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JAPONAI VIS DAUGIAU LAIVU NETENKA
Juos naikina U. S submarinai, kurie 
sėkmingai veikia Pacifike

l \
Submarinai išviso 123 japonų
laivus nuskandino ir 54 sugadino
WASHINGTON, saus. 31.) Tarp nuskandintų yra vie- 

— Laivyno departamentas l nas karo laivas — naikin
tuvas, vienas didelis tanke- 
ris ir keturi vidutinio didu
mo kroviniai laivai. Be to, 
vienas vidutinio didumo lai
vas sugadintas.

Apskaičiuota, kad karo 
laiku amerikiečių submari
nai išviso 123 japonų laivus 
nuskandino ir 54 kitus su
gadino.

’ i • i ' ■
Laivyno departamentas, 

be to, praneša, kad Guadal- 
canal saloje, Solomons, po 
paskutinio amerikiečių lai
mėjimo ten didesni veiks
mai apsistoję. Tačiau ame
rikiečiai rengias į didesnius 
žygius prieš japonus.

Guadalcanal skridikai 
sudaužė 584 
japonu lėktuvus

GUADALCANAL, Solo- 
mon sala, saus. 31. — Vie
tos amerikiečių karo vado
vybės stovykloje iškeliama 
aikštėn, kad amerikiečiai 
skridikai (pilotai) visados 
viršija japonus dausų kovo
se ir priešlėktuvinių patran
kų operatoriai taiklingai 
šaudo.

Nuo praeito rugpiūčio 20 
d. iki šių metų sausio 15 d. 
vieni ir kiti amerikifečiai 
584 japonų lėktuvus numu
šė. Tai rekordas. Priešas 
nieku būdu negali prilygti.

LONDONAS, saus. 31. — 
Iš Romos per radiją paskel
bta, kad balandžio mėnesį 

I Italija karo tarnybon pa
šauks 18 ir 19 m. amž. jau
nuolius. Taip pat bus mobi
lizuojami visi civiliniai gy
ventojai.

vakar paskelbė, kad U. S. 
submarinai Pacifike pasku
tinėmis dienomis nuskandi
no šešis japonų laivus dau
giau.

Amerikai pakanka 
dešimts milijonu vyru 
kariuomenės — May

WASHINGTON, saus. 31. 
— Kongreso žemesniųjų rū
mų (atstovų rūmų) karinių 
reikalų komiteto pirminin
kas Andrew J. May (dem., 
Ky.) pareiškia, kad dešim
ties milijonų vyrų kariuo
menės pakaks bendrai su 
sąjungininkų armijomis nu
galėti Vokietiją, Italiją ir 
Japoniją.

Pirminifikas May sako jis 
vienas yra tų, kurie tiki, 
kad J. A. Valstybė® yra de
mokratijų arsenalas, nes nei 
viena kuri pasaulio valsty
bė neturi tokių didelių eko
nominių resursų, kokius tu
ri Amerika. Viskas, kas 
reikia, Amerika šj kartą tu
ri dar daugiau padidinti ka
rinę ir maisto gamybą. Be 
Amerikos karo reikmenų ir 
maisto sąjunginės valstybės 
neįstengtų ištverti toliau 
sėkmingai vesti karą ir ašį 
nugalėti.

May yra nuomonės, kad 
britai ir amerikiečiai per 
pora mėnesių apsidirbs su 
ašimi Afrikoje. Liks tik 
Europa, kurion sąjunginin
kų invazija ašį stačiai su
krečia. Nes ji nežino, per 
kur sąjungininkai susimes 
prieš Europą. Numatyta ke
letas frontų. Bet tas niekam 
nežinoma.

Prez. Rooseveltas 
aplankė Trinidad

WASHINGTON, saus. 31. 
■— Iš Baltųjų Rūmų paskel
bta, kad prez. Rooseveltas 
grįždamas iŠ konferencijos 
Afrikoje aplankė Trinidad, 
britų Vakarų Indijose ir ap
žvalgė saloje atliktus kari
nius įsitvirtinimus.

Trinidad mieste Port of 
Spain žmonių minios entu- 
zijastiškai prezidentą svei
kino.

LONDONAS. — Britų la 
kūnai užpraeitą naktį ii 
naujo atakavo Vokietiją.

Mannerheim kreipės 
į popiežių Pijų XII 
Suomijos reikalu >

LONDONAS, saus. 31. — 
Seniau gauta žinių, kad 
Suomijos kariuomenės vy
riausias vadas maršalas 
Carl Gustav Mannerheim 
praeitą Lapkritį laišku krei
pės į popiežių Pijų XII pra
rydamas, kad Jo Šventeny
bės pastangomis Suomija 
kaip nors būtų sutaikinta 
su sąjunginėmis valstybė
mis.

Tada į tą žinią neatkreip
ta domė. Dabar gauta Iš au

RUSŲ FRONTE

Black Seo

(”Dra.u<w” Acme teiepnoio-

Britų lakūnai šeštadieni atakavo 
Berlyną; sutrukdė Goeringui kalbą

Hitleris proklamacijoje sako, 
naciai turi kovoti, arba pasivergti

i - r

Britų oro ministerija pra
nešė, kad po atliktų atakų

LONDONAS, saus. 31.—
Britų Mosųuito bombonešiai 
vakar dienos laiku atakavo visi bombonešiai grįžo iš tos 
Vokietijos sostinę Berlyną,! tolimos Vokietijos teritori- 
kai naciai triukšmingai i joje išvykos, 
rengėsi minėti dešimtmetį Goeringas kalbėjo per ra-
kaip Hitleris nacionalsocia- 
lizmo vardu apvaldė Vokie
tiją. Prieš pat britų atakas 
maršalas Goeringas buvo 
pasirengęs sakyti kalbą, kas 
sutrukdyta. Tik paskiau jis 
kalbėjo.

Vokietijos vyrų jėga 
susilaukė krizės; 
neturima pajėgu

LONDONAS, saus. 31.— 
Sąjungininkų autoritetų 
rankosna Londone pakliuvo 
vokiečių slapti dokumentai, 
kuriais nurodomu, kad vy
rų jėgai Vakiętįjojf atėjo 
rimta krizė. Prądeda trūkti 
vyrų karo atsargoms ir e- 
konominei tarnybai. Doku
mentuose nenurodoma, kaip 
ir kokiu būdu Vokietija ga
lės išsisukti iš tos krizės. 
Jei nebus vyrų, aišku® pa
vojus. Naciai gal stengsis 
vyrų trūkumais papildyti 
moterimis. Tačiau tas gali
ma padaryti tik šalies eko
nominėje tarnyboje.

Dokumentuose nustaty
ta, kad daugiau kaip keturi

Taškuoti ženklai rodo teritoriją, kurią rusai atsiėmė is milijonai vokiežių ŽUVę, ar- 
vokiečių per paskutinius kelis mėnesius. Juodoji linija | 8UŽeį3ta karo frontuoSe. 
ženklina dabartinį rusų frontą. Pabrauktos linijos rodo Vadinasi, šie milijonai vy- 
kiek vokiečiai buvo pažengę pereitais metais. I pažalinti iš ginkluotųjų

jėgų. -
Vokiečių apdraudos kom

panijos-* savo statistikomis 
iškelia aikštėn, kad 1942 m. 
per pirmuosius penkis mė
nesius 447,000 vyrų užmuš
ta karo frontuose. Be to, a- 
pie 555,000 kitų taip sužeis^ 
ta, kad toliau jie nebus tin
kami kareiviauti.

Rusai atsiėmė Maikop, aliejaus 
šalinių centrą šiauriniam Kaukaze

Be to, atsiėmė Tichoreckg,s
svarbų Kaukazo geležinkelių centrą

Britai paskui ašį 
įėjo Tunisiįon

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, saus. 31. — Britų 
8-osios armijos priešakinės 
sargybos /jau įsiveržė Tuni- 
sijon paskui pasprukusią 
gen. Rommelio armiją.

Kaip Tripolitanįjoj, taip 
Tunisijoj gen. Rommelio lie
kanos neturi nė mažiausios 
ramybės ir negauna progos 
pasitvarkyti ir pasipriešin-

diją. Kaipo paprastai, jis 
nacius užtikrino, kad Vokie
tija karą laimėsianti. Pažy
mėjo, kad pavasarį vokie
čiai sukelsią naują ofensy- 
ivą ir bolševikus sutriuškin
sią. Anot jo, bolševikai bū
tų buvę senai sumalti, jei 
nebūtų gavę pašalinės pa
ramos. Sako, tik svetimųjų 
parama juos sustiprino ir 
ištvermę padidino.

Toliau jis pripažino, kad 
Vokietija gyvena sunkiuo
sius ir pavojingus laikus. 
Vokiečiai turi vienytis ir 
dar daugiau burtis aplink 
fuererį Hitlerį, sakė Goerin
gas. Apie Hitlerį jis pareiš
kė, kad tai žymiausias vo
kietis tautos istorijoje.

Anot Goeringo, Vokietija 
bolševikų kariniu stiprumu

MASKVA, saus. 31. —
Sovietų vadovybė specialiu 
komunikatu paskelbė, kad 
rusai iš vokiečių atsiėmė 
Maikop, aliejaus šaltinių 
vieną centrų Kaukaze, Pra
eitą vasarą Hitlerio kariuo
menė buvo paėmusi tuos 
šaltinius ir tikėjosi juos il
gam laikui savintis ir eks- 
ploituoti. Rusai dabar tiai 
atsiėmė ir Hitleris netenka 
ten gaunamo aliejaus.

; j
Maikop aliejaus šaltiniai 

normaliai duodavo apie pus
trečio milijono tonų aliejau® 
per metus. ,

Be to, rusai atsiėmė Ti- 
chorecką — Stalingrado 
Novoroeiisko ir Rostovo 
Baku geležinkelių centrą.

Atsiėmę Maikop ir Ticho- 
recką rusai uždaro apie 
300,000 vokiečių paspniki- 
mą. Kol kas dar nėra aiš
ku, ar vokiečiai ten visiškai 
uždaryti. z

Paskelbta, kad penkios 
rusų, kolonos veržiasi Ros
tovo link. Aršios kovos vyk
sta ties Donec upe. Viena 
rusų kolona yra vos tik už 
56 mailių nuo Rostovo.

Voronežo fronte rusai da
ro žymią pažangą. Yra tik 
už 55 mailių nuo Kursko.

(Vokiečiai* per radiją 
skelbia, kad rusai pradeda
įsismaginti
fronte).

ir Leningrado

tentinių šaltinių žinia, kad 
maršalas Mannerheim tikrai

Hitleris paskyrė 
submarinu vada

LONDONAS, aaus. 31.—
kreipėsi į popiežių. Marša-1 H I’*'1' radiją Pa
las laiške pareiškė, kad kelbta’ kad nauJ“ Vok,et‘-
Suomija nuo karo labai nu
kentėjus ir pasiryžusi pa
liauti toliau kariavus. Ji no
ri taikos. Ir jos svarbiau
sioji taikos sąlyga yra, kad 
sąjunginės valstybės garan
tuotų jai seniau buvusias 
sięnas. Sako, Suomija nepa
geidauja sau nieko svetimo.

Nežinia kas įvyko su tuo 
Mannerheimo prašymu. Tik 
sužinota, kad sov. Rusija 
priešinga Suomijos taikai, 
nes jl priešinga, garantuoti 
buvusias jai sienas.

jos Bubmarinų vadu Hitleris 
paskyrė adm. Kari Doenitz, 
kurs yra vienas žiauriausių
jų vadų.

Buvęs submarinu vadas 
adm. Erich Raeder paskir
tas laivyno inspektorium.

LONDONAS, saus. 31.— 
Cekoslavakų tremtinė vy
riausybė paskelbė gavusi 
žinių, kad šį sausio mėnesį 
naciai nužudė 57 čekus dau
giau. Tad pradėjus praeitu 
lapkričiu išviso 284 čekai 
nužudyta.

Oficialėmis vokiečių sta
tistikomis, Vokietijos vyrų 
jėga šiandie taip yra pas
kirstoma:

Sausžemio kariuomenė 6,- 
000,000 vyrų.

Oro jėgų — 700,000.
Priešlėktuvinės tarnybos 

— 500,000.
Laivynas, įėmus prekinį 

laivyną — 250,{MM).
SS. gestapo (politinė poli

tinė policija) — 1,500,000.
{vairių civilines tarnybos

tarnautojų ir darbininkų, į-| srity, už 15 mailių pietvaka 
ėmus geležinkelius, paštą ir rų link nuo Salamaua, N

ti britams.
Dabar šias liekanas britų ' nusivylusi. Bolševikų nepa 

ir amerikiečių lakūnai dar Į sisekimai kare au Suomija
smarkiau šutina orinėmis 
bombomis, o dažnai dar ir 
kulkosvaidžiais.

Be to, amerikiečiai bom
bonešiais ir toliau bombar-

buvo jų tik apsimetimas, 
kad jie nestiprūs. Neapsižifl- 
rėta, kad bolševikai ilgiau 
kaip per dešimtį metų inten
syviai ginklavosi ir paruo-

duoja ašies bazes Bizerte ir s« milžiniškas kariuomenės
Tunis.

250 japonu nukauta 
6 valandų kovoje

SĄJUNG. ŠTABAS Aus
tralijoje, saus. 31. — Mubo

kt., 4,000,000.
am;

Kasyklose, karo fabrikuo
se ir ekonominėje sistemo
je darbininkų — kiek dau
giau kaip 10,00*0,000. Tarp 
šių yra keletas milijonų sve
timšalių. \

Toliau dokumentuose nu
rodyta, kad Vokietija turi 
apie 40,000,000 vyriškosios 
lyties asmenų, šiame skai
čiuje yra apie 12,000,000 iki 
15 metų amžiaus ir apie 1,- 
000,000 tarp 65 ir 70 metų 
amžiaus.

Dėl vyrų jėgų trūkumo 
paskutinėmis dienomis Vo
kietijoje paskelbta visų vy
rų ir moterų mobilizacija. 
Visi kas gyvas šaukiami 
privalomiems darbams, vy
rai net iki 70 m. amžiaus. 
Vargiai ir tas Vokietiją iš
trauks iš krizės. Per toli nu 
žygiuota.

Gvinėjoj, sąjungininkų ka
riuomenei «ėmė apie šešias 
valandas kovoti iki apsigy
nė nuo japonų, kurie susi
metė aimti iš sąjungininkų 
pozicijas.

Japonai nieko nelaimėjo. 
Prarado 250 kareivių ir at
simetė į raistus.

K< britai numato 
po šio karo

LONDONAS, saus. 31. — 
Short Brothers lėktuvų 
“Sunderland” gamybos di
rektorius H. M. McKenna 
pareiškia, kad po karo jo 
kompanija planuoja gamin
ti 200 tonų lėktuvus, kurie 
galės vežti 100 keleivių ir 
skristi 300 iki 400 mailių 
greičiu, šiandie gaminami 
4‘Sunderland” lėktuvai yra 
tik 27 tonų sunkumo.

atsargas, prisidirbdino daug 
ginklų.

Savo rėžtu, Hitleris išlei
do proklamaciją, kuri taip 
pat skaityta per radiją ir 
Londone girdėta. Jis parei
škia, kad Vokietijai šian
dien yra dvi išeitys: Arba 
atkakliai kovoti ir laimėti, 
arba patekti bolševizmo 
vergovėn.

Hitleris sako, kad bus su
naikintas kiekvienas, kurs 
tik statys bet kokių kliūčių 
vokiečiams laimėti.

Didesnis skaičius 
vyrij bus šaukiama

WASHINGTON, saus. 31. 
— Sužinota, kad artimoj a- 
teity šaukiamų karo tarny
bon vyrų tarp 18 ir 25 m. 
amž. kvota bus padidinta. 
Vyriausybė darbuojasi sku
biau didinti armijos skaičių.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite | 3-člo puslapio “CIhh- 
slflad Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių, 
gerai apmokamų darbų!
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Poetų maldos už tėvynę
Pirmadienis, vasario 1, 1943

Lietuvos poetai pasižymi 
savo didžiu laisvės troški
mu, nepaprastu tautiškumu; 
jie dega karšta tėvynės mei
le. Jų balsas skamba po vi- 
są pasaulį kai jie ragina bai
sioj vergijoj kenčiančius sa
vo brolius, tautiečius atbus
ti iš letargijos, nutraukti 
nelaisvės pančius, savo kie
tu kumščiu smogti žiauriam ) 

skriaudikui ir tėvynei iško
voti, laisvę, nepriklausomy
bę.

Jų eilės trykšta liūdesiu 
dėl lietuvio skausmų, var
gų, dėl išnykusios praeities 
garbės kada tie didvyriai, 
kurie šiandien ramiai mie
ga apžėlusiuose milžinka
piuose narsiai gynė savo ša
lį nuo visų priešų. Taigi bū-1 

ta drąsuolių, kuriems lais
vė, tikėjimas buvo didžiau-1
si pasaulio turtai verti di-, ,
,v. , .» .. .. tautos poetas, Putinas irdzių aukų, pasišventimo te- „J. ...................
vynes labui; dėl jų jie guldė Į _ . . °
savo gyvybes, liejo savo
kraują.

Poetai apdainuoja tasias 
tamsias valandas kada lie
tuviui buvo draudžiama tu
rėti savo spaudą, kalbėti sa
vo kalba. Poetai rodos pa
veldėjo tą karingą bb'č’ių 
dvasią, gilų tikėjimą, nepa-j 
prastą laisvės meilę, šie mū
sų tautos dainiai nepasiten-,

. kiną vien rymoti apiė praei- 1 * 
tį ir raginti savo brolius 
stoti į laisvės kovą, bet jie
pakelia savo galingus bal-
aus į padanges ir siunčia litremtao9tas,
vo maldas pas Dangaus ir*
Žemės Karalių, prašo Jo pa-: Daugelis mūsų brolių ken- 

galbos, pasigailėjimo. Jie vargsta ištrėmime toli- 
kreipiasi į gailestingą Jė- !me Sibire, Vokietijoj. Pasi
jaus motiną. Mariją, kuri į ilgo artimųjų ir p&žįstamų-
nekartą apsireiškė šventoj ilj» gražios Tėvynės padan 
Lietuvos žemėj ir į šalies !gės jie nerimauja, laukia kurios jisai prisirišęs. Sun- 
globėją, Lietuvos kunigaikš- dienos kada grįžę į Tėvynę ku Atgimimo Dainiui maty
tį, šv. Kazimierą ir prašo jų i vėl galės džiaugtis savo lais- ti kaip jo broliai lietuviai
užtarymo.

Tų maldų garsai skamba f“4/ >» -»>■?.
...... . .. tos dienos kai nusvies gied-

net ir šiandien, skambės jie *
ir tolimoj ateity ir primins . , ... ...
žmonių ainijai apie nemiga-1nen“. P3““1“ *

limą lietuvio laisvės dvasi#. ver«6{0 P°
ir liūdys apie nekaltos tau- Pa8arJl10 kampus deda visas 
tos kančias ir vargus, apie “v0 PasUn«“ atstatyti 
kruvinas kovas ir lavonų tov’- “Priklausoma Tėvy-
krūvas ir mokina jas gerbti ,r iS tarp° >u mirti’ 

nuskynė ne vieną. Už tuo-
IŠKARŠE KAILI BOTAGU 81US 1FiS1 Putinas Prafio VieS' 

paties pasigailėjimo.
“Ir mūs ištremtuosius glo

bok Visagali!
Ir čia žudo Vargas Tėvy

nės vaikus;
Plačiai išblaškytų po sve

timą šalį
Išdygo ae vienas jau ka

pas brangus.
Dėl žuvusių čia ištrėmi

mo vargrios 
Malda te mūs kenči&n-

fl

Dino Alfieri. Italijos am
basadorius Vokietijai, buvo 
išluptas au arkliniu botagu 
vokiečių karininko, capt. Jo
se h Im von Erz, kuris grįžęH 
sužeistas iš Afrikos fronto 
rado Alfieri eu savo žmona.

vieną kitos laisvę ir tvar
kytis pagal Amžinos Tiesos 
dėsnius.

Paklausykime jų ir kartu 
sujungkime mūsų maldas 
prašydami Visagalio tėvynę 
iš vargų paliuoauotij

Kapais nukloti tėvynės 
laukai

Šiandien toj mylimoj ša
lelėj, kur skambėjo gražios 
dainos ir laukai žaliavo ky
la naudos aidai, matyt švie
žiai supilti kapai. Motina 
verkia žuvusio sūnelio, se
sutė brolelio ir mergelė gra
žaus jauno dobilėlio. Mairo
nio žodžiais tariant:

“Sunkūs begalo laikai
Lietuvą brangią suspaudė:
Žūsta vergijoj vaikai;
Daugel jų priešas iššaudė. 

Ir girdėt kaip prabyla kitas

vašiųjų.
“Nuliūdo kapais nuklota 

mūsų Tėvynė
Ir motinos išverkė švie

sias akis.
Bet sūnūs, kuriuos karo 

šmėkla nuskynė,
Deja iš šaltųjų kapų ne

atgis.
Dėl žuvusių brolių pa

guodos malda
Tegul čia prabyla šir- 

'1 ^dis sūSėista f'r ’’ 1
Suteik jiems, o Viešpa

tie,
Amžiną atilsį.

ve ir gyventi kaip gyveno. kenčia ir kaip jie esti žiau
raus
Tad, nekartą jis pakelia sa 

ri Laisvės saulūtė. Tie, Hu-vo balsą maldoj:

PAVASARINIS RAKANDU IŠPARDAVIMAS
DABAR tai laikas pirkti Ir taapytl. *.
DIDELI BARGENAI — Gražfts 2 dalių Farkr Ketai, — 
3 dahų BMlrapai Setai, — Miaette belai, ir viuoki kiti 
Rakandai, — Karpatai ir Pečiai — p&rduudunm už Ubai 
nužemintas Bargenų kainas.
Faalriakit Kava Audinį— ----  t2^?u,^rUaiu

Paalriniūt Savo ištyliu auuiuių.
MUS FEBDUtBSIM *t«V SETĄ J

ATRODYS KAIP NAUJAS ne uUpkyuiu.
TU i i Lia tx_t . ★ VlSUTUt putini-
Užaiaakykit DeLune perdirbimo mo p«tH>ii»«ii»uH 
darbą už žemą kainą. ' X°um'‘ ’°

D C I IIYC upholstering & 
U L. U A C FURNITURE DDMFANY 

U1&.17 ARCKLEK LAF. MM1

DIENRAŠTIS DRAUGAS

V YKSTA | FRONTU

F-K Ha* 1■K, 1 ' L- • r
~ * r

č A f*a IF A
V A

.y

,■■*»«■»■■■..... ....................- ■■ .„n.,*.. .......... .. ■ . ■ .h.lM I I ■ .........
Pirmosios W. A. A.'tS buvo paoiųatoa i zxj.naą, JOS SU Dagaauu» paoįruubinsiud iš

vykti iš Amerikos, šios W. A. A. C’s bus priskirtos prie JA. Gen. Dwight Eisenhower 
štabo, Afrikoje.

. čias sielas paguos: 
Suteik jiem, o Viešpa

tie,
Amžiną atilsį.• t -J ) i 4 <

Sergėk. Aukščiausi, tą 
mylimą šalį.

Iš atgimimo dainiaus, Mari 
ponio širdies ilgi kyla skais
ti, nužeminta malda; jis pra 
šo ' Visagialio sergėti bran
gią mūsų tėvų šalį.

“Apsergėk, Aukščiausi, tą 
mylimą šalį.

Kur mūsų sodybos, kur 
bočių kapai!

Juk tėviška Tavo malonė 
daug gali!

Mas Tavo per amžius var
gingi vaikai.

Neapleisk Aukščiausi, mū
sų ir brangios tėvy- 

• nėa,
Maloningas ir galingas

per visas gadynes.
Žodžiu, jis meldžiasi už 

visa tai -kas yra lietuviui 
brangu: jo sodybas, bočių 
kap'js, brangią žemę prie

Mano 29 metų prakfKfevtmu
jūsų garantavimas 

O*(o«etrtwlly Akių Spootaliataa
Palengvina akių įtempimą, kuris 

» l «$ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
vergėjo užgniaužti, svaigime, akių aptemimo, nervuo- į 

Utmo, skaudamą akių karštį, atitai- 
I so trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia^ ma- 

at-' Nuleisk bent spindulį

/"If Y«n Suffer DWntšFrMi*\

If st such tune* 
suf fsr Irona c r am 
bacfcoche, d litram oi 
••InreRiUsJtMas’'. Rrt- 
ods of the binte—Klos 
to funotlonalJBoalhly 
dlRtiirOcOOŠa-- 

etariet or 
hMn's Comp
s«SSad tron). Thnv aęt oou oaip ro- 
Ušreinonlnty palu būt also accotn-
!S’S&2S%!!r.“5„rK.^
Metams effect aa omb o» wqa**i<'a

-Plnkh vn's Tab- 
«ueh the Ir" Iro®
iarJ!ffw“!U,ass'sw
isbel dlrectlona. liet todssl

malonės
Į jų užmirusią krūtinę! 
Tegul raminas jų dejonės! 
Tegul supranta rūstūs

žmonės
Malonę Tavo begalinę! 
Tegul jų širdys atsigaus:. 
Nušvisk pasauliui iš dan-|

gaus!
Prašnek, pratark, Aukš

čiausi.
Ir toliau včl girdėti kita 
malda:

“O Dievulėl, susimylėk! 
Tos Lietuvos pasigailėk, 
Kuri tau “šventas Dieve*'

gieda!
Nejau už tai, kad ji karš- 
» tai
Tarnauja Dievui, jos 

skruostai
Per amžins ašaromis rie-

DK. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

5V$$iM ou Ctcnua ys SMlit a

šiaušias klaidas. SpecialS atyda 
kreipiama į mokyklos valktis.

Kreivos akys
VALANDOS: nuo 10 ryto iki • v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

kėlioj pagal sutarų.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mas ba aklais Kainos pigiau kaip 

pirma.
<712 South Ashland A v.

Fkoaa TAKOS 1373
Pkoao: YARDS 1373

Jaunuoliai, kurie aeeriinuuni 
karo aviacijoj skyr -u? iš priežas
ties spalvų neregejimo — (color

į httadnesa), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Rozidenciįeg tek: RfiVsily 8841

DR. T. DUMS
GTDTTOJAB IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1-^3 ir 6—8:30 P. M.

Trcčiadtoaiaifl pagal sutartį

Tel. YARda 6921.
Rea: KENsrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IK 0HIKUBGA8

Ofiao vai.: nuo 1-3; uuo 0:30-8:30
736 Wtti 33th Street

Nedažnai pasitaiko proga 
dideliems darbams, nuolatos 
•— mažiems. (P. Chaignou).

’• VbBas reikalingas antro. 
Kiekvienas reikalingas visų 
klty. (Heilo).

da?
Ar duok kantrybės!.... O,

, ; t ; iigana! 1
Krūtinė mūsų kruvina 
Ir sodžiai pelenuos praš

nekę j j * i
Į dangų šaukti nenustos,} 

Kol net religijos šventos)
Netekame, viso ko netekę.}

r
Neapleiski mūsų Motinėle 1

Ne veltui Lietuva bočių! 

praminta, ‘‘Marijos žeme’’,

(Nukelta į 3 pusi.)

1%

Kam Reikalingi 
PINIGAI, -

DUODAM ANT MORG1C1U UŽ

4,
BE JOKIO VARGO

Mokam 3% už padėtus pinigus.
TURTAS VIRS $B, ©60,000.00 
Atsargos Fondas virš $700,000
Chartered and supervised by U. 
S. Government. Member of Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Washington, D. C.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF Cg^ęAGO

JUSTIN MACK1EWICH,
Pres. and Managcr

4192 Archer Avė.
Tel. VIRginia 1141

Tel. GANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road

Vnluudot): 1—3 (topiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place 
TeL BEI’iibllc 7808

Tel. OANal 0267
Rea. tel-: PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street

Reiideueija: 6600 So. Artėliau Are.

VALANDOS: 11 v. ryto Iki 3 p.p. 
6 iki 9 vai. vakare.

PLATINKITE MDBAUG4”

Uiotl.ls IŠPARDAVIMAM MCHV 
MIUUMŠKO S P AKO MI ZJKA- 
» UNIV l.NSntlJMKNTV

PASINAUOOK.it PROGA UAUAK
KOL. DAR NKISPAKDUOTI.
TŪBOS, CEAH1NETA1, TUOM- 

BONAI. SAXA1'HON l-JS. ELUTES 
au "caeeg" — $$5.S0, $37.50,
$45.00 Ir 17 5.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITAKA1. SL’A- 
NISKI MANDOLINAI. HANJOS. 
SMUIKUS. TEN O U UANJOS — 
$6.50. $S.5O. $)2.5u iki $35.00.
STR1UN1N1AI BASAI — $60.00. 
*1,15.00 Ir $150.C0. BASO UŽ- 
DENGALAS — $12.00. SMlCE-
LIAl SUOKOMS. STK1UN1NI- 
AMS BASAMS. VIOLAS IK CEL- 
LO — $1.50. $3 00, $5 00, $10.00 
Ir $15.00. * Striūnos dėl vUų vlrfi- 
mlnėtų Bistru menių, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $23.50. 
$35.00 ir $50.00. VEPALS, HI- 
Boys. CYMBOtS. I r DRL'M 
HEADS pataisomi jums palau
kiant MOUTH PIECE visiems 
braus Ir ■,reed*' Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSI’ERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH putaisynias.

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams, Trlūboms. 8axaphones Ir 
taipgi Smuikoms ir Gultarams.

GOLDSTEIN’S MCilf SHOP 
V14 Mazucll St., Chicago

ri

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 Metų Patyrimo
Tel.: YARds 1839
Pritaiko Akinius, i vo ofisus Chicagoje, nes iš-

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
Kampas 34th Street 

Valandos: nuo 10 iki 4; ir 6 iki 8 
Trečiad. dr Sekmad. pagal sutartį.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik yl.na pora «.nlų Tisam sy- 
▼•almut Saugokit* Jas, leisdami 
UegaamlBuoti Jaa modernUklausla 
metodą, kurta regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
K METAI FATYBJŪMO 

prlrlukluii- akinių, kurie pašalina 
dsą akiu Renaplmą. ..

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.orToaub-AiuviAi 
1801 So. Ashland Avenoe 

Kampas ll-tos
MeConaai GASAL OUI, Ckloagc

OFISO VALAMDO6:
Kasdien S:SS a. m. tkl 8:SS p. m. 

Tredlad. Ir teitad. »:S0 a. m. 
Iki 7:0S p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR, STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuu 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office UL YARda 4787 
Namų teL PROspeet 1980

DR. P. ATKOČIŪNAS
« DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Autnidiuiiuis, Ketvirtadieniais 

ir Penktudicuiuis
Vuluujlos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Piruiudieuiais, TrcviadieniuR 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Aslilajid Avė. 
arti 47tli Street

vul.: uu<> 'J vai. rylų iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

Telefouas HEMlock 6849

DR. PCTER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

G757 So. Western Avė.

• OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vul.; vuk. 7-9;

o uedėliomiB pagal sutartį.

DR. EMILY Y. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4140 Archer Aveuue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Res. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Ncatailicpama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirui., Autr., Ketvir.. 6 iki 0 vaje.; 
PenkL, Seitad. 8:30 iki 9:30 vak. 

Ealunadįeoiaia pagal susitviio^

PILIETYBES 
Pamokų Knygutė

Antra laida, 1942
Parašyta Adv. CHARLES P. KAL y 
THE BASIC PRINCIPLES

OF DEMOCRACY
AND CITIZENSHIP“

Į ŠI knygutė tinkamai pritaikinta leng- 
' vatu supratimui suaugusiems žmo

nėms. Ir yra ne
vien nepilleėiams 
reikalinga prisiren
gimui prie piliety
bės kvotimų, bet Ir 

į piliečiams dėl pla
tesnio žlnlojimo a- >
pie Suvienytų Val
stijų valdžių. Joje 

I yra 92 klausimai 
su atsakymais lie
tuvių Ir anglų kal
bose, kurie yra Charles P, Kai 

pritaikinti prie dabartinio tautos rei
kalingumo. Knygutės kaina . yra 35c.

Adv. Charles P. Kai
6322 SO. WESTERN AVĖ. 

Chicago, Illinois

PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešu savo kli- 
jentams, jogei uždarau sa-

einu į kariuomenę. Dėkoju 
visiems už progas patamau; 
ti jums praeityje ir viliuosi,-^ 
kad ir vėl galėsu jums pa
tarnauti kuomet sugrįsiu iš 
kariuomenės.

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

3133 S. HALSTED ST. 
Telefonas: CALumet 6877

134 N. LA SALLE ST. 
Room 3014 Tel. STAte 7972

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tek: CENtral 1$2A
Valandos: 9 ryto iki 4 ppfjiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniai^^,

iki 8 vgi. vakare. r
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

TeL YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS ,
A

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — tik 2-4. 
šventadieniais — 11-12.

Ofiso Tel...................VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue ■
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.• »

....... ................................................ ...

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS Yr CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ava.
(2-troa lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, I1L
OFISO VALANDOS:

Nuu 10 iki 12 vul. ryto, nuu 2 flu t 
vai. popiet ir uuo 7 iki &2>9 tai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vgl. dieug

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai. ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS: : /

Calumet 4591
URL RADIO PATAISYMO — 

Šaukite YARDS 90M.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU D1ENR. “DRAUGU"

PASINAUOOK.it
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POETŲ MALDOS 
TĖVYNĘ

(Tęsinys iš 2 pusi.)
•

nes joje nekartą Ji apsireiš
kė ir paguodė riūliūdusių sa
vo vaikų širdis. Lietuvio šir
dyje visuomet slepiasi nepa
prastas pasitikėjimas savo 
dangiškąja Motina; jis krei
piasi i ją sunkiose gyveni
mo valandose. Ir štai poetai 
tamsios vergijos metu neuž
miršta Jos ir prašosi, kad 
ji užtartų pas Dievą savo 
galingu žodžiu kenčiančius 
brolius pavergtoj tėvynėj.

' Vėl girdėti Maironio balsas 
kai jis graudžiai prašo Auš-

; ros Vartų Marijos užtarti 
jojo brangią tėvynę.

“N’apleiski mūsų Motinėle 
► . Kuri Aušros n'apleidi Var

tų
Mums širdys sopančios iš

gėlė:
Užtark, užtarus mus tiek 

kartų!
Taip daug gali prieš Vi- 

sagaJj
Užtark vargingą mūsų ša

lį.

Prie Aušros Vartų

Kito didžiojo tėvynės my
lėtojo, vadinamojo Tėvynės 
poeto, — kun. M. Gustaičio 
balsas kyla irgi pas dangiš- 
kąją Motinėlę ir prąšo Jos 

■ užtarymo lietuvių sunkumo 
valandoj. Jo eilės pilnos liū- 
dėsio, jis verkia dėl kenčian
čių brolių, ragina juos ko
voti dėl laisvės. Jo poezijoj 
trykšta tėvynės meilė, savo 
ašaromis jis mėgina npplau- 

’ ti atviras tėvynės žaizdas. 
Pasiklausykime jo maldoj
pakilusio balso.

“Štai nusilenkę prieš Ta
ve, Marija

Klūpoja minios ir meldžia 
si graudžiai

Ranką ištieski, palaimink 
> tai liaudžiai,

Lietuvą laimink, priglausk 
Žemaitiją.

Ištisą tnūsų palaimink ša
lelę

Miestus ir kaimus, upes 
ir dirvonus!*•>

Motina, Tavo žvelgimas 
malonus

KOKS JOS VARDAS?

(“Draugaa" Acme telephoto)

Corp. Leonard Bender of 
U. S. Air Force su paveiks
lu, kurį jis rado požeminia
me traukinyje ir paveikslą 
įteikė kontestui. Šis paveiks
las laimėjo “Miss Air Force 
of N. Y.” Corp. Bender bū
tų daug linksmesnis jei jis 
žinotų tos mergaitės pavar
dę ir telefono numerį.

Rodo Tėvynei išganymo 
kelią.”

Kitoj vietoj gilūs jo širdies 
jausmai šiaip išsireiškia.

“Marija! Marija!
Tavasis akių žvilgesys
Pražydina sieloj leliją
Ir skleidžia skaisčiausias 

mintis;
Lai šviečia, Marija, mei

liai
Mum Tavo akių spindu

liai;
Lai giedrina gimtąją že

mę,
Kurią žabaloji naktis
Aklybėmis temia.”

Kunigaikšti lietuviškojo 
kraujo užtark

Pakelia jis ir savo balsą 
į šv. Kazimierą, tėvų šalelės 
globėją ir prašo jo užtary
mo.

“Išgirsk, Tėvalnl, maldą 
graudžią l

Nušluostyk brolių ašaras.
Tauta, pakėlus rykštę 

skaudžią
Tegu paguodą vėl atras,
Tegu vainikas tavo skais

tus
Ramybėn veda mus apleis

tus.
Kyla ir kitas ligšiol negir

dėtas balsas. Margalis irgi 
meldžiasi į šv. Kazimierą, 
prašo jo globos, galingo už
tarymo pas. Dievą.

“Šaukiam į prieglaudą ta
vo daugalę,

Patrone! Lengvink verks
mingą mum dalią!

Priešų apžioti, kryželiais 
prispausti

Meldžiam, teikis mus, varg 
šus, priglausti!

O, karalaiti lie t u v i fi k o 
kraujo,

Savo vientaučių globok la
kusią gaują!

Teikis pas Dievą įsunkia-1 
me 'taip karte

Raudančius brolius malo
niai užtarti.”

Pranas Jančius

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HETJ* WANTFD 
AB VERTIS! N G DEPARTMENT 

» , 117 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 946S-B4HB

H ET, P WANTEI> —- VYRAI

HELP WASTF.I1  MOTERYS

MERGINOS — reikalingos dreelų 
dirbtuvėje, kurios turi šlek-tli«k pa
tyrimo prie bundling ir padaryme 
plecework tlkietukų.. Matykite Mr. 
Oreenspun.

KORACH BROS. 
i B13 IV. Van Buren

MERGINOS — MOTERYS Išmokite 
plautie blnding amatų. Patyrimas 
nertlkallnga. Labai įdomus darbas. 
Dienų ir nakt) shiftal, greitas jsldlr- 
bimas

PUASTIP RINDING CORP.
732 S. Sherman St.

SKELBKITCS DRAUGE

Spėjama, Chicagoj 
pienas bus brangesnis

WASHINGTON, saus. 31. 
— Yra žinių, kad žemės ū- 
kio departamentas dar pu
sę cento daugiau pridės 
pieno kvortai Chicagoj. Tad 
krautuvėse perkamas pienas 
bus 14 centų kvortai, o iš- 
vežiojamas į namus — 16 
centų kvortai.

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti šalį ge
rais laikraščiais. (Kardino; 
las Laobre).

“Darbai parodo meilės jė- 
8rą” (Goethe).

Kas gerai gyvena — ilgai 
gyvena. (Du fiartos).

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

. VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVE.
(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 6103
VIKTORAS 

TAMASAUSKAS
(TANKAS)

Gyveno 2946 R. Emerald Av*1. 
Mir* Sausio 29 <1.. 1949 m.,
t vai. ryte, nulaukęs 28 metų 
amžiaus.

Gimė Chicago. W., Sausio 
11 d.. 1915 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
motina Vlktprlla Vajlužienę 
(po tėvais Gerulalt*). 4 seee- 
rla Elena. Venerea. 8”o»erl 
Phlllip lr jų sūnų Phllltp, 
Birute Florlo. MvorerJ Antanų 
Grasilda Ir Janette Valužta. 
broli Steponą Tamašauskų. 2 
tetas Veronika Jurienę Ir 1os 
Raima. TTrRule Ir Pranciškų 
Mikolaičlus Ir Jų šeimų Ir 
daug kitų (įmintų, draugų Ir 
paštetam ų.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phllllpa koplyčioje. 2307 
Ho, Utuanlca Ave.

Laldotlvės Ivyka antradieni, 
Vaaarlo 2 d. IR koplyčios 8:00 
vai. ryto hua atlydėta* J Av. 
Jurgio parap. hažnvčtų. ku
rioje Ivyka redullnama namai- 
doe u> velionio alela. Po na- 
maldų bua nulydėtas J 1 Av. 
Kazimiero kaplnea.

Nuoširdžiai kviečiame viau a 
gimines. draugus Ir pažysta- 
mua dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina. Henerv*. 
«*o»K švogerį ai. Tetos Ir O|.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Laidotuviu Direktorius An- 
Unaa M. Phillips. Tel. Tardė
4908

Kreipkitės į -•
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIflKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

V + A
JONAS NARBUTAS
Gyveno 1581 No. \Vood St. 

Tel. Brun. 8124

Mirė Sausio SI. 1943. 1:40 v. 
ryte. sulaukęs pusės amž. ’ r

Gimė Uetuvoje. Kilo IS HaJ 
šeinių apskr., Eržvllkių .par., 
Daugelių kaimo.

Paliko dideliame nullfldlme 
moterį Marcelę (po tėvais OS- 
kartaitę), dvi dukteris Marion 
Malone,- jos sūnų (iordon tr • 
Frances, du brolius PranclSkų 
lr Izidorių, sesei') • Rozalijų 
Berkelis lr Svogerj Juozapų, 
pusseserj Rozalijų BukSnienę • 
lr Seimų, pusbrolį I.oujs Alex 
ir Seimų ir daug kitų giminių.

Kalnas pašarvotas koplyčio
je. 1735 Wabans,a Ave.

Laidotuvės Jvyks trečiadie
ni. Vasario 3 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
Šv. Mykolo parap. bažnyčių.. 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų, l’o 
pamaldų bus nulydėtas j, Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pužĮsta- 
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteri,s. Doktcevs. 
Broliai, Sesuo. Ptiscscijė, Pus
broliai ir visi Giminės. ,

Laidotuvių Direktorius l,a- 
chaw,cz ir Sūnai, Tel; Canal 
2615.

PUODU PLOVIKAI. 875.00 | mė
nesi lr valgis. Taipgi Storproom 
vaikas relkalingns |75.00. Darbas 
nuo 7 ryto Iki 4 popiet.

UNIVERSITY CI.l'B 
76 E. Monroe St.

MERGINOS
Prie lankstvmo popieros baksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis ir naktimis shif
tal ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

PATARNAVIMAI

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
165 W. MADISON ST.

RAN. 2885
FIjAGS - BANNKR.S - RAUGES

P R a“n'pT* T“M*A?s’ ■j.- . at

NCOSAVYBIV SAVININKAMS. A- 
TVDA — Paveskite Jūsų nuosavy
bę mums lr gauBite greitų, manda
gi, Ir veiklų pardavimo patarnavi. 
mų. Mes turim suvirš 2,000 pros
pektų. Pašaukit. ,rašykit 'ar ^Čtsilaų- 
kykit pas mite kudgStė'iSI'ąusial. 
JOHN O. SYKORA Realtpr, 28 me
tai kaip Reni Estate biznvie. 2411 
S. 52ND AVE.. Himne CICERO 453.

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morglčiams. Nuo *600 
Iki *10,(610 už 4%. Gaukite mfl- 
sų veltui apkainavimų.

JOHN O. SYKORA
2411 S. 52rid Ave.

Phone: CICERO 453.

DIRBTUVĖJE DARBININKAI 
REIKALINGI

Atsifiaukite j
2028 N. MAJOR AVE.

TARNAITES
Atsifiaukite i Housekeeper’s ofisą.
EDC.EWATER BE ACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

VYRAI IR 
MOTERYS

■ . . ’ A h . • ...
PLASTIC lyp^KERS

I(W„- DEFENSE DARBAI — 
VIRŠLAIKIS. R ET K"A L T N G I 
MOLDERIAI. F LN I S H E R S, 
DRILL PRESS OPERATORIAI 
IR MOKINIAI. ATSIŠAUKITE Į

HARRY DAVIES HOLDING OO. 
1428 N. Wėlls St.

OPERATORES
Prie sijonų. Jackets Ir bluzlų. Pas
tovūs darbai. Atostogos. Garantuo
jama 120.011. Pilnni patyrusios gali 
užsidirbti virš 830.00 ( savaitę.
KATZENBF.RG & RIVKIN, 

237 H. Market St.
INC.

MOTERYS
MERGINOS

16 IKI 35
Prie Radio darbi, Defense dirbtuvėj.

CONTINENTAL RADIO 
• AND TELEVISION CORP.

3615 W. Armltage Ave.

— 200 — 
MERGINŲ

17 IKI 45 METŲ 
Dieną ir Naktj Darbai 

VALANDOS
7:15 ryte iki 3:45 popiet 
3:45 popiet iki 12:15 ryte
Patyrimas Nereikalinga

INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
BOX FILLERS

Valandinis ir piece work mo
kestis. Turėkite Sočiai Security 
numerį. Jeigu mažiau 18 metų 
amžiaus atsinefikite gimimo liu
dijimą. .

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.

REIKI A Y R Ų
Gerai apmokami hforbai. Patyri
mas npreikalinga. Puiki proga 
ĮsiditbtI.

100 NUOŠ. KARO DARBAI 
2743 W. 36TH PLACE

WAREHOV8E VYRAT — Ahelnl 
warehouSe, darbai. Pastovite darbai. 
Atsišaukite tarp 8 ir 10 vai. rytais. 
HIBBARD SPENCER BARTU’.TT 

211 E. North Water St.

VYRAI — SS IKI 50 *
Aktyviškl dirbti Conimissary Defen
se dirbtuvėje. Turi nešiot, kėlaus 
sodės Ir pieno. Kiek tai darbo lau
ke. Dienos ir naktiniai shiftal, Pri
rodymas pilietybės reikalaujama. 
4 5 centai J valandų Ir vulgia pra
dedant, su proga isidirbimo. lai
kas ir nusA už suvirš 8 vai. dienos 
darbo. MONROE 7136.

Reikia sukrikščioninti žmo
t 1 e ) •

nių sąžines ir tada painiausi 
klausimai išsiris. (Kun. P. 
Juras).

Kilnesnis žmogus galvoja 
r.pie dorybę, žemesnis apie 
malonumą. (Konfucijus).

Nėra nieko gražesnio, kaip 
prisiartinti prie dievybes ir 
jos spindulių po žmonių gi
minę paskleisti. (L. Beetho- 
ven).

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA *
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. * 
PHONE 9000 1117 ROOKEVEŲT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

[JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną lr Nakų

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-84 EOIJTH CALIFORNIA AVENUE 

J._______________  Tel. LAFayelte 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vnl. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

ifi atotiea VVGES (1390), eu Povilu Saltimieru.

BINDERY MERGINOS — 2 — pa
tyrusios prie stalų ar prie mašinų 
darbų, švari ir patogi dirbtuvė. Pa-, 
stovūs darbai.
JOHN DICKINSON RCHNEIDER 

833 N. Orleans St.

SALDAINIŲ DIRBTUVE
Gaminanti nekurtuos saldainius dėl 
kariuomenės, reikalauja Pakerkų ir 
Pagelbininkių. Patyrusios ar ne. 
Gera mokestis. Ir darbo sųlygos. Pa
stovūs darbai.) Atsišaukite bile diena 
Išskiriant sekmadieniais.
NUTRINE CANDY CO. 421 W. Erie

Didžiausiuose gyvenimo 
kriziuose pirmutinis dalykas 
— nennsimink. (Hilty).

Kas nugali kitus — stip
rus; kas nuggali save — 
galingas. (Lao-Tse).

Nuo mūsų asmenybes kil
numo priklauso tai, kaip' mes 
jaučiamės atsiskirdami nuo 
mylimosios ar mylimojo.

Nieko nėra, kas galėtų su
laikyti žmogų, didvyriškai 
pasiryžusį ką nors didingo 
nuveikti.

Ne pajamos, bet žmogaus 
būdas padeda išvesti balan
so liniją tarp išlaidų ir pa-

’ jamų. — Frost.

COUNTER MERGINOS * 
Patyrimas nereikalinga. Dirbsit 8 
valandas ) dienų, išsklrtsfnt sekma
dienius. Geros valandos ir mokestis. 
3 valgia). Uniformos duodamos ir 
išvalomos. Kreipkitės prie Miss 
Fitts, nuo 9 iki 11 ryte tr nuo 2 
iki 5 popiet.

HARDING’S 
21 S. U alsųjį.

RAILROAD
MOTERYS IKI 38 METŲ

Valyti Traukinių vagonus ir atlik
ti kitus Traukinių darbus.

Kreipkitės:

PENN. R. R. ’
Room 400, 323 W. Polk-st.

Juo žmogus doro vinges, 
nis, tuo mažiau kitų nedo
rovingumu tikės.

(CICERONAS).

žmogaus sielos spinduliai 
lr šešėliai atspindi jo kalbo
je.

Perdidelis savęs vertini
mas visuomet veda prie 
brutaliausio egoizmo.

Kas laisvę brangina, taa 
perka War Bonds.

Knr dainuojama, ten būk 
ramus: pikti žmonės nedai
nuoja. (Než. poetas).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktj.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

4848 SO. CALIFORNIA AVE.
J. LIULEVICIUS

Phone LAFAYETTE 8571

P. T. RIDIKAS
8SM SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone TARDS 1410

L L ZOLP
1646 VVEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phonen YARDS 118841

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
2314 VVEST 2Srd PLACE

Tel. PULLMAN 1274 
Phone CANAL 2515

10821 SO. MICHIGAN AVE.
L BUKAUSKAS

Phone PULLMAN

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS
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ų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrąžiname, jei ne- 
na kai padaryti Tt neprisiunčiama tam tikslui palto ženklų, 
alga petSRaiko sau teise taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. KoreSpon- 
praėoroe raiytl trumpai ir aMkiai <jei galinta, rąžomąją ma 

v nt didelius tarpus

fSdlkcį

), paliekant _ _
da ar kmneniikumų. Paaenūsioe korespondencijos

pataisymams, h* vengiant pote- 
laikmitin ne-

_______________________ Matter March 5L at Chicago, Ut
Vhdet the Act ot ttarih 3, 1879.

Baras nacių siautimo dešimtmetis
Praėjusį šeštadienį naciai minėjo 10 metų sukaktį 

savo įsigalėjimo Vokietijoj. 1933 metų sausio 30 d. Hit
leris pradėjo valdyti Vokietiją.

Šis Hitlerio valdymo periodas visai teisingai pava
dintas tamstom jn dešimtmečiu, per kurį, kaip skaitėte 
mūsų dienraščio šeštadienio laidoje, daug žmonių krau
ją ir ašarų išlieta, milijonai žmonių badu ir visokiais « tiBti įvykdyti veiksmus, kurie būtų prieš jo sąžinę, 
teroristiniais aktais išžudyta. arba teisybę ’.

Buvo baisių dešimtmečių pasaulio istorijoj, bet ne- Pabrėždamas demokratijos laisvos vienybės nuomo-
buvo tokio baisaus ir kruvino, kaip praeitasis dešimt
metis Europoje.

Tamsiojo arba tiesiog juodojo dešimtmečio vyriau
siu kaltininku yra Hitleris su visa savo tarptautinio 
gengsterizmo šaika.

Hitleris iry nelųųningiejl. jo adjutantai rūpestingai 
ir rifctettatifcgai rčngė' planus pasauliui užkariauti ir 
Žmonėms pavergti.

Pačioje savo veikimo pradžioje naciai įdėjo į savo 
neapykantą kitiems žmonėms, kitoms tau

toms. Savo nežmonišką programą pradėjo vykdyti pas 
. save namie, Vokietijoj. Jie ėmė smaugti žydus, perse- 

katalikus S net protestantus; jie siekė žmogų 
vergu paversti; vietoj krikščioniškosios kultūros ir žmo-
nfcškumo, jie piršo kruvinąjį pagonizmą.

Hitleriui neužteko terorizuoti Vokietijos ribose gy
venančių žmonių, ypač žydų ir kitų tautų, nepriklau
sančių prie “tyrosios” vokiečių rasės. Jis užsimojo su
laužyti Versalio sutartį ir visas kitas tarptautines su
tartis ir plėsti Vokietijos sienas, pradedant sujungimu 
per pirmąjį pasaulinį karą prarastas Vokietijos terito
rijas.

Bet ar čia Hitleris sustojo?
Hitlerio naciškasis „pagonizmas vis tik gausingą vo

kieti* grupę pajėgė užkrėsti kitų tautų bei valstybių 
neapykanta ir keršto nuodais. Dėl to, Hitlerio vado- 

* VkUjaml naciai, ypatingu užsidegimu puolė, žudė, de
gta savo kaimynus. Jų auka krito Austrija, Oekosto- 
Vaklja, Lenkija, Belgija, Olandija, Danija, Norvegija, 
Jugoslavija, Graikija, Estija, Latvija, Lietuva ir net 
Prancūzija. Ir Rusijos dideli plotai buvo užpulti, at
plėšti. Ir į Ameriką siekti Hitleris jau. galando savo
ilgūs ir kruvinus nagus.

Nieks šiandien neabejoja apie tai, kad ne kas kitas, 
bet Hitleris sukurstė ir Japonijos militaristų lmperia- 
lismą, kuris 1941 m. gruodžio ? d. iš pasalų užpuolė 
Jungtinių Valstybių teritoriją.

Visi Hitlerio žygiai, daryti per paskutinįjį dešimt
metį, buvo žygiai sunaikinti krikščioniškąją kultūrą, 
Sutriuškinti demokratiją, nušluoti nuo žemės veido vi
sas mažesnes tautas ir visas kitas tautas ir valstybes 
padaryti vokiečių nacių vergėmis.

Bet, ačiū Dievui, jau pasibaigė tas “juodasis dešimt
metis”. Hitlerio pragariškam siaubui sėkmingai jau 
lamdomas sprandas. 6ių metų pradžioj karo eiga aiš
kiai lemia pergalę Amerikai ir jos santarvininkams. 
Jei ne šių metų pabaigoj, tai truputį vėliau tarptauti
niai gengsteriai, kuriems vadovauja Hitleris, bus pri
versti besąlyginiai pasiduoti, bus patraukti į tarptau
tinį teismą ir nubausti tokia bausme, kokios jie užsi
pelnė savo kruvinais darbais.

Kad daugiau nebeVarės sugrįžti į pasaulį tamsieji 
diktatorių siautėjimo laikai, dėl to ir siekiama tų pra
gariškųjų jėgų sutriuškinimo, dėl to ir nustatyti Atlan
to Carterio dėsniai, dėl to ir norima išlaisvinti visas 
tautas ir garantuoti vMems žmonėms keturias laisves.

Tad, šalin Hitleris ir jo kruvinasis — pagoniškasis 
nacizmas!

Pripažįstama, kad Australijos kariuomenė yra vie
na Iš geriausiųjų lr narsiausiųjų kariuomenių
tore,

MOMU.ft'IU DRAUGAS

Beriyn vyskupas prieš nacizme
Berlyno diecezijos vyskupas Conrad von Preysing, 

kuris yra tr Vokietijos katalikų hierarchijos primatas, 
Kalėdų laiške tikintiesiems įspėjo žmones apie nacių 
teorijų pavojus. Katalikų vyskupas smarkiai gynė as
mens, šeimos ir rasinių mažumų teises nuo nacių-val
stybės reikalavimų ir pabrėžė, kad tik “pripažindami ir 
gerbdami tiesų, mes galime tikėtis geresnės ateities ir 
teisingos taikos visiems ’.

Vyskupas sakė, kad pasekmė dabartinių principų yra 
“varginga ir nelaiminga“. Ir pranašavo, kad “kiek
vienas atsitolinimas nuo teisybės, greičiau arba vėliau 
dings prieš Dievo galybę“.

Laiške aiškiai atkreipta, dėmėsią į nacių užmušimus 
įkaitų ir užkariautų žmonių ir “gailestingas mirtis” 
pačioj Vokietijoj. Dėl to vyskupas pareiškė:

“Gyvybė nekalto asmens ar tai negimusio kūdikio ar 
seno žmogaus, yra šventa, ir negalima bausti nekaltą 
asmenį kartu su, arba vietoj, prasikaltusio.”

Vokiečių vyskupas ne tik užginčijo nacių tvirtinimą, 
kad “tiesa gali būti nustatyta pagal pripažinimą jos 
naudingumo, arba atvirkščiai, “bet ir aiškiai įrodė savo 
pasipriešinimą nacių nacionalizmui, pareikšdamas:

* Teisybė turi būti pravesta net ir prieš interesas as
mens arba tautos. ”

Kalbėdamas apie nacių pareiškimą, kad valstybė vir
šija asmenį, jo pranešime toliau sakoma: kad “asmuo 
negali būti pavergtas valstybės, tautos arba rasės”.

Nežiūrint į skirtingas laisvės supratimo nuomones 
įvairiose tautose ir laikuose, vyskupas įspėjo, “jokia 
jėga pasaulyje negali bandyti privemti asmenį patvir-

nę”, vyskupas pridūrė: “net ir visuomenė galės pasi
naudoti šia laisve, nes šis vieningumas su visuomenei 
galės suteikti atsparą sunkiems neprielankumams”. 

Laiškas toliau sako:
"Teisė ir pareiga tėvų yra auginti savo vaikus krikš

čionybėj ir pastangos šiam pakenkti pačioj šeimoj arba 
kitur, yra skriauda“.

Baigdamas dokumentą, Berlyno vyskupas protestavo 
prieš biaurų spaudimą užkariautų žmonių. Kalbėdamas 
apie svetimšalių teises, kurios yra apsaugotos tarptau
tiniu įstatymu — teise, kurios naciai nepripažįsta — 
vyskupas sako:

“Žmonijos istorijoj yra įrašytas garbingą® lapas, ku
ris įrodo, kad ateivių teisės vis daugiau* ir daugiai 
praplatinamos ir tautų teisės jas išaiškina ir įsteigia. 
Pagrindinė® žmonijos teisės, t. y. teisė gyventi laisvai, 
teisė pasirinkimams, teisė kontraktuoti vedybas, teisės 
kurios nepriklauso nuo valdžios sjakymų negali būti at
kurtos nepriklauso nuo valdžios įsakymų negali būti mū
sų kalba“.

Vyskupas dar pridūrė — “kad skriausti silpnesnius 
žmones — arba tautas, kurios mažiau turi negu užka
riautojai yra “baisus credo“.

Vyskupas du sykius tiesioginiai kreipėsi į ištikimuo
sius, sakydamas: “Aš rimtai j.us įspėju, prieš tokias 
teorijas”.

Visas vysk. Preysing laiško tekstas pasiekė šį kraš
tą neutraliu keliu. Laiškas, tiesa, yna adresuotas Ber
lyno diecezijos tikintiesiems, tačiau oficialiniams sluoks
niams Vašingtone žinoma, kad jis slapta buvo plati
namas visoj Vokietijoj.

Sis vyskupo laiškas puikiai vaizduoja, kad Vokieti
jos katalikai, kaip kovojo, taip ir tebekovoja prieš na
cizmą.

į SPAUDOS APŽVALGA j
Tebeniršta

Pradėjus vienytis visoms patrijotiškoms grupėms 
svarbiems Lietuvai laisvinti darbams, smarkiai pradėjo 
šėlti lietuviškieji bolševikai. Jie tiesiog iš savo kailio 
pradėjo nertis. “Amerika” dėl to rašo:

“Bolševikų spauda tebeniršta dėl lietuvių vienybės.
Ji isteriškai deda ilgasieksnius straipsnius apie Ame
rikos Lietuvių Tarybą, ypač puldama. atsakingus or
ganizacijų ir laikraščių pareigūnus. Ji “pataria” Lie
tuvos likimą palikti patiems Lietuvos įmonėms...

“Salia “patarimų“, bolševikų spauda tebeskelbia 
raudonųjų Lietuvos kvizlingų “atsišaukimus“. Ji ir 
toliau remia raudonuosius kvizlingus, kurių veikla 
kenkia Lietuvos žmonių atsparumui prieš nacluB. Tie 
kvizlingai nieko nesako apie Atlanto Oarterį, kurs 
yra Lietuvos žmonių viltis.“
s
Prezidentas Rooseveltas, grįždamas iš Siaurės Afri

kos, sustojo Liberijoj ir Brasilijoj pasitarti au tų kraš
tų vadais karo reikalais. Jo kelionė visur padarė dide
lio į visus karo fron
tus, sukėlė naujų vilčių greitesnei pergalei.

(Iš “Draugo” 1918 metų 

vasario 1 d.)
i »

Pusantro milijono kariuo
menė... U. S. karo vadovybė- 
skelbia, kad netrukus Pran
cūzijos karo laukuose bus 
pusantro milijono Amerikos 
kareivių.

•
U. S. lakūnai,... Amerikos 

lakūnai dienos metu užpuo
lė Vokietiją ir numetė daug 
bombų. Jie puolė Vokietiją 
ir iš Prancūzijos.

Pradedame 1943 metų va
sario mėnesį, kuriame minė- ' 
sime Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 25 metų 
sukaktuves.

Nors sukaktuvių diena y- 
ra vasario 16-ta, tačiau, 
kaip pastebime iš spaudos, 
minėjimo iškilmės įvairiose 
lietuvių kolonijose rengia
mos daugumoje vasario 14 
ir 21 dd.

Tai, žinoma, esminio skir
tumo nesudaro.

Vasario mėnesis ,visa® te
būna mūsų vieningo ir ener
gingo darbo laikas dėl Lie
tuva® išlaisvinimo.

Amerika, Brooklynte lei- * 
džiamas lietuvių1 katalikų 
laikraštis teisingai pažymi:

“Totalitarinės valstybės 
duoda vadus žmonijai nai
kinti, kultūrai griauti, žmo
nes kraujo upėse žlugdyti”.

Iš kitos gi pusės:
“Demokratinės valstybės 

duoda vadus žmonijai į tai
ką, į tarptautinį solidaru
mą, į teisingumą išvesti.”

Kad dr. Cari J. Hambro r
apsiėmė atvykti specialiai į 
Chieagą ir vasario 14 d., Or
chestra Hali, bendram lietu
vių parengime pasakyti kal
bą, yra didelis laimėjimas.

Reikia neužmiršti, kad dr. 
Hambro- yra tarptautiniai 
žinomas vyras. Jis yra Nor
vegijos parlamento pirmi
ninkas ir buvusis Tautų Są
jungos pirmininkas.

Jisai stovi už visų tautų, 
ar jos didelės ar mažos, lais
vę ir nepriklausomybę.

Pirmadiėhia, vasario 1, 1048

ARKLIENOS TURGUS

Newark, N. J. buvo atidaryta vien tik arklienos mėsos 
krautuvė. Atidarymo dienoje buvo paruošta parduoti 40,- 
000 svarų arklienos mėsos.

APIE LIETUVOS PADĖTI PO KARO
(LKFSB) Londono laik

raštis “Time and Tide”, ry
šium su lenkų kaltinimais 
prieš lietuvius, pereitais me
tais išspausdino keletą 
straipsnių, kuriuose svarsto 
lietuvių laikymąsi vokiečių 
atžvilgiu ir lietuvių-lenkų 
santykius. Spalių mėn. 10 d. 
net įdėjo editorialą, antraš
te “Ostland”, kuriame be 
kitko pasakė: “Lietuvos pa
dėtie yra ypatingai tragiš
ka, nes ji nuo 1939 metų ne 
tik jau du karu buvo oku
puota — rusų ir vokiečių, 
bet ji turi bijotis ir trečios 
okupacijos — lenkų, po Vo
kietijos sutriuškinimo ’

Lenkų vyriausybės Lon
done narys Seyda ir Z. Gra-

Konstantinas Stasys 
tebėra gyvas Sibire

(LKFSB) Gavome žinių iš 
Sibiro, kad vienas iš žymiau 
šių Vilniaus krašto veikėjų, 
buvęs Vilniaus burmistras 
Konstantinas Stašys, išvež
tas į Sibirą 1941 m. birž. 19 
d. tebėra gyvas ir su savo 
šeima gyvena vidury Sibiro, 
paliai Obi upę. Tebėra gyva 
ir jo žmona — Zuzana Sta- 
šienė. Ten pat gyvena ir jų 
duktė Konstancija Juknevi
čienė su dukrelėmis Daino
ra (7 metų) ir Raminta (3 
metų). Ten pat yra ir Fe
licija Kozakienė (ar Kosa- 
kauskienė), 1941 m. išvežta 
iš Kauno.

bowskis paneigė šią laikraš
čio išvadą, pareikšdami 
(kaip tą praneša “Pohutd 
Fights“) Lenkijos draugin- ^ 
gumą Lietuvai ir norą ben-
-tsss* •

Užbaigdamas diskusijas 
(ginčus) laikraštis pridėjo, 
kad jam buvo malonu pa
skelbti dr. Seydos patikrini
mą; o jog atsakingi lenkų as- žy
menys atmeta bet kokį rei
kalavimą, kad po karo Lie
tuva būtų priklausanti Len
kijos suverenitetui, bet jie 
visgi yra tos nuomonės, kad 
Lietuva priklauso prie Len
kijos saugumo sistemos.

Common Council for Ame "4 
rican Unity ką tik išleido 
naują leidinį — 14-tą — sa
vo knygutės “How To Be- 
oome a Citizen of the United 
State®”. Naujas pamfletas 
aprašo informacijas apie na- 
turalizavimą ateivių, kurie 
tarnauja Suv. Vai. ginkluo
tose jėgose šiame kare ir^. 
apie naturalizavimą priešų-' * 
tautų ateivių. Nepilnamečių 
įstatymas vis legalia. Pra
neša apie pametimą piliety
bės per dalyvavimą plebis
cite, daug asmenų pametė 
Amerikos pilietybę pereitą 
pavasarį, kada jie dalyva
vo plebiscite Kanadoj. Yra 
ir kitų permainų, bet jos ne
labai svarbios. Atskiros ko- ’ 
pijos knygutės kainuoja po 
25 centus.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PBOO$ DABARTINĖMS tKMOMB 

NUOŠIMČIO RATOM&

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
• TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestis gai globo

jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI (KTA1OA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I

" KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TBL. CALUMET 4118 Jo*. M. Mozeris. Sec’y. S2SS 80. HALSTED ST. 
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DRAUGIŠKAS PATARIMAS

Viai Chicago patrietingie- tos yra rezervuotos. Nuai- 
ji lietuviai švenčia didžiau-' pirkus bilietus iš anksto pa.- 
aią lietuvių tautos šventę —1 darysite sau du malonumus: 
vasario 16 dieną — nes tai' gausite geresnes vietas su
yra diena, kurioje 1818 me
tais lietuviai paskelbė savo 
tėvynę nepriklausoma val
stybe. Šiais metais vasario 
16 diena išpuola antradieny.

Bendras Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo ko
mitetas, aptarę* šių karo 
dienų sąlygas, įr numaty
damas, kad šiokį vakarą bū
tų daugeliui lietuvių nepa
togu minėjime dalyvauti, nu
tarė parengimą suruošti sek 
madiony, vasario 14 d., po 
pietų. Tai dienai, vasario 14 
pasamdė didžiulę Orchestra 
Kali salę.

Salės durys bus atidary
tos 2 vai. po pietų, o prog
ramas prasidės lygiai 2:30 
valandą. Nors Orchestra 
Hali tą dieną bilietai bus 
parduodami prie dviejų lan
gelių, tačiau užsigrūdimas 
žmonių perkančių bilietus 
bus nemažas ir, ne vienam, 
nemalonu bus laukti eilėje 
kol bus galima prieiti prie 
langelio.

Įėję, ir nuvykę į parengimą 
galėsite be jokio laukimo 
eiti tiesiai į salę užimti sa
vo vietas. Orchestra Hali y- 
ra visais atvejais patogi, bet 
kuomet geresnės vietos bus 
jau iš anksto išpirktos, tie, 
kurie lauks paskutinės die
nos pasipirkti bilietus, gaus 
tik tas vietas, kurioms bi
lietai bus dar likę.

Bilietai nebrangūs, $1.10 
ir 83c. Juos galima pasipirk
ti lietuvių centruose lietu
vių biznio įstaigose, laikraš
čių redakcijose, ir pas kolo
nijų veikėjus — komiteto- 
narius. Sąrašas įstaigų ir as
menų, kur galima bilietus 
nusipirkti telpa kitoj vietoj 
šiame laikrašty.

Toliau gyveną lietuviai 
gali bilietus užsisakyti paš
tu, siųsdami savo vardą ir 
adresą ir čekį ar money or
derį atitinkamai sumai fi
nansų komisijos pirmininkui, 
Paul J. Ridikas, 3354 So.i

Kad išvengti šio laukimo, Halsted St., Chicago. Tikie- 
viaiems patartina bilietus į- tai bus jums pasiųsti paš- 
sigyti iš anksto, Visos vie- i tu. KP

SV. ANTANO TAUPYMO IR SKOLINIMO
BENDROVĖS PRANEŠIMAS

• »
(Ištrauka Iš nulio kalbos, kurią sausio 28 d. iš stoties 
VVHFC pasakė Mrs. Joan Gribauskas. sekretore 
virš minėtos bendrovės).

riuomenės. Aš užtikrinu, kad 
per raštinę šios bendrovės 
visi gaus tokį pat patarna
vimą, kokį gavot mano vy
rui dirbant.

1042 m. pasibaigus direk-

toriai bendrovės užgyrė už 
pusmetį išmokėti 3 nuoš. Ku- 
rie turi pasidėję pinigus ant 
certifikatų, gavo čekius. Ku
rie laiko pinigus bendrovėj 
ant taip vadinamų ‘ ‘optional 
knygelių”, turi atsilankyti į 
ofisą ir nuošimtis bus įrašy 
tas už pastarąjį pusmetį. Ku
rie sistematingai moka nu
statytą mokestį kas savai
tę ar kas mėnuo, gaus visą 
uždarbį, kada sumokėti pi
nigai ir uždarbis sudarys I 
$100.00, ^500.00, $1,000.00
arba tiek, kiek jis norėjo 
sutaupyti.

Raštinė Sv. Antano Tau 
pymo Bendrovės atdara kas 
dien. Trečiadieniais ir sek 
madieniais iki penkių. 
Prisidėkite prie karo 
laimėjimo perkant bonus

Šv. Antano Skolinimo ir 
Taupymo Bendrovė įtraukta 
į sąrašą garbės narių Waah 
ingtone dėl to, kad pardavė 
daug karo bonų per ©avc 
raštinę. Garhė mums, lietu 
viai, kad suprantam valdžios 
pastangas ir remiam jos pa ' 
siryžimus. Remkim ir toliau 
Remdami mūsų valdžią ii 
prisidėdami prie laimėjimo 
šio karo mes sykiu priside i 
diam prie atgavimo nepri- Į 
klausomybės Lietuvai. Tai
gi, pirkite bonus ir kart 
ženklus per lietuviškas tau
pymo bendroves. Taupykite 
savo pinigus . lietuviškose 
bendrovėse. Imkite paskolas

Iš sąjuogiečių 
49 kuopos veikimo

Bridgeport. — Saus.t 27 
d. 49 kuopos va)dyba ir kii 
kibios narės buvo susirin
kusios pas iždininkę M. Rum 
šienę kuopos knygoms per- 
žiūrėti. Viskas rysta gero. 
tvarkoj pavyzdingų sekieto 
rių. •

iš lietuviškų taupymo ben 
drovių. Remkite lietuvius 
biznierius ir profesionalus 
savo kasdieniniais reikalais.

Malonu pažymėti tas, kad 
kuopoę iždas kasmet spar
čiai auga. Žinoma, tas daug 
priklauso nuo sumanios kuo
pos pirmininkės R. Maze- 
liauskienėa. Ji yra kupina 
iniciatyvos. Narės, vieningai 
dirbdamos, kiekvieną jos su
manymą paremia ir tokiu 
būdu esti gražios pasekmės. 
Ir dabar ruošiama kas nors 
naujo. Apie tai vėliau pra
nešiu.

Po atlikto darbo susirin-1 
kusias M. Rumšienė vaiši
no iki vėlaus vakarui Reikia

Nuoširdi Pocių Padėka
c.

Sėkmingai pasveikus ir sugryžus iš šv. Kryžiaus ligoninės 
tariu nuoširdžios padėkos žodžius sekantiems*.

gv. Kazimiero Seserims už labai gerą ir rūpestingą priežiū
rą, o ypatingai Soee’/ei Brigytai, gydytojui J. Riųžc, po kurio 
priežiūrą pasveikau, taipgi slaugėms, kurios pavyzdingai ligoje 
prižiūrėjo. Nuoširdžiausią! dėkinga lieku Sesutei Stellai ir švo- 
geriui Broniui Juškevičiams, kurie man*? rytais ir .vakarais po 
du kartu į dieną lankė, prižiūrėjo ir dirbo. Taipgi dėkoju savo 
ceserei Marijonai Gaidauakas ir jos dukrelėms Mortai ir Teofi
lei. Reiškiu padėką savo broliui Juozapui Kučinskui ir brolie
nei Elenai. Tariu ačiū savo marčiai Verutei Poeien'ei, kuri nie
kados nepailso ateiti mane aplankytu Dėkoju ponams Nagins- 
kams, kad mane teikėsi aplankyti. Dėkoju savo parapijos kle
bonui Kun. ▲. Briškai, vikarams Kunigams Jonui Stankevičiui, 
Stanislovui Valuckui. Dėkoju ligoninės kapelionuį Kun. Pr. Juš
kevičiui, kuris kasdien po kelius kartus aplankė mane. Tariu 
padėkos žodį Motinai Juozapai ir Seselėms Kaumierietėms, 
kurios lankė mane ligoninėje. Tariu ačiū Seselei Baptistai Šv. 
Pranciškaus vienuolijos, kuri prisiuntė užuojautos žodžius. Dė
koju visiems lankytojams kaimynams, giminėms, pažįstamiems 
už maldas, kad pasveikčiau ir visiems, kurie pasiuntė buketus 
gėlių, dovanas, ir atvirutes. Dėkoju visiems savo darbininkams 
Julia’s Restaurant’o, kurie nenuilstančiai darbavosi. Ypatingai 
dėkoju Veronikai Malinauskienei ir jos dukrelėms, kad laike li
gos ištikimai pasidarbavo; taipgi lieku dėkinga savo vyrui Sta
nislovui, kurs kiekvieną dieną anksti rytą važiuodamas i darbą 
užeidavo į ligoninę aplankyti mane, tik sūnus Benediktas, kurs 
tarnauja Marynuose nieko nežinojo apie motinėlės atsitikimą, 
bet vėliau gaus pranešimą. Dėkoju “Draugo” reporteriui už 
pranešimus laikraščiuose.

Dėkoju visiems nuoširdžiausiai,
JULIA POCIUS

4636 So. IVestern Avė. 
Tel. LAF. 2879

pažymėti, kad Rumšai yra 
ilgamečiai Bridgeport gy
ventojai, savo name, 3420 
Lituanica Avė., turi įrengę 
modernišką Barber Shop ir 
seniai tame bizny dirba.

U. G.

SKELBKITE “DRAUGIA

ITCH""V.°
For quiclt r»lwf from itelung cauaed by .cionri. 
a thle kr (otų. scahiea. ounplg* and other t 
contiuons. tu« puee. oooUna, mudmled.
D. D.D.PRUCNIFTION. f doctort foi 
Creaaeleu aod ataudeas. Sottbsn. comforu aad 
quickly calms intenae itehing. 35c triai bottle 
proueeit.O* money back. Uoa'traflar. Ask your 
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PASKOLOS ‘ 
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI

> MĖNESINIAIS 
ATMOKĖ JIMAIS

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

dabartine 
DIVUMKNTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO ?

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorių*

t.

Mano vyras, Juozas Gri
bauskas, liuosnoriai įstojo 
gruodžio 20 d. į U. S. jūrų 
pakraščių sargybą (coast 
guards) ir dabar randasi 
Mary land valstybėj.

Kol sykiu gyvenom Cice
roj, sš jam padėdavau jo 
raštinės darbuose ir tokiu 
būdu pilnai susipažinau su 
reikalais taupymo bendro
vės. Direktoriai, pasitikėda
mi mano žinojimu, paskyrė 
mene taupymo bendrovės o- 
fiso darbui atlikti, kol Juo
zas Gribauskas sugrįš iš ka-

BRONCHIAL
COUGHSI

Dm To Celės or toenehiel IrrUftton
Stop today at any oood dr uo storo ond aaši for a

£^^~sxssr»ss* ins.«
ono. to loooon up 
raw mofnbcantt « 
got raliai intUnUy

You

WHOLESALE
LIQUOR 
[STAIGA

po
Ohk««a

RBMKITB
8BNA

LIETUVIŲ
DRAUGA.

MUTUAL UQUO* CO. 
4707 So. Halsted Sl.

IABD MU

CLOSE AKAVĘS By Barber Sol
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DRAUGOH METINIAME 

KONCERTE

- Bus perstatoma -
e .’ »• *

OPERETĖ

3-įetuvaįte^
Rezervuokite Vasario 21 cL 1943 metais "DRAUGO" 

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

L H T II V A IT t: S” MUZIKĄ PAKASĖ.............  ŽILEVIČIUS
ŽODŽIUS PARAŠĖ ...................................... ............. STEPONAITIS

VEIKALO VEDĖJAS..................................... ......... PROF. A. POCIUS

VEIKALO REŽISIERIUS.......................... ........... IGNAS SAKALAS

ŠOKIŲ VEDĖJA ................. ............... L. PIUPONVTĖZAIKIfiNĖ

“ELENUTĖS” ROLE LOŠIA IK DAINUOJA .. ONA PIEŽIENĖ

“IGNO” ROL¥ LOSIĄ IR DAINUOJA .... ANT. KAMINSKAS

ChorineH dalis atliks .*...................Chic. Vargonininkų Sąj. Choras
Bus pulki muzika šokiams.. Dalyvaus žymūs artistai ir dainininkai

Rezervuokite Vasario (FebJ 21 cL 1943 metais 
' DRAUGO" OPERETEI ir susipažinkite su 
graziaja "LIETUVAITE". ,

Sokol
Saloje

Sekmad., Vasario (Feb.) 21 d., 1913

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dteteg Room Sete — Pastot 
bato — Bedroom Seto — Bags 
— Radžos — Befrigeražora— 
Wa«lien — Mangais — and

Stovės.

Natžonally advartised ttama.

”!VV'

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTOBV REPRESENTATIVE

8343 South VVestern Avenue,
Telefonas — a * Ji ari I nuc <wsi

Gruiaosiis Jatmavedėms

Labai

v

roe rtSlee 
eloth kotai

SUKNBLIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — 8EBMBGŲ — 

SIŪTŲ IR KAILIŲ 

JaonattodKns Syrai N Suknaiaa 

Mūsų Specialybė

nužemintomis
ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CIOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47lh SL Yards 2o88

Mn. K. P. DMakak Ir MrtB, 8wr.

.NEŽIŪRINT KUR BŪNĄ — NAMUOS — KVUCIUO&E — 
AR VAŽINBJANT LAUKUOSE w- VISA CHICAGOS OI 

APYLINKES LIETUVIJĄ KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:J lURGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarlato Lietuvių Pvegnunas 

Amerikoje
— VULNUOUKTI MJfiTAli — -

SKKMAJUUuMAIS i vai p. f. 
KITOMIS Dienomto U;3O v. vak 
PENKTADIENIAIS 7 v- v.

Phene: GROveblH

WHFC-1450 kil.

BILIETAI:
$1.25............................ (|žanga $1.12, taksų 13)
—Ir—
75c ............................... (Įžanga 68c, taksų 7c)

2345 So. Kedzie Avė. Chicago, Illinois

KOMISO 100 WAS Ift'0. KTURMM6 HOME HE V0UUVT RllEVt HE HAD 
<&J6HT WAT NICUT. HE MAS BSMATCH&O ANO U&AM 
.EOMt D^lfaON AMO

MAMMOMO, RALOAL*©, CAl., 
— fMfl ĮATSIJ-A 

PAŠTY, 3 dUKTf AMO
mgum

mosimi eėvpvto
AFT« HAV|n2iMCN OVIR-

thi farmsr. botos* ,
BAKER MAN

•aS8SatWn7
w»u ■ r»n» mnr arąjrce.
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ŽUVO LIETUVIS INZ. LEITENANTAS
Inž. leitenantas Stasys Kauklys žuvo 
Škotijoje eidamas pareigas.

KULKOS NENUMU66 "SPOOK’

1942 m. gruodžio 19 d. 
Mamertas ft* Bronislavą 
Kaukliai, 206 Wilsor\ Ave., 
Kearny, N. J., gavo liūdną 
žinią. Jiems pranešta, kad 
vakarų Europoje, lėktuvo 
nelaimėje, žuvo jų vientur
tis sūnus, elektros inžinie
rius, pirmas leitenantas, 
Stasys J. Kauklis. Vėliau 
sužinota, kad jis žuvo Ško
tijoje, eidamas tarnybos pa
reigas.

BAIGĖ MOKSLĄ 
SU PASIŽYMĖJIMU

Velionis buvo gimęs 1919 
m, kovo 26 d. Kearny, N. J. 
Pradžios ir vidurinėse mo
kyklose mokslas jam labai 
getai sekėsi. Tėvelių pade
damas, siekė aukštesnio mo
kslo. Jis įstojo į Nevv ark 
College of Engineering, kur 
mokėsi 4 metus. Ją baigė

gos lietuvių bažnyčią, kas 
mėnuo eidavo prie Komuni
jos. Nerūkė, negėrė svaigi
namų gėrimų. Buvo gražiai1 
išaugęs, 6 pėdų aukščio, švie 
šių, geltonų plaukų. Visada 
draugiškas, visų mėgiamas 
ir gerbiamas.

Velionis mokykloj priklau 
sė prie radijo mėgėjų klubo, 
pats turėjo trumpų bangų 
radijo siųstuvą ir priimtu
vą. Ir šiandie tebėra tas 
aparatas, bet nebėra, kas jį 
valdytų.

SĄMONINGI LIETUVIAI 
TĖVAI
Velionies tėveliai Kaukliai 

yra neturtingi žmonės, bet 
labai susipratę lietuviai ka
talikai, priklaūsą prie orga
nizacijų, Skaitą ir remią ka
talikišką spaudą. Ir sūnus 
sekė savo gerųjų tėvelių pė-

CDmuru" telepnoM?

Donald F. Genessy iš Emmet, Idaho, rodo lėktuve kul
kų pėdsakus, kada jis grįžo iš atakų Vokietijoje. Tai bu
vo pirmas amerikiečių užpuolimas iš oro Vokietijoje.

Apsinuodijo oro linijos kavinėje 
septyniasdešimt darbininkų

1941 m. birželio 13 d. su domis. Velionis gražiai kal-
aukštais pažymais bei pagy
rimais; apie jo pasižymėji
mus buvo aprašyta ir angliš
koje spaudoje. Savo specia
lybėje dirbo tik vieną mėne
sį, nes tuojau įstojo savano
riu į kariuomenę, Forth 
Mammouth, N. J., jis išbuvo 
tik vieną mėnesį. Iš čia jis 
išsiųstas į Angliją su “Sig- 
nal Corps” daliniu. Ten jau 
buvo pasiekęs pirmo leite
nanto laipsnio. Ir kariuome
nėje būdamas tęsė svarbius 
tyrinėjimus savo mokslo 
srityje.

Velionis Stasys priklausė 
prie Lietuvos Vyčių 90 Al
girdo kuopos. Nuo pat jau
nų dienų priklausė prie šv. 
Vardo dr-jos jaunamečių 
skyriaus ir beno; labai gra
žiai grojo saksčrfdrfu, gerai

bėjo ir rašė lietuviškai. Jo 
dideliu noru buvo pamatyti 
Lietuvą. Ir štai vienturtis, 
daug žadėjęs sūnus turėjo 
būti paaukotas Amerikai ir 
tėvų žemei Lietuvai.

Išleido Stasį tėveliai, nau
joje, gražioje leitenanto uni
formoje. Ir vis laukė jo 
sveiko sugrįžtant. Deja, 
Dievas jam skyrė kitokį li
kimą. Jis žuvo 1942 m. 
gruodžio 14 d. Palaidotas 
kur nors Škotijoje.

Velionis tėvelis yra kilęs 
iš Smilgių par., Drapšionių 
kaimo, o motina (Stasilio- 
nytė) — iš Sidabravo par., 
Taukočių kaimo. Liko nuliū
dime ir du dėdės — Jonas 
ir Pranas Stasilioniai.

Visi velionies pažįstami 
giliai liūdi ir reiškia už-

Septyniasdešimt of the 
United Airlines darbininkų, 
pereitą penktadienį, sausio 
29 dieną, apsirgo pavalgius 
pietus, daugiausia moterų. 
52 buvo nugabenti į ligoni
nes. Atrodo, kad darbininkų 
susirgimai įvyko dėl maisto, 
kurį jie valgė per pietus dar 
bininkų (cafeteria), of the 
company’s general Office 
building, 5959 South Ccero 
Avenue.

PAJUTO SKAUSMUS
Visi susirgę asmenys .pa

juto galvos svaigulį, pasi
reiškė vėmimas, pilvo skau

smai ir diarrhea (šiap'i-•
mas). Manoma, kad tai bu

vo bakteriškas užsinuodiji-

mas.

Pereito 
lai vakare

penktadienio vė- 
dauguma ligonių

paliko ligonines, bet dar ki 
ti paliko ligoninėje.

ATRODO TARP SUSIRGU- 
SIŲJŲ YRA LIETUVIŲ

Atrodo, kad tarp susirgu- 
siųjų yra ir lietuvių, kaip 
pavyzdžiui, Mrs. Mary Yot- 
ka, 4610 S. Wolcott ave (bu
vo nugabenta į Little Com
pany of Mary ligoninę); 
Mrs. Annette Dūda; 6109 S. 
Kenneth, ir Miss V. Kuzma, 
917 So. Fairfield ave Abi 
pastarosios buvo nugaben
tos į West Suburban ligoni
nę. -.. L # < * ■. •

Pietus valgė 500.darbinin
kų. , <

Dr. Herman N. Bundesen, 
president of the Chicago 
board of health vėlai penk
tadienio vakare pareiškė, 
kad, geičiausia, nuo užsinuo 
dijimo mirčių nebus. .

Kasdien Amerikos armija 
suvartoja 15,099 tonu maisto x

Apie 15,000 tonų maisto Kareivis per 30 dienų gau 
kasdien nuperkama Jungti- na 40 kartų kavos. Trys 

valstybių ar- svarai kavos yra deginamanių Amerikos 
mijai.

Kiekvieną dieną Ameri
kos kareivis suvalgo maž
daug 5* svaro maisto, maž
daug du kartu daugiau, ne
gu civiliai gyventojai. Ka
reivių dietas siekia 4,500 ko 
lorijų.

Amerikos kareiviai ge
riausiai yra maitinami visa
me pasaulyje. »

Amerikos 5 milijonų vyrų 
armiją maždaug 27’* mili
jono svarų maisto suvalgo 
kasdien. Į šį maistą neįskai
toma piaistas, kuris super
kamas šioje šalyje ir užsie
nyje esančioms bazėms dėl 
ateities atsargų.

--------------------------- ;—

Norėjo iškrgustyti
70 metų moteriškę

Chcagoje vienas namų sa-
vininkas norėjo iš trijų kam 100000 vi8okil» žurnalų, 

barių apartamento iškraus
tyti moteriškę. 70 metų am
žiaus, nuomininkę, kad tuos1 

kambarius užleisti kitam 
nuomininkui, kuris davė 
daugiau, negu moteriškė mo 
kėjo. Buvo net tos moteriš
kės kai kurie baldai išnešti, 
iš kambarių

Teismas nusprendė, kad 
moteriškė ir toliau gali gy-. 
venti tuose namuose mokė
dama pč $40 į mėnesį. Liepė 
dąiktus vėl sunešti atgal.

kasdien dėl šimto asmenų. 
Aštuoni svarai sviesto kas
dien išeina dėl 100 vyrų.

Mirtis automobilių 
nelaimėse

Cook kauntėje, nuo sausio 
1 dienos iki 22 dienos, 4 vai. 
po pietų, automobiliai užmu
šė 31 asmenį, iš jų 28 Chica
goje, kur buvo 678 sužeisti 
trafiko nelaimėse.

2,000 armijos

knygynų
•

Amerikos armijos knygy
nų skaičius pasiekė jau 2,000 
Amerikoj užrubežy. Į knygy 
nus yra užsakyta ir pareina
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suprato muziką. Priklausė uojautą jo tėveliams ir dė- 
prie L. Kat. Susivienijimo dems. Kauklių nelaimę gi- 
165 kuopos, kurioje metus liai atjaučia L. Vyčių 90 kp., 
buvo finansų sekretoriumi ;«Bright Light” leidėjai, L. 
buvo Katalikų Susiv. nariu RKSA 165 kuopa( pilie_ 

ligi pat mirties; visadazlan- čių klubas, šv. Vardo drau- 
kė Dievo Motinos Sopulin-1 gija ir kiti.

Vienas kalinys užmuštas ir du
sužeisti, kada išsilaužė iš kalėjimo

Waupun, Wis. — Sausio sužeistas į šlaunį. Kalinys

Naciai lietuvius kiša j kalėjimus
“Kauener Zeitung” (VII..jai: Petras Januška (Putvins

29 dieną kalėjimo bokšto 
sargai nušovė vieną kalinį ir 
du kituB sužeidė, kada ketu
ri kaliniai bandė per kalėji
mo sieną pabėgti iš kalėji
mo. - i r i ' ,

Ketvirtasis kalinys buvo 
perlipęs 22 pėdų sieną ir bu
vo nusužeistas, bet buvo su
čiuptas už keturių blokų 
nuo kalėjimo pasislėpęs pri
vačiame garaže po automo
biliu.
\ Kalinys, kuris buvo nušau
tas lipant per sieną, vadi
nasi Frank (Bigfoot) Kop- 
jar 23 metų, iš Mihvaukee' 
jis buvo nuteistas už vagys
tę nuo 3 iki 15 metų, pir
miau jis gyveno Chicagoje.

Du sužeistieji vadinasi:
Charles Benett ir Wendell 
Fowler, abu po 22 metų am
žiaus. Benett’ui kulka pate- redakcijoje, lietuvių parapi- 
ko J galvą, o Fowler buvo jų klebonijose ir kitur.

sučiuptas sveikas vadinasi 
Ramazini, 26 metų amžiaus, 
iš Milwaukee.

Keturi kaliniai bandė išsi
laužti iš kalėjimo po pietų 
kada jie atvyko į kalėjimo 
batų ir siuvėjų namą (šk- 
pą). Vienas iš kalinių nu
traukė elektros vielas, abi 
šapos paliko tamsumoje ir 
tada keturi kaliniai per ko
pėčias bandė perlipti kalėji
mo sieną.

Įsigykite
Chicagos lietuviai Lietu

vos Nepriklausomybės su
kaktį minės vasario 14 die
ną, Orchestra Hali, 2:30 vai. 
p. p. Prašom iš ankšto įsigy 
ti bilietus į minėjimą. Bilie
tus galima gauti “Draugo”

25) ^praneša, kad vokiečių 
ypatingasis teismas netru
kus svarstysiąs bylą, kuria
me už spekuliavimą muilu 
esą traukiami atsakomybėn 
šie Kauno gyventojai: kun. 
Simonas Morkūnas, gyv. 
Aukštaičių g. 4; Antanas 
Lavickas — Zanavyku g. 
12; Napoleonas Stulpinas — 
Tulpių g.^u, 11 ir kažkokš 
Tamošiūhkte.' Kun. Morkū
nas, pasak laikraščio, bolše
vikų okupacijos pradžioje 
prisipirkęs tris dėžės muilo, 
kurį d^bar per tarpininkus 
pardavinėjęs po 15 markių 
už šmotelį, tuo tarpu kai 
oficialinė kaina esanti 18 
pfenigių.

Matyt, vokiškiems oku
pantams prireikė priekabių 
prie minimų asmenų, todėl 
ir sugalvojo muilo istoriją...

Tas pats laikraštis rašo, 
kad Kaune esą suimti trys 
kažkokios įstaigos tarnauto-

kio g.44), Jonas Jakučionis 
ir Pijus Dėdinas (Obuolių g. 
7). Jie apkaltinti sufaksifi- 
kavę korteles ir tokiu 
būdu išgavę 220 porų vyriš
kų ir moteriškų batų.

38,956,000 prie dar
bų, pranešė 
Miss. Perkins

Sercretary of Labor Miss. 
Perkins, gausio 29 d., prane
šė spaudos konferencijoje, 
kad gruodžio mėnesį buvo 
prie ne ūkiškų darbų 38,- 
956,000 darbininkų. Tai yra 
2,868,000 daugiau, negu 
gruodžio mėnesį, 1941 me
tais.

Reikės dar daug 
naujų darbininkų
Chicago area karo produk

cijos fabrikams 1943 me
tams dar reikės mažiau ia 
100,000 darbininkų, o dau
giausia du kartų tiek, taip 
pareiškė industrijos vadai.

Susidūrė gatvėka-
ris ir autobusas
Trys asmenys buvo sužeisti 

pereito penktadienio rytą, 
kada Chcago ave. gatvėka- 
ris ir Ohio str. autobusas 
susidūrė. Nelaimė įvyko 
Chicago ave., ir Seneca str.

Paragink aavo kaimyną ar 
pažįstamą užsisakyti lai
kraštį "Draugas”.

SKĘLBKITES "DRAUGE”

Už gydymą ima
■ . K y »

atlyginimą maistu
Iš Lietuvos, per Lisaboną, 

gauta žinia, kad Lietuvos 
kai kurie gydytojai už patar 
navimus ima iš žmonių ne pi 
nigais, bet maistu. Naciai 
neleidžia gydytojams imti 
maistu atlyginimo už gydy
mą; naciai įspėja gydytojus, 
kad už tokius dalykus griež
tai baus.

Bitės ir medus
Floridoje bitės per metus 

surenka medaus tris kartus 
daugiau, negu kitur.

Kiek turi gyyentojų
Madagaskaro sala

Madagaskaro sala priklau 
so Prancūzijai, Nesenai ją 
užėmė Anglija. Ji randasi 
Indijos okeane, Afrikos pa
kraštyje. Tos salos ' Žemės 
užima 228,707 kvadratines 
mailes. Gyventojų turi 3,- 
853,300.

Iowa valstybės
kukurūzai

Iowa valstybėje farmeriai 
kas pavasaris pasėja apie 
1,300,000 bušelių kukuruzų 
(corn).
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Atiduok
Jei turi atliekamo seno me 

talo — atiduok karo produk 
cijos reikalams. Tuo prisidė 
si prie Amerikos pergalės.

Skaityk ir platink 
raštį ‘Draugas”.
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Didelė Krautuvė

RAKANDŲ, RADIO,
JEWELRY

ViskM po viena stogu

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted SL
Tel. CALUMET 7287

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
WCFL, 1000 k. nedėlios vak. 9 vai. 
WHFC KSO k. ketvertais 7 v. V.

X Kazys ir Elena Vilniš
kiai, New Haven, Conn., šio
mis dienomis susilaukė duk
relės. Kazys Vilniškis yra 
buvęs “Amerikos” redakto
rius ir LRKSA iždo globė
jas. Jis yra ALRKF centro 
valdybos narys.

X Town of Lake smarkiai 
pradėta platinti “Draugo” 
koncerto (vasario 21 d.) ti
kietai. Manoma išplatinti iki 
300. Visi ruošias ir nori pa
matyti operetę "Lietuvaitę”, 
kuri bus pirmą syk vaidina
ma Chicagoj.

X P. ir B. Cicienų, Town 
of Lake veikėjų, namuose, 
įvyko Labd. Sąjungos cent
ro knygų revizija, kurioj da
lyvavo visa centro valdyba. 
Darbą baigus, Cicienai pa
reigūnus pavaišino.

X Julia Pocienė, sav. Ju- 
lias Restaurant, 4656 South 
Westem Ave., po operacijos 
jau pasveiko ir pradėjo dar
buotis. Kostumeriai ją svei
kina ir džiaugiasi, nes ji vi
suomet paruošia puikų “me
nu”.

X E. Norvaišaitė, 3437 S. 
Emerald Ave., veikli jauni
mo tarpe lietuvaitė, šiomis 
dienomis per A. Raud. Kry
žių gavo iš Lietuvos laišką. 
Tarp kitko rašoma, kad daug

V
jos pažįstamų vieni išvežti 
rusų bolševikų į Sibirą, kiti 
mirę vokiečiu okupacijos pri
slėgti.

X Uršulė Palmer, žmona 
Phil Palmer orkestro vado, 
lietuvio, grįžo iš Chicago Ly- 
ing-in HospitaL, kur sausio 
9 d. susilaukė dukrelės. Pa
krikštyta vardais Leona-Ur- 
šulė. Phil Palmerio tėveliai, 
Paliliūnai, džiaugias susilau
kę anūkės.

X Tarškus — adresas ne 
tiek svarbu; svarbu asmuo. 
Bet jį tiktai pamatysime va
sario 21 d., operetėj "Lietu
vaitė”, kuri bus vaidinama 
“Draugo” koncerte, Sokol 
salėj. Ne tik matysime, bet 
ir išgirsime jį dainuojant 
“Ta rara, tara rara, ta Kul- 
bienė mane bara, kaip parei
nu ašai girtas, nors ant ko
jų visad tvirtas’’ ir t.t.

X Sv. Kryžiaus bažnyčio
je įvestas naujas dalykas — 
“Collectors Stand”, kuris 
pastatytas bažnyčios prie
angyje dešimtukams įmesti 
tiems, kurie neturi įsigiję 
kortelių vietoms suoluose. 
Parapijos komiteto nariai 
tik išmaino pinigus, o patys 
žmonės turi įmesti į "Col
lectors Stand”. Tuomi pra
šalinami visokie įtarimai.

X Šamo krautuvėje, 4551 
S. Hermitage Ave., Town -of 
Lake nuo ankstybo ryto iki 
vakaro galima gauti “Drau
gą” atskirais nuhierlals. Per 
kantieji kasdien gali gauti 
dykai "Draugo” sieninį ka
lendorių. Krautuvėje galima 
ir užsiprenumeruoti “Drau
gą” ištisiems metams.
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