWI)

Linksmų ir Laimingų Naujų Metų
LINKI SAVO KOSTUMERIAMS, DRAUGAMS 

IR PAŽĮSTAMIEMS

Taverna (kol kas be vardo)
ANITA NAVICKAITE

Savininkė

201 So. 25th Avė. Tel. Bellwood 9631
BELLWOOD, ILLINOIS

į gimtąją šalį. Nedaug iš 
jų grįžta į savo gimtinę. 
Daugumas dėl įvairių prie
žasčių miršta čia pat ant 
vietos. Nepaisymas mirties 
ir drąsa stebėtini. Kaip tik 
nelaimingo kūnas išimamas 
iš naro drabužių, tuojau se
kantis aprėdomas ir leidžia
si į jūrų dugną savo laimės 
išmėginti.

Visos šiaur-vakarų Aus
tralijos šone esančios salos 
marguoja tūkstančiais mi
rusiųjų atminimui pamink
lais. Čia ilsisi palaidoti kū
nai pirmųjų misijonierių, jū 
rininkų, naujų žemių tyri
nėtojų, visų netikėtai jūro
se mirusių. Japonų kapinės 
yra- didžiausios, desėtkai 
tūkstančių japonų narų kū
nų palaidota Broome, budis
tų kapinėse.

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

pilpą pasirinkimą siūtų ir kailių — 
vėliausios mados ir puikiausio iš- 
dirbimo. f A z

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės f
- tai mūsų specialybė.
Labai geros rūšies motery kailiniai, kailiukais papuoštais 

‘eloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP 
1711W. 47th Street TeL Yards 2588

mARGUTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflTIS. ĮSTEIGTAS BAJL 11, 1938 1L

Lavvrence, Mass. — Pra
dedamas kelti fondas, kad 
šiame mieste pastatyti ka
talikišką ligoninę. Naujasis 
Bostono arkivyskupas Cush- 
ing šiam tikslui paaukojo 
$50,000. Sudarytas rinklia
vos direktoriatas, į kurį į- 
eina ir kun. Pr. Juras.

▼ - EXTRA PROGRAMAS Penk
tadienlais nuo 7 Iki 8 ▼. 

^^MARGUCIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė- Chicago, I1L
Telefonas — GBOvehill 2242

STASYS LITWINAS SAKO:
fl R fl R Tai Geriausias Laikas Pirkti lyrvurkn — visokios rcšies namams 

REIKMENIS.” ----------  GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo —r Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos fly- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Narnama Reik* 
menų (Hardware) — Pleiaterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių Ir tt

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3089 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki S:30 vaL pp.

Tarp galingų pergalės ginklų yra malda!

Laimingų, Linksmų Naujų Metų
Linkiu Vlsems Savo Kostumerams ir Draugams

MIDWEST SERVICE 
STATION

2335 S. Westem Avė. Cor. 23rd PI. 
Phone CANal 3764 

PHILLIPS “66” PRODUCTS

MOTOR OILS, RANGE & FUEL OILS
V. YUKNIS, Sav.

VISIEMS LIETUVIAMS—

Nuoširdžiai Linkime Jums Sulaukti

Pirkite
Novak Krautuvėje, 

kuri artimiausiai 
jūsų namų.

NOVAK’S
STOCK YARD

MARKETS
Mėsos Krautuvės 

randasi 
visose dalyse

Chicagos miesto.




