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KRITIŠKA PADĖTIS ROMOS FRONTE!
Australiečiai-amerikiečiai susijungė, 

puls likusias japonų bazes
SĄJUNGININKŲ STABAS 

N. Gvinėjoj, vas. 11.—Šian
dien pranešta, j-og austra- 
liečiai kariai susijungė su 
amerikiečiais Sąidor pakraš 
čio apylinkėj, Huon pusiiau- 
saly, tuo praskindami kelią 
ofensyvai prieš paskutintas 
tris japonų bazes šiaurinėj 
Naujoj Gvinėjoj.

Susijungimas tų dviejų 
jėgų 14 mylių į rytus nuo 
Saidor davė sąjungininkams 
pilną kontrolę tame pusiaū- 
saly. Didžiuma 14,000 japo

nu gynėjų užmušta kovose, 
kurios tęsėsi 18 savaičių.

Amerikiečiai, kurie išlipo 
Saidor sausio 3 d., pasivarė 
10 mylių į vakarus nuo Sai
dor, kuris randasi .tik 43 
mylias nuo Bogadjim.

Kitas australiečių dalinys 
Ramu klony randasi tik 16 
mylių j pietus nuo Bogiad- 
jim, tad yra galimybės, kad 
ofensyva prieš Bogadjim, 
Madang, ir Wewak bazes 
pus dvišakė.

Laivai, lėktuvai atakuoja Marshallus

NACIAI ATSILAIKO PRIE® ATAKAS CASSINO KALNUOSE 
■

PEARL HARBOR, vas. atakavo aerodromus ir ka
li.—Visokie Amerikos lėk-, reivines Wake saloje, o per 
tuvai susijungia su karo praeitas tris dienas mūsų Į f Sąjungininkai jau beveik visiškai apaupc Oassino, bet dėlto, kad naciai turi obzer- 
lsivais atakuoti japonų lai-, karo laivai apšaudė du prie- vacįjQ3 punktus kalnuose, jie pastebi amerikiečių judėjimą ir gali skubiai pasiųsti 
komas pozicijas Marshall šo laikonjus atolius. (didelius dalinius priešintis mūsų atakoms. Manoma nacių žvalgybos centras randasi
salose, kurioms dabar grę- Kadangi Kwajalein oku- 
sįa amerikiečiai iš naujai pači j a išardė japonų susisie- 
užimto Kwa;alein atolio. , kimą su kitom savo bazėm,

Adm. Nimitz komunika- laivynas neduoda jiems pror 
tae sakė 114 tonu bombų gos . susigaudyti ir dėlto pra 

ntnumesta ant priešo bazių 
oenTraliniam Pacifike. An
tradienio naktį ir trečiadie-

nešta tik apie " priešo lai
komas salas,” ar "priešo 
bazes,” ar "Marshall ato-

nio ryte laivyno lėktuvai liūs.”

Vokiečiai išdeoortavo Prezidento' tariasi su 
7.000 Olandijos žydu . karo vadais
LONDONAS, vąs. 11. — 

A,rie 7.000 žvdu, paskutinie
ji iš naciu Olandijoj suim
tų 10^.000, buvo naciu de
portavimo traukiniais išvež 
ti Lenkijon. Toki pranešimą 
padarė lenkų telegrafų šgen 
tūra.

Olandiioi prieš karą buvo 
apie 120.000' žvdu. Anot 
asrerTūros pranešimo, ani? 
15.000 iu dar slapstosi miš
kuose Olandijoje.

Benediktiniečių vienuolyne, Cassino kalno viršūnėje. Čia matome kaip amerikiečių 
artilerijai bešaudant į priešo pozicijas šoviniai sukelia didelius dūmų kamuolius.

Mannerheim ragina Q. S. lėktuvai Vėl puolė Frankfurtą
SOUMIUS susitaikyti Londonas, vas. 11. —| rauder lėktuvai puolė kitus

STOKHOLMAS, vas. 11. 
—Prez. Rišto Ryti ir Suomi 
jos vyriausybei ketvirtą 
dieną iš eilės svarstant bu
vimą ar pasitraukimą iš 
karo, maršalas Mannerheim 
ir Juho K. Paasikivi, buvęs 
suomių ministras Rusijai, 
laukia progos išeiti į priekį 
kaipo vieninteliai asmenys 
kvalifikuoti vesti taikos de
rybas su Rusija.

Sakoma Mannerheim pra
nešęs Prezidentui Ryti, kad 
tuoj reikia susitaikyti su

WASHINGTON. vas. 11.
—SusirūDines dėl karinės 
padėties Italiioi Prez. Roose
veltas šiandien sušaukė 
aukštuosius armijos ir lai
vyno viršininkus pasitari
mui.

Prezidentas snaudai pra
nešė, kad* padėtis Anzio po
zicijoje nėra beviltiška, ka-į Rusija ir (persiskirti suVo-
dangi sąjungininkai vis dar 
kontroliuoja oro ir jūros 
priėjimus.

Rusai užėmė geležinkelio centrą
Vis didesni skaičiai vokiečių pasiduoda

LONDONAS, vas. 11. Dniepro upės užlenkime.
Maršalo Sstalin pranešim* 
rusei užėmė šepstovska ge-

vate. 11. — 
Amerikos t didieji bomberiai 
šiandien antrą kartą per 
keturias dienas atakavo 
Frankfurtą, industrijos ir 
transporto centrą pietvaka
rinėj Vokietijoj.

Liberator bomberiai tuo 
metu puolė militarinius įren 
gimus Pas de Calais apy
linkėje, Prancūzijoje, o Ma-

taikinlue Šiaurinėj Prancū
zijoj.

Vafoar dienos orinėse ko
vose, kurios prasidėjo ame
rikiečiams atakuojant Brun 
swick miestą Vokietijoje ir 
Gilze-Rijen aerodromą O- 
landijoje, numušta 84 prie
šo lėktuvai, ir prarasta 29 
bomberiai.

VEL!AUSIOS ŽINIOS ! Reikia aliejaus iš

kietija, jeigu nenorima, kad 
Suomija, žūtų.

Vakar naktį pusantro šim 
to rusų lėktuvų bombavo 
Suomijos Kotka uostą, 75, 
mylias į rytus nuo Helsin
kio, tuo priduodami didesnį 
svorį rusų grąsinimams iš
mušti Suomiją iš karo.Rusų kariuomenės daliniai 

dasivarė iki 7 mylias nuo to 
ležinkelių centrą, 45 mylias miesto, o kiti daliniai arti-! Nariai cnlrn CdStcl 
į pietryčius nuo Rovno ir Į naši prie Krivoj Rogo, 1501 
27 mylias nuo Lenkijos šie- mylių į pietryčius, 
nos. Anot rusų pranešimo, jų 

kariuomenės vakar atkirto 
dar kelis nacių dalinius nuo 
didžiojo dalinio, kurį suda- 

divizijų. Biuletenis

LONDONAS, vas. 11. —
Rusų kanuolės apšaudo li
kučius nacių dalinių, kurie rė 10 
buvo apsup i prie Korsuno,! sakė vis didesni skaičiai vo

kiečių pasiduoda rusams.KALENDORIUS
Vasario 12 d.: Av. Bene

diktas; senovės 
Deimantė.

Vasario 13 d.: Av. Kotry
na Ricci; senovės: Rauda ir 
Ugnė; (Sexngesima Sek
mad.). '

Vasario 14 d.: Av. Valen
tinas; senovės: Saulis ir 
Žynė.

ORAS
Giedra ir šalta.

šiaurėje, Gen. Govorovo
. ... Leningrado armija užėmėGintenis ir _želtsy, 7 mylias nuo Luga, 

ir kelias kitas apgyventas 
vietas.

Gen. Meretskovo armija 
iš pietų pusės artinasi prie 
Luga.

Nieko nepranešama apie 
rusų progresą Estijoje. Pa
skutinis pranešimas sakė 
rusai artinasi prie Narva 
miesto.

Gandolfe užmušta 500
LONDONAS, vas. 11. — 

Vokiečių Transocean propa
gandos agentūros radio pra 
nešimas sakė Vatikane spė
jama, jog 500 asmenų buvo 
užmušta, kuomet “sąjungi
ninkų lėktuvai” bombavo 
Šventojo .Tėvo vasarnamį 
Castel Gondolfo, į pietus 
nuo Romos.

Vatikano radio vakar pra 
nešė, jog Jo šventenybės 
Popiežiaus Pijaus reziden
cija nebuvo nibombuota, ir 
sakė “trys bombos kri>o 
ant kolegijos šalki vilos.” 
Pranešimas s?kė buvo daug 
sužeistų, bet nepasakė kie
no lėktuvai tą altaką atliko.

Arabijos lauką: FDR
WASHINGTON, vas. 11. 

—Prez. Rooseveltas šian
dien sakė Amerikos alie
jaus rezervai' greit ištušti
nami ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės reikalaus aliejaus* 
iš kitų šaltinių jeigu karas 
užsitęs kiek ilgiau.

Prez. Rooseveltas padarė 
į tą pareiškimą atsakydamas 
į klausimus apie amerikie
čių aliejaus firmas, kurios 
atidarys naujus blukus Sau- 
di, Arabijoje, ir apie 125 
miliono dolerių aliejaus 
vamzdžių liniją iš Persijos 
įlankos iki Viduržemio.

IA ALŽYRO — Penkto
sios armijos dalinys šian
dien pradėjo ofensyvą prieš 
nacius nž Aprilia miestą, 
žemiau Romos.

IA WASffiNGTONO. —
Laivyno sekretoriaus Knox 
šiandien pranešė, jog Ame
rikos «ubmarinal Pacifike 
nuskandino dar 12 japonų 
laivų.

IA WASHINGTONO. —
Senatas šiandien atmetė sub 
sidijos planą, kuriuo valdžia 
moka tom tikras mokesčius 
ūkininkams, kad sulaikyti 
maisto kalnų kilimą.

IA AUSTRALUOS — Są
jungininkų kariuomenė at
mušė tapomų kontratakas 
šiaurinėj Barnioje, lr žygiao
> | Aky,b , MEMPHIS. vas. 11.—Dvi

IA LONDONO—Alos die- dešimts keturi asmenys žu- 
nos atakose prarasta 20 vo kuomet American Air-

Rado uoėj nukritusį 
lėktuvą; 74 žuvo

lines lėktuvas vakar vidur
nakty krito į Mississippi 
upę. U.S. armijos inžinie
riai šiandien prieš pienus į 

pradėjo iškelti dalis didžiu-, 
lio lėktuvo iš vandeny.

Keli asmenys sakė girdė-
akirafcb kad lo, RrelfcU bate * 'Skf’,v!» *»"»<•'
^1 ir vienas sakė jis matęs

kabo lėktuvas krites į van
deni ir liepsnojantis po ke
lių sekundų nuskendęs.

Amerikos lėktuvų, ir nu
mušta 35 nacių lėktuvai.

IA LONDONO— Londone 
šiąnakt buvo trumpas ori
nės atakos signalas.

IA ALŽYRO — Kovos už 
Cassino miestą tęsiasi. Ne-

Pirkite Karo Bonus

Atakuoja šiaurinę aliantą liniją
Vokiečiams padeda labai prastas oras

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Alžyre, vas. 11.—Vokiečių 
mechanizuoti daliniai, pasi
naudodami prastu oru, ku
ris neduoda britų ir ameri
kiečių lėktuv3m.3 ir laivams 
apginti sąjungininkų pozi
cijas, šiuo laiku pakartoti
nai puola šiaurinį galą są
jungininkų Anzio linijas.

Nurodant padėties rimtu 
mą, sąjungininkai vakar 
sukoncentravo beveik kiek
vieną karo lėktuvą Vidur
žemio arenoje mūsų pozici
jų gynimui. Didelis lietus 
nutraukė tą skraidymą ir 
vokiečiai pradėjo savo puo
limus.

Washingt9ne, Prez. Roo
seveltas sakė padėtis labai 
rimta ir sąjungininkai mel
džiasi prašydami palankaus 
oro padėjimui mūsų kovos 
laivų ir lėktuvų.

Stiprūs sąjungininkų da
liniai, kurie prięš tris savai 
tęs padarė netikėtą išlipimą 
žemiau. Romos, šiuo laiku 
apsupami vis augančios vo
kiečių kariuomenės. Sąjun

gininkų laimei, jie turi daug 
kanuolių, kuriomis iki šiol 
atmuša nacius.

Sąjungininkų praneši nas 
nepatvirtino vokiečių ankš
tos komandos teigimą, būk 
vokiečiai įėję į Carroceto 
(Aprilia), 10 mylių į šiaurę 
nuo Anzio.

Vėliausiu pranešimu, są
jungininkai vis dar. kaujasi 
į šiaurę nuo to miesto.

Sąjungininkams nepasise 
kė pasivaryti giliau ji Itali
ją tuoj po išlipimo dėl di
delės vokiečių opoz; i j os 
svarbiąjam penktos armijos 
fronte prie Cassino. Vokie
čiai ten sulaikė są jung nin
ku prasibužimą, kas būtų 
davęs dviem sąjungininkų 
jėgom susijungti naujoj po
zicijoj.

Cassino fronte amerikie
čiai užėmė dar penkis na
mus. Artilerija sunaikino 
miesto kalėjimą, kuris buvo 
paverstas f nacių tvirtovę, 
bet vokiečiai vis dar atsimu
ša iš požeminių skiepų ir 
rūsių.

Stalinui nepatinka j Sąjungininkai atsiėmė 

kiti Lenkijos vadai laung Bazaar, Burmoj
LONDONAS, vas. 11. —

Sakoma Premjeras Stali
nas, asmeniškam laiške Mi
nistrų Pirmininkui Chur
chill, pareiškęs pasipriešini
mą dėl kitų Lenkijos vyriau 
sybės Londone narių. Tuo 
parodoma, jog tėra mažai 
vilties draugišku būdu iš
rišimi keblią Lenki jos-Rusi- 
sijos santykių problemą.

NEW DELHI, vas. 11. — 
Adm. Mountbatten štabas 
pranešė, kad sąjungininkai 
atsiėmė Taung Bazaar, Arą 
kan apylinkėje, Burmoje, 20 
mylių į šiaurryčius nuo Ma- 
ungdaw.
j Kaladan apylinkėje japo
nai buvo priversti evakuoti 
kitas siavo pozicijas.

ŠIANDIEN DIDŽIOJO IŠSILAISVINTOJO DIENA

Amerikoje vasario 12 d. yra Abraomo Lincoln’o d5cna, 
kadangi tą dieną minima jo gimimo suktektis. Būdamas 
Amerikos Prezidentu Lincolnas pasirašė “išlaisvinimo 
proklamaciją,” kuria visi Amerikos vergai buvo paliuo- 
suojami iš vergijos.

šiuo laiku Europoje matosi šių dienų vergija—naciai 
okupavo nekaltus kraštus ir padarė vergus iš jų gyven
tojų. Lietuva yra viena jų valstybių, kurią naciai šfcio 
laiku Iterioja.

Kaip atėjo Amerikos vergų išlaisvinimo diena, taip iš
auš ir Lietuviai šviesi laisvės ir nepriklausomybės diena.
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Penktądjeoio vakare įvy
ko Apaštalystės Maldos dr- 
jos metinis susirinkimas. 
Niaują valdybą šiam matui 
sudaro: pirm. kleb. kun. P. 
Skrodenis, MIC., raštininkė 
Marijona Smagulienė, iždin. 
Ona Laučienė.

Tretininkai irgi turėjo ma 
tinį susirinkimą. Nauja iš
rinkta valdyba yra: pirm. 
Pet. Pilipavičienė, raštinin
kė Mykolina Cišikienė, ižd. 
E’z. Vadapolienė. Dvasios 
v? das kleb. kun. Pr. Skro
denis, MIC.

fij'lmet mes nepraleisime 
nepaminėję Juozapų ir Ka
zimierą. Komisija jau išrink 
ta. Moterys iš Gyvojo Rož. 
dr-jos apsiėmė šeimininkau
ti. Turime vilnies, kad šįmet 
Juozapų binkietas bus sek’ 
minfjs. Viaas pelnas ski
riamas parapijai. Visi Juo
zapai, Kazimierai, J uos a pi
nos ir Kazimieros prašomi 
prisidėti. Diena bus paskelb
ta.

Banke pinigų yra $2,067.25. 
Dievui padedant, . tikimasi 
šįmet atmokėti visą akoj.. 

Nutarta pataisyti bažny 
čią iš lauko. Taip sakant 
bažnyčia bus “strymlaind" 
iš pryšakio. Bus nugriautas 
prieduris, padaryti nauji ce
mentiniai lslpbai ir visa iš 
lauko nuoMiiavota. Iš vi’ 
daus dabar mūsų bažnyčia>aznj
atrodo labai švari, jauki. 
Mat, lajoj po Kalėdų buvo 
visa išplauta, lubos naujai 
nųmaliavdtos ir kai kurios 
stevylos atnaujintos. Taip 
kad dabar viskas taip. atro
do, kaip, kad buvo septyni 
metai atgal, kuomet buvo 
naujai išdekoruotK šis visas

Jaunimas, kuris dirba, ra
ginamas nusipirkti suolų ti- 
kietus. Turime skolos ir nd- 
rime šįmet j» atmokėti. Dau 'įį™
gelis yra jw ousfeirk,. T8-| vW Ajmeit* b. eta-
vų pareiga paimti «vo at,tredo

Ui dvieju savaičių mūsų J™ U!\.a> pa ^ryti. savanorių, kurie audėjo oa-
parapijoj įvyks 40 vai. »t- bua dž*'*‘-u/ **» *a®’,me Ž300.00. Adomas ir Ma

pr.eš narjjus metus rodegin- JeWn#vUW
ta v.sas notas W mortglčkis. $10000> JuM,, „ M4rjjon> 
Choristai, nors dorpųojasi Kl9elUluUi |2s00i Sv 0, 

nqs draugystė $25.00.

laidai. Prasidės vasario Flrf nMjįjm metw wdegin- 
d. ir baigsis 27 d. vakare
iškilmingai. Visi kviečiami 
dalyvauti ne tik iš Kenosha, 
b0t ir iš kitų artimesnių 
miestų. Šįmet ypatingai rei- 
kėtųi žmonėms lankytis į at
laidus, pasimelsti už mūsų 
j supimą kariuomenėj kad 
Dįevas juos užlaikytų svei
kus ir kad karas greit pa
sibaigtų.

parapijai daįnąviipu, bet 
kiekvienos savo aukomis 
prisideda. Ypatingai pasiry
žo užsimokėki už suolus, kad 
skola būtų atmokėta. Kurie 
dar savo pareigos neišpil
dė, tikimės trai padrys kuo 
greičiausiai.

Kaip ir kas mėnesį, praei
tą sekmadienį ėjo prie šv. 
Komunijos “in corpore”. Po 
Mišių turėjo susirinkimą ir

Ryt dieną popiet parapi
jas įvyksta bunco party, 
rengiama parapijos naudai.
Visi kviečiami atsilankyti. Į pusryčius. Kitą mėnesį puą- 
Po žaidimų bus užkandis ir ryčius pagamins Hilda Vis?
genmo.

Ar Kenčiate
NESMAGUMUS

Galvos Skaudėjimo?
Kai jums prikimba vaikaminl* 

kiataįimaa »» JOa jaučiUą nuvar
ginti, narvuoti ir blogoja nuotaikoje 
ir'nuo tų reiikinių kenčiate
voe ekaudajimų, jaučiate nemalonų
kvapų, vidurių suirimų, neviriki- 
nimų, nemigą, neturėjimų apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų^i? iipūtimo — įsigykite D*.

daug metų išmėginto 
□augiau negu liuosuotojas, jis taip- 
-i yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
1 18 pačios . Gamtos gyduolių
a]uių, žiedų ir augmenų. Gomoso 
luoda perangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; 
gelbsti prašalinti užkietėjimo gania, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmų.
Vartpkit tikrai kaip nu
rodoma ant bonkutėa 
užrašo. Jei jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmų ma
tomos pagelboa 
nuo užkietėji
mo varginimų 
ir tuo pat laiku 
palengvinti jū
sų skilvį, įsigy
kite Gomoso 
šiandien.

Teigs jūs negalite nusipirkti
’fėj, siuskit prašymą <til mūsų----- »-
mui” pasiūlymo Gomoso ir r»unte —

n vv A I 60c vertisLf 1 KAI Bandymui Bonkuted
DR. PKTRR'S OLKJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitų paleng
vinimą nuo reumatiškų ir neuralfišką 
skausmu, mušk u Ii nio nugarskauamo, sustin
gusiu ir skautišių muskulu, patempimą ir 
uy katelėj imu.
DR. PET R R* 8 VAGOLO — slksltnss — 
palengvina taikinai nekurtuos skausmingus 
skilv.o sutrikimus kaip pavysdžiui rakšties 
nevirškinimas ir ritmui.

"susiiS38K

I S«Ak ii ‘•S»«dJ P 
Kuponą -a-| lymo”

] O Idš’a, 11.00 Altiųakit man apmo- 
ltči» 11 unciją Gomozo ir dykai — 
6<lč vrrtėn — bandymui bonkutėa

1 Olaio ir M a eolo.
I □ C. O. D. (Ištaidoa pridėtai)
I Vardas._____ _____________ j

Adresas_________________ ,

Pašto Ofisas__________________ -

N. rrres famrncy e sene ca
DopL «7l-4LE

L MSI ttig.kšaąt.u Mod.. CMaaąe IA tn. |
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Po dainų atvaidinta vaiz- Roa 8868 Tahnan Ava 
delta “Vyskupo žvakydė”. *** GRO*«Mi ogu 
Vaidinime dalyvavo Nellie at“1*** dm*
Bakšys, Christina Raudoni s,
Aliee Vaitekūnas, Marg. A- 
shmus ir Helen Urban. Po 
to atvaidinta kitas vaizde
lis “Šv. Panelės Gelbėtoja“ 
šiame vaidinime dalyvavo:
L. Dragūnas, Nellie Bakšys,
D. Navard, J. Kiškis, F.
Sutkus.

ŠeštadionH na ■’*’

Ir vieno ir kito vaidelio 
lošėjos savo roles gerai at
liko,

Prog/ama baigta Lietuvos 
himnu. • v

Žmonių vakariu -atsilankė 
daug ir visi buvo patenkin
ti šaunia programa. Taipgi 
matėsi svečių iš Kenosha ir 
Milw«ukse.

Garbė vaukoganietlsns 
mergaitėms už gražią prog 
ramą, o Rotanoavos draugi
jai už davimą progos ją ma
tyti.

Po visam buvo šokiai prie 
F. Stankaus orkestras.

Pabaigoj praeito mėnesio 
šv. Vardo draugystės basa’ 
rėtis buvo sėkmingas. Podv 
ryta pelno virš $51.00. Atei 
nąbtį sekmadienį įvyks Šv.
Juozapo draugystės korta 
vimo vakaras. O šio mėne
sio 20 d. popiet bus šv, 0- 
nos, paskutinis prieš gavė
nią, kortavimo parengimas.
Gavėnios'laike, kaip ir ki
tais metais, jokių viešų pa
rengimų neturime^ Beje, Jo 
Ękscsleącijos arkivyskupo 
paskelbimu, Milwaukee vys
kupijoj visi yra paliuosuoti 
nuo gavėnios pasninko ir 
susilaikymo. T.al yra, mėsos 
galima valgyt (kas turi) 
kasdien. Tik nuo mėsos rei
kia susilaikyti Pelenų die
noj, kas penktadienis ir Di
dįjį šeštadienį iki pietų, i
Taipgi paliuosavimas 3™ Pįjlrįte KOTO BOMIS 
duotas ir nuo visų kitų paa-i M

ES

DB. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Specialistas 
Pelangvina akių įtempimą, kuris 

esti priažaatlmi galvos skaudėjimo, 
svaigime, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karitį, atitai
so trumparegyste ir toliregystų. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egsamlnavimas da
romas SU elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

dėlioj pagal sutartį.
atsitikimų akys atitaiee- 

pigiaa kaip
Sausio 30 d. čia įvyko lie-J 

tuvių patriotų susirinkimas 
ir nutarta Lietuvos Nepri 
klausomybės 26 metų sukak-

nauskas ir Ann Alisauskas 
šį mėnesį ‘Sodality News’

suredaguos Helen Ališaus
kas if Bertha Lauraitis. So- 
dalietės prašomos priduoti 
naujienų, nes tada galėsime 
laikraštį padaryti didesnį 
ir įdomesnį.

Sesuo Ann Marie įtaisė 
vietą klūbruime sudėjimui 
knygelių. Visos gali pasiim
ti ir skaityti, tik prašomos 
sugrąžinti.

Balandžio mėnesį bus vai
dinama dvi labai juokingos 
komedijos. Vaidintojos mo
kinasi savo roles ir deda 
pastangų, kad gerai išeitų.

Per keturdešimtę, vasario 
27 d., bus sodaliečių valan
da — nuo dviejų iki trijų.
Visos narės prašomos daly
vauti. Sodalietė
Choro vakaran *

Vasario 20 d. Šv. Petro 
parapijos choras rengia kpn Dar inA 
iertą su įvairumais. Be dai-
nų, juokų, bus atvaidinta, • Sausio 30 d. Rožanoavos 
komedija ir kiti įvairumai, draugystė čia buvo sųruo- 
Nepasižadr.kite kitur būtį tą įrus Dakarą, kurio programą 
dieną. Visi aTeikiue į parą- išpįldė viešnios iš Wąuke-

(Nukelta į 5 pusi.)

i*chees« 
thai’s digęstible 

flSjnilLiUalfi

SPREADS! SLICESI TOASTSI 
* * MEL7S PEKFKCTLYI *

ninku, kaip Tai metų ketvii- 
itiadalių ir įvairių vigilijų, iš
skyrus Kūčių dieną. Bet vis
vien, katalikas privalo ga
vėnios dvasios prisilaikyti. 
Nelnnkyt šokių, teatrų ir ki
tokių viešų pasilinksmini
mų. Taipgi aukoti labdarin
giems tikslams, lankyti ga
vėnios metu pamaldas ir k?s 
dien klausyti šv. Mišių, kam 
yra galima. T. P.

pijoa salę, kur palinksmins 
jūsų pačių jaunimas — šv 
Petro parapijos eheras.

Po programos bus užkan
džiai Jr šokiai. Reikia pasi 
linksminti, nes tai paskuti 
nis sekmadienis prieš gavė 
nią. Tikietai 50c. Kviečiame 
svečirj8 iš Racine, Wauke- 
gan ir Milwaukee.

Choristė

gaji, III., būtent šv. Baltra
miejaus parapijos Nekalto 
Prisidėjimo Panelės švenč. 
Mergaičių draugystės sce
nos mėgėjos, vadovystėj A 
Vafitekūnaitės.

I

EXTRAI EXTRAI

Sheboygan

Draugijos pirm. Zaleckie
nei atidarius vakarą, prog
rama pradėta Amerikcs hi
mnu. Po to choras {padaina
vo “Kur Nemunas ir Dau
guva” ir “Ko liūdi”. Solo 
dainavo A. Vaitekūnaitė dvi 
dainas “Vakaras” ir “So
delis”. Kvartetas tapgi pa- 
dpinavo dvi dainas “Palei
siu čtaimižę” ir “Tūkstantį 
žingsnelių”. Kvartete daly-

Paskutinį sekmadienį pra
eito mėnesio įvyko metinis 
parapijos susirinkimas. Su
ėjo gražus būrys parapijie
čių. Buvo išduota finansinė Vavo: Izabelė Kiškis. Alice
atskaita. Pasirodė, kad pra
eiti metai buvo labai sėk
mingi Skolos atmokėta $4,-

; 000.00. Lieka tik $2,500.00 (šapalas.

Vaitekūnas, Nellie Bakšys 
ir Lucille -Dragūnas. Pianu 
virome akompanavo Elena

Panūstu ytaa 
nkrūaatr 
adroąae

UetuvUkaiažydukai

REMKITS
■BNA

MONABCB UQUOK 
3529 So Halsted St

TAKOS «0H

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė

-------- *---------
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
siniu dąįktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!
Turime didelį 

ir gerą pasi
rinkimą Muzikaliikų Instrumen
tų. MųsikeiMkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius, 
l-aikrodėliuo, žiedus. Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKEB 

— MUŠK)

41t« ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

/ ■•'V

DB. J. J.' SIMONAITIS
tfYPHNMAn U> H1KURGAS 

OFISO V ALANUOS
Valandos 2 « u 7 V vakare 
Trofiad. ir NedSHomia susitarus 
242.3 Wast Maniu**** Kraut

•
•

r

f »

_____ 1

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything ln th* lino of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Fsežory Representative.

8HOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6061

4712 South Ashland At. 
YABDS ISIS

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nuo 17 iki 65 metų amž.
Riuu.šlnlds atrinkti ir daužyti 

PATYRIMO NEREIKIA 
FILMO AR DAUNIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATHISA.UKIT ANTRAM AUKŠTE

2120 W. 39th St. 
WHITE CITY PBOVI8ION CO.

J. P. VARKAIA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
TeL Virginia 2114

PerkBIt sa*e Ra&tta« | 

BRIGHTON PARKA

Su Income taksais Ir kitais rei
kalais kreipkitės virftminStu 

antrašu.

DR. G. SERNER
uvruvn akių gydytojas 
K metų patyrimas

TeLi Yards 1828
Pritaiko Akintus. 

Kreivas Akisdr
Ir Akinių MrMuvt 

•E

VUmSmm.MU4|

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
•m aktų 

teaL Saafoklte Jae Ietedanri Ute- 
aamtanotl Jaa medaralMrieusta 
metode, kuris recOjlme mokėtas 
ŠakšeMkU.

•6

Dr, John J, Smetana 
Dr. J. 1 Sąietana, Jr.
IMI So. AshUad Avenae 

Kampaa ll-toe
eetms atarsi, esat OMeape 

OTieo vauufDoųi 
■mOtea > aa. flkt lite p. sa.ftn t? * “•

* H«t YOU 
MUCHTVBIIt 
^kNKOS

*tHJW bONOS

4
10AN

mARGUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M-

WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nno 1 

ild 2 v&l. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

0:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais buo 7 ild 8
"MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., . Chicago, III.
Telefonas — GROvehiU 2242

AMERIKOS l^ETUVĮŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NAMAI

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 
Offlee Tel. YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1980 '
. ......... >

TeL TARds 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTA8

4645 So. Ashland Aveaue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

\4157 Archer Avenae 
Ofiso vaL: 1—8 tr 6—8:80 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
Res.: KENnood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th S t ree'

TeL CANal 6122

• DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

1 « vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place
TeL REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tek: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St
Rezidencija: 6600 S. Arteslan Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame . savo rankd~x 

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonai:
Ofiso—HEMloek 5849
Rezid.—HEMloek 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. We«tern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 v»Lj- vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal nutartį.
Ofiso Tel...........................VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' 4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS t

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais

Ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte. 24. 7-9 P. M. 

S147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

/ ir šeštadieniais 
Yilanrins; ė—6 popiet

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: Y ARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
9ekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

v

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayetto 8210 
Rez. Tel. LAFayetto 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
v/Penktad. 8:30 iki 9:30 vak.

šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak.
Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 

dovana amžinajam gyvenimui 

laimėti. Bet žmogus praranda 

tikėjimą dėl to, kad jo nebran-

<z

I
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♦ CLASSIFIED AND "HELP W ANTED" ADVERTISING*

“DRAUGO* 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

"DRAUGAS” HELP W ANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Kti^-rt 
Tet. RANdolph MM-MM

SVARBUS PRANEŠIMA8
War Manpovrer Oommlnstoa na 

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi Jslgytl Pa- 
11 noro vimo Rašt* (statement af 
avallahillty) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinki! ar jūs galit gauti 
tr ar Jums reikalinga paltuora- 
vlmo raštas, .lūs sntanpyslt sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ

REIKIA• \
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT J

2924 W. 51st St.
NUO 9 RYTO IKI 5 PP.

Central 

Steel & Wire Co.

VYRUI
PASTOVUS DARBAS

General Bhipplng ruime wholemle 
drabužių Įstaigoje. 5 dienos J savai
tę, ekstra mokestis už vlršlalkj.

Atsišaukite asmeniškai.

K1PPENHE1MER 415 S, Franklin

VYRO REIKIA
Dirbtuvėje. Darbas prie geležtes. 
Turi būt gabus. Pastovus darbas 
tinkamam vyrui. Ne karo darbas.

COLUMBIA SCALE CO. 
2489 N. Pulaski

REIKIA

VYRŲ

Reikia
Vytų

DIRBTI PRIE 
NETSDIRBTOR SUTJROS 

GERA MOKESTIS
SO vai. i savaite ir dau cian. Laiko 
ir pusės mokestis virš 40 valandų.

ALFRED JACOBSHAGEN
COMPANY

4419 S. Ashland Avė.

LANGŲ PLOV8JŲ 
Patyrimo nereikia.

Gera mokestis. Atsigaukit 
Timekeeper’s ofisan. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

HELP WANTED — MOTERYS

VYRŲ
Amžiaus 17 ki 60 

Atsišaukit Antram Aukšte 
2129 W. 39th St. 

WHITE CITY PRO VISION CO.

MAŠINISTO
PIRMOS KLASES

Prie mašinų užiaikvmo Ir natai- 
avmo darbu greitai augančioj biz- 
karo Įstaigoj kur randasi geros po 
karo progos. Atsišaukit Į

THE ARIDOR CO.
8428 W. 48th PI.

VYRŲ DIRBTI 
SHIPPING ROOM

Turi mokėti skaityt ir rašyt 
Angliškai. Atsišaukit.
Neidhoefer & Co.

2855 Elne Island Avė.

RAKANDŲ

FINISHERS

CABINET

MAKERS

Geri Darbai

Patyrusiem Vyram
4

ATSIŠAUKITE 
EMPLOYMENT OFFICE

(4th Floor) /

WIEBOLDT'S

Ashland & Monroe

Prie darbų warehousėje- 80c 
i vai. pradedant. Laikas ir 
pusė virš 40 vai. Atsišaukit j

Morton Salt Co.
Elston ir Blackhawk St.

REIKIA MOTERŲ .
Skirstyti binzus (beana).

MICHAEL — 
LEONARD CO.
333 W. 35th St.

HELP WANTED — MOTERYS

POWER MACHINE 
OPERATORIŲ

PILNO AR DAUNIO LAIKO 
GERA MOKESTIS

Mes išmokinsim jumis prie mūsų 
srities darbų.

Gloria / 
Hats, Ine.
158 N. VVABASH 
Penktam Aukšte

DŽENITORfi
Mapuoti ir valyti ofisus ir poilsio 
kambarius. 451/3 vai. i savaitę. 
4:30 pp. iki 1 ryto, laikas ir pusė 
virš 40 valandų.

VVESTERN UNION TEL. CO. 
5927 S. VVestern Avė.

3 MERGINŲ REIKIA

Ofise klerkų. Mes išmokinsim ope
ruoti Grapiiotvpe magina.. Gera mo
kesti. 40 'vai. J; ravaite Pakėlimas 
po trumpo pamokos laikotarpio.

Prultt Office Machines, Ine.
425 N. LaSalle St.

MAZGOTOJŲ
Naktimis. 24 Iki 30 vai. J savaitę. 
Unijos mokestis. AtsiSauklte I

MAJESTIC BLDG. OFISAN
22 W. MONROE ST.

S MOTERŲ REIKIA 
PASTOVIEMS DARBAMS

Puikiausios darbo sąlvgos. Vienos 
Vyriausio. Virėjos: Abelnlems Vir
tuvėje darbams darbininkės; Valy
mui moteries.

MUNDELEIN COLLEGE 
Brtargate 3800 k

PULLMAN
AIRCRAFT

—Reikia—
* Moteriai Handlers
* Metai Cleaners
* Janitresses
* Sweepers
* Paint Helpers

GERA MOKESTIS
6 Dienos į Savaitę

ln
100% Karo Darbai

Patogios darbo sąlvgos.
Puiki transportacija.

(I. C. Suburban. Cottage Grove gat-
vėkarlals, 103rd St. buau. linijai.

Jei dabar nesate užimtos nti karo
darbais

MATYKIT MRS. DRAKE 
Employment Ofisas atdaras valan

domis tarp 8 ryto tr 4 pp.

Pullman 

Standard Car 

Mfg. Co.
Aircraft Division

900 E. 103rd St.

★★★★★★***
* For Sale I
* For Help I
* For Rentl .
* For Service!
* For Results!
- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Uthuanlan Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM
★★★★★★★★★

FREIGHT HANDLERS

Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko

VYRAI IR MOTERYS

MOULDERIŲ
Prie Breso ir Aluminum 

Bench ir Mašinų 
MANUFACTURERS BRASS 

FOUNDRY CO.
7156 Dante Avė. 

Bayport 1132

VYRŲ

Patyrimo nereikia; darbas yra 
lengvas išmokti ir mes mokam iš

12 * Abelnų Ofiso Darbl-
savaitę, laikas ir puse UŽ Viską nlnkŲ Mokestis nagai Jūsų parvrlma 
Virt 40 Valandų. Darbas dienomis Ir gabumus. Laikas Ir pusė vlrg 40 
ir valandos nuo 8 ryto iki 4 pp.' vai. Geros darbo sąlygos, 
ši yra maža auganti įstaiga ir mes '
tikimės kad čia jums patiks.

Ateikite ir pasitarsim.
ANCHOR RUBBER MFG. CO.

223 W. Illinois St.

MERGINU — MOTERŲ

CARBORUNDUM CO. 
30.30 8. Iron 8t.

NEPATYRUSIŲ 
Išmokit Mašinisto Amatą

Taipgi
KELETAS DARBŲ OPERATING 

DEPARTAMENTUiOSE 
PASTOVUS DARBAI

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 
54 VAL SAVAITĖJE

CENTRAL SCIENTIFIC CO. 
1700 IRVINO P A KK

LABAI LENGVAS DARBAS se
nyvam vyrui su pensija, pagelbėti 
Stock ruime ir tvarkyti parcel 
post siuntinius.

Matykit Mr. O’Hara.

LEHON COMPANY 
•4425 S. Oakley

PIRKITE KARO BONUS!

PRIf SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininkų
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Moteriai Handlers/ I

. Welderiams Pagelbininkų 
Hand Trackers

★ ★
JOKTO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Taipgi Reikia - PATYRUSIŲ
HORI7.ONTAT, BORING MTLL OPRS. BULLARD OPRS. 
TURRET LATHE OPERATORIŲ z PLANER OPRS.

ELECTRIC ARC WET,DERITT LAYOTJT INSPEKTORIŲ 
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION TNTERNAL TR EXTERNAL GRINDERS
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIM

★____
MERIT DIRBTUVE

Gabumų Įvertinimas dirbtuvėle duoda jums progos įsidirbtl 
taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

★
Dirbtuvė* tvarkoma Canteen pristato valgiu. kašto kaina.

Jei dabar dirbat, prie karo darbų, būkit, prie aavo darbų.

Danly Maehine Specialties, Ine.
2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.

MERGINŲ

MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKIA 

100% KARO DARBAI 

LABAT GERA (MOKESTIS 
IB T.ATKAS IR PITSfi VIRS 40 VAL.

MEIZNER RAINCOAT CORP. 
412 S. Market St.

TRIJŲ MERGINŲ —'lengviems
dirbtuvės darbams. Pageidautame 
Labelers ir CelloDhane vvnlotoių. 
50c iki 55c j vai. ir viršlaikis. 
Proga geroms darbininkėms.

Atsišaukit į
ENOZ CHEMICAL CO.

2480 S. Indiana Avė. •

COMPTOMETER OPERATOR
Can take beginner

Continental Can Co.
5848 W. 65th St.

Tel. Port’moi’th 8880 
MR. VALENTINO

DIRBTUVES DARBAI
MERGINOMS IR MOTERIMS

18 IKI 50 METŲ AMŽ.
Patvrimo nereikia. Gera mokestis, 
nakėlimas už 2 savaičių; pastovūs 
darbai, viršlaikis, mainantys lif
tai, apdrauda, atostogos ir kiti 
patogumai.

CONTAINER CORPORATION 
OF AMERICA 

404 E. Norttt Water St.

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų įdomių karo darbų 
modeminėl dirbtuvėj. Atsišaukite 
asmeniškai.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Avė.

MOTERŲ
MERGINŲ

PRIE
DALINIO LAIKO 

DARBŲ
.9 RYTO IKI 1 PP.

AR
1 PP. IKI 5 VAK.

AR
PILNAM LAIKUI 

7:80 RYTO IKI 4 PP.

Veltai gyvasttM» sveikatos Ir 
ligoninės apdrauda. .

BELMONT 

RADIO CORPORATION
5921 Dickens Avė.

REIKIA
DŽENITORKŲ 

Valymui Moterų
Prie lengvo šlavimo ir abelno 
. valymo darbų dirbtuvėje.
Jūs galit pasirinkti valandas

pagal jūsų patogumo. 

DIENOMIS AR NAKTIMIS 
ŠIFTAI

Dirbkit 4—6—8 valandas 
AMERIKOS PILIETYBE 

NEREIKALINGA 
GERA MOKESTIS 

60c J vai. su 5c Į valandą 
pakėlimu po 2 savaičių. 

Atsigaukit kasdien
8:30 ryto Iki 4 pp. i

CASPERS 
Tin Plate Co.

x 4100 W. 42nd PLACE

BUCERtf 
Malonios Darbo

Sąlygos
ATSISAUKIT ARČIAUSIAM 

JEWEI. FOOD STORE
Ar 8821 S. Racine Avenue

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

. MOTERIMS
Iki 50 Metę Senumo

VALANDOMS:

5:30 vak. iki 12 naktį.
e

—#ARO PRAMONĖJE—

Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Plrmad. visą dieną; Penktad. 
8:80 ryto ild 5 pp.

VYRŲ-MOTERŲ

KARO DARBININKŲ 

★
VYRŲ:

PAPR. DARBININKŲ 
TROKERIŲ 
COUNTERS

★
MOTERŲ:

INSPEKTORIŲ
ASSEMBLERS

MACHINE OPERATORIŲ 
PARTS CHECKERS 

CANTEEN PAGELB.

Gera Pradinė Mokestis 
Geros Darbo Sąlygos 

Geras Valgis Mūsų Canteen 
Ligoninės ir Apdraudos Pienai 

Apmokamos Atostogos 
Seniorlty Teisės 

Geros Progos Dirbti Po Karo

VYRAI IR MOTERYS

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

MELSKITĖS JJ2 TAIKĄ

MERGINŲ
Pagelbėti prie išdirbimo paveiks
lams frėmų Ir skūrinių novelties. 
Malonus darbas, gera mokestis. 
Mes išmokinsim.

Pašaukit WEBster 3363. 
BEAUHARNAIS CO.

816 8. Wabash

PILNO LAIKO
ARBA TIK

DALINIO LAIKO
Vyrams ar merginoms pastovūs, 
švarūs, lengvi darbai. Trumpoms 
vąlandoms arba dalinio laiko. Die
nomis ar naktimis darbai. Gera 
mokestis. Bonai ir pelno pasidali
nimas. Karo darbai dabar. Visuo
met dirbam, niekuomet neuždaro
me. Matykit Timekeeper nuo 8 iki 
4:30 kasdien išskiriant Sekmadienį

THE VVESTERN SHADE 
CLOTH COMPANY 

Employment Ofisas —
’ 21st prie Jefferson St.

(3 blokai į rytus nuo Halsted)

PORTERIŲ IR 
VALYMUI MOTERŲ

LENGVI DARBAI 
lOO'fc KARO DARBAI

Dykai ligoninės ir gyvasties ap- 
• drauda. Gem mokestis. Mažos 

kainos Cafeterijoje. 

REVERE CAMERA CO. 
320 E. 21st St.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, |87.50 J mėneaj 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kr«1pklta* prie Housrkeeper

EDOEWAT»R BEACH HOTEL 
5342 Sheridan ,B4.

MERGINOS — MOTERYS 
VYRAI — VAIKINAI

Nežiūrint koka Jūsų amžina, (domus 
darbas laukia Jus Čionai.

PLA8TIO BIKDING CORP.
722 S. SHERMAN

Laikas ir pusė mokama virš 
8 vai. ir už Sekmadienius ir 

šventadienius.
Patyrimo Nereikia 

ATSIŠAUKIT PRIE
MR. BEHNKE 

Warehouse Foreman 
'38th St. & Central Pk. Avė.

SANTA FE RY.

Atsineškite pilietybės prirodymus. 

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

Pirmad. perdėm Seštad.
8 ryto iki 4:30 pp. 

Matykit Mr. Danicek pasitarimui. 
DOUGLAS PARK "L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė. Cicero

Biznis Tarnaujantis 
Svarbiai Pramonei
REIKALAUJA VYRŲ 

PRIE ABELNŲ 
WAREHOUSE DARBŲ

Taipgi Moterų
TYPISTS IB 

STENOGRAFIŲ 
Gera pradinė mokestis 

40 vai. darbo 
Laikas tr pusė ui vtršlalk}

Creror Adams & Co.
8550 S. MORGAN 
Tel. YARDS 4590 

Klauskit Mr. A. Kapota

B LOAN

TAUPYKITE POPIERĄ

WANTED IMMEDIATELY 
FREIGHT BILLER 

★
ASSISTANT CASHIER

GOOD HOURS 
ESSENTIAL INDUSTRV 

TIME AND ONE-HALF AFTER 
40 HOURS 

APPLY-

INTERSTATE 
DISPATCH, INC.

2700 S. Halsted St.
Calumet 2»22. Mr. Holt.

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

DARBININKŲ

Roundhouse Darbų 
• Reikalingi

Santa Fe Ry.
Pilno ar Dalinio 

Laiko Darbai

VYRAMS ir 

MOTERIMS
Patyrimo Nereikia

Atsišaukit prie,
MR. PRICE

18th St. ft*Wentworth Avė.

SANTA FE RY.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — serai išdirbta Gro- 
crn5. Gerai Išdirbtas kaimyninis 
biznia Kaina prieinama. Tel. Boule- 
vard 0756 ar atsišaukit ]—4800 8. 
WELLS STREET.

PAR8IDUODA — >1.100 verte* dln- 
ln< room setas už >376.00, Studlo 
couch už >29.00, Parlor setas už 
>65.00, Miegamo kamb. setas k Ra
dio. Atsišaukit 3209 8. ATT8TIN
BLVD. po 4 pp. Tel. Cicero 1035.

PAIEŠKOJIMAS

PAIEŠKAU — savo sesers Volesėa 
(Aleksandra) Bražlnakaltės Jau pen
ki metai kaip nežinau ar gyva ar 
mirus. JI gyveno >027 Llvlngrton 8t , 
Philadelphia. Pa Ui pranešimą apie 
Ją būsiu labai dėkinga.
•MRS. E DARGUŽIS 2402 8. Leavltt 
8L, Chicago 8, III.

Po sunkaus dienos darbo 
Imkim | rankas “Draugą” 
Jis suteiks mums poilsio j- 
vairiomis žiniomis iš viso 
pasaulio.

KARO REIKALAMS GARSINKITES “DRAUGE”

IF YOU WANT TO HELP DEFEAT THE AXIS 
WE PRODUCE FOR THE ARMY AND NAVY 

BOYS GIRLS MEN W0MEN 
We offer You a chancc to make BIG MONEY RIGHT AT THE STBAT 

16 Yeara or Older No Experience Necesaary • 100% War Work
PLENTY AFTER THE WAR GOOD TRANSPORTATION

Apply today at the Employment Office
SHERMAN KLOVE CO. 3531 WEST 47th STREET

f
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, .-aA’-GAS'
THfc ».'TfTt'.VM DAIbV FRlMfD

2834 South Oakls, Ave. Chioago, Mteo’
Pvbiiabotf fts-hj, excopt Su»/Myi, 

by the
UVHUAMAK CAIT1O’ IC SOCKTY
A Tnė*iber of the Catholic Press Association

>6 .00 per year outside ot' Chicago; $7.00 per year in Chicagr 

Cicėno; 8c por copy.
Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS •
Išeina kasdien, titekybuft setanaRiemus.

Prenumeratos lesina Cliieagojb h* Cicero—padttu
Metams ............•.*.•..•• 47.00
Pusei metų .............................................. .................. ....... 4.00
Trims mėnesiams .....................>................................ 2.00
Dviem mėnesiams ............................................................. I SO
Vienam menesiui ................. .......................................... .75

fangtMse Valstybėse, ne Chicagoje;
Metams ............................................ .............. .$0.00
Pusei mrtų .................................................................. <.. 350
Trims mėnesiams .......................................................... 1.76
Dviem m8BMinimi >... ............-. .s.. ...... 1.26
Vienam mėnesiui ......................................... .>.............. .75

Užsieniuose:
Metams ..............................................................................58.00
Pusei tnetų ....................,...........'4J0
Trims mėnesiams ........................ . 2.90
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams lr kormponde-toins raktų nenrailname, Jei neprašo- 
naa tai padaryti tr neprtetitačUma tam tikslui pašto Ženklų. Redakcija 
paallaiko sau teisę tal«ytl lr trumpinti visus prisiųstus raštus k* ypač 
korespondencijas nuli* Skvo nuožiūros. >K0reflponderfCft prašome raSyti 
trumpai lr stiklai (jei galima, rašomaja. mašinėlėj, paliekant didelius 
tarpus pfUaMymui, >r vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korfešpondenoljos laikraštin 'nededamos.* ■* - - -

Entered as second-Clsaa Matter March 31, 1916 st Chicago, Rl. 
UUOer the Act of Kareh 8, 1879.

Ryt mūso diena
SVARBIOS IŠKILMES

Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo 26 me* 
tų sukaktis, kaip visiems yra gerai žinoma, pripuola būta netoli ke.urių tūkstančių paskirų streikų, reiškia, 
trečiadienj, vasario 16 d. Bet mes, Chicagos, kaip ir kad kas nors, kur nors nesiskaitė su esama krašte pa- 
krfcų didesnių centrų, lietuviai šią garbingą lietuvių tau*- dėtimi, nekreipė dėmesio į karo pastangas. Leisti mi
tas šventę minėsime rytoj. Tai bus Lietuvių Diena pilna li jonams darbininkų streikuoti, sugaišti keliolika mili- 
ta žodžio prasme. Ją tokią pripažino ir Chicagos mies- jonų darbo dienų, šiuo metu yra ne tik nepatriotiška, 
Ito galvi — mayoras Edvvard J. Kelly, paskelbdamas bet ir pavojinga krašto saugumui.
specialę proklamaciją. Todėl, reikia lauktu kad šiais metais, kurie karo ei-

Mes, Čikagie&ai, kaip pastebėsite kitose dienraščio gos atžvilgiu bus dar svarbesni, >o gal ir lemiantieji, 
Vietose, rytoj renkamės į St. Agnės auditoriją. Mes * darbdaviai, darbininkų organizacijų vadai ir pa|ti vy- 
būsime laimingi, kad mūsų tarpe bus ir reikšmingas riausybė iš savo pusės padarys viską, kad 'strei kų vi-
kalbas pasakys aukšti svečiai — senatorius Scott Lucas, 
kongresmonas Martin Gorski, dr. Petras Daiužvardis, 
Lietuvos konsulas, ir vietos veikėjai. Neužmirškime vie
no svarbaus fakto — nuo Jungtinių Valstybių kongreso 
labai daug pareis mažųjų tauitų, jų tarpe ir Lietuvos 
likimas. Senatorių ir kongresmenų žodis turės daug 
reikšmės. Todėl, rytoj gausingai susirinkime ir Skon-
grės© narių akivaizdoje pasakykime, kad, kiek Lietuvos ir santarvininkai.
žmonės tiek ir Amerikos lietuvių milžiniška dauguma 
visu griežtumu stovi už laisvą, nepriklausomą ir denao- 
kra’tihę Lietuvą. Mes, iš savo pusės, nenorime matyti, 
kad po šio karo mūsų broliai užjūryje paliktų nacių ver
gijoj ar ir vėl patektų į rusų bolševikų priespaudą. 
Męs, aiškiai žinodami, kad Lietuvos žmonės nenori nei 
nacių nei bolševikų “ globos”, pasakjfcime taii inkš
tiems savo krašto valdžios pareigūnams, pabrėždami, 
kad ir jų ir mūsų (troškimai, nusistatymas ir valia yra 
— laisva ir nepriklausoma Lietuvos respublika. 
LIETUVOS ŽMONIŲ BALSAS

■Lietuvos žmonių išsilasvinimo ir laisvos ir nepriklau
somos ateities viltys yra Amerikoje. Todėl, jie per sa^ 
vo slaptąjį ir vyriausįjį komitetą .j mus atsišaukia:

“Konstatuodami Suvienytų Amerikos Valstijų kil
nias pastangas išvesti žmoniją ) geresnę afteitį, Lie
tuvos žmonės, sn. pasigerėjimu Ir vienbalsiai, užgiris 
Amerikos lietuvių patriotinės visuomenės dedamas 
pastangas remti USA karo Vykdymą.

“ Lietuvos žmonės mano, kad juo greičiau šis karas 
bus laimėtas, Ja*o greičiau bus galima pereiti prie At
lanto Čarterio praktiško įgyvendinimo, vadinasi, ir 
prie Naujos Lietuvos atstatymo.

“Kovoje už LMtuves Nepriklausomybę bei jbs iš- Garbė Lietuvos žmonėms ir jų vadams, kad jie taip 
laikymą ateity Lietuvos žmonis btfvo viltis <foda į vieningai ir stipriai kovoja prieš ttios, kurie yra už- 
Amerfkos lietuvių patriotinę vtooommę. plūdę jų kraštą tom, kad juos aavo vergais padaryti.

‘"‘USA tarptautiniam svorio! kaskart augant, auto- Lietuvis pasirinko garbingą kelią — geriau mirti, negu 
matiškai auga ir jos lietuviškosios dalies įtaka bei vergu būti. Einant “tarp skausmų į garbę”, kovojant 
svoris. t tokiu ryžtingumu — jų 'tėvynė Lietuva, ar anksčiau ar

“Amerikos lietuviai tą tori gerai įstsąmonytt. * vgl i lad8v^ ir nepriklausomą gyveni-
opKnkvbė •Hiato it naujų Amerikos tie tuviams uždavi- nftą-
nių, bei dvigubina jos atsakomybę tiek Naujos, tiek ★

Senos Tėvynės atžvilgiu.
‘ ‘Visųpirmiauslai, ji reikofladOa *K Amerikos Metu-

vių kuo geriausios visuomenės orgiOrkacijos, vidinio Maskvos laikraščių nepamatuotus užsipuolimus ant 
s.BlklsuHymo ir stipru.. ponavimo ferbe Savo kle- 3osto ,p>OTrarieia ne tik Amerikos katalikų
M«e «llpnyi>ę liet .vtal geli išlyginti tik gerene pae- 8pauda ir didjeji dUnro44iai, £urnallJ ir vtol „ils 
taneli koordinaeija, derinimu. į nlcin-ų kolnmniatų, rodytojų. Visų manymu, Mask-

Lietuvos žmonių prašymas aiškus. Jie nori, kad va pradėjo skleisti melagystes tuo tikslu, kad pasėti 
mes visomis savo išgalėmis ir glaudžiu vieningumu nesantaiką jungtinių tautų tarpe. Tai yra Jtenksminga 
ptigriatume Amerikos karo pastangas, nes savo laisvą sąjungininkių karo pastangoms.

DTENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, vas i^4

Ateit} riša su jos, Amerikos, pergale. Del to rytoj, kas 
tik galėdami, ir U. S. Karo Bonui nusipirkime ir savo 
ryžtingumą darbuotis Amerikos karo laimėjimui dar 
labiau sustiprinkime. »
BOKIME SUSIPRATĘ IR VIENINGI

Be to, Lietuvos Žmonės kreipiasi } mus, prašydami, 
kad mes remtume Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri ko
ordinuoja mūsų jėgas Amerikos pergalei ir Lietuvos 
išlaisvinimui. Tad, Lietuvių Dietos tesustiprina mūsų 
vieningumą, iteparemia Amerikos Lietuvių Tarybą ir 
moraliai ir medžiaginiai. Tai bus rimtoji lr praktiškoji 
Lietuvos Nejpriklausomybės paskelbimo sukaktuvių mi
nėjimo dalis.

šias kelias pastabas padarėme sąryšyje su ryt ren
giamomis iškilmėmis. Lietuvos Nepriklausomybės Aktą 
įvertinsime trečiadienio, vasario 16 d. numery.

Karas ir streikai
Darbo sekretorė p-lė Perkins raportuoja, kad 1943 

m. Jungtinėse Valstybėse buvo 3,750 streikų, palietu
sių 1,900,000 darbininkų, kurių pasekmė — 13,500,300 
nedarbo dienų. Tai buvo didžiausias darbų sutrukdy
mas nuo pat Europos karo pradžios.

Streikai kyla iš daugelio priežasčių. Vieni darbinin
kai išeina į streiką dėl to, kad juos skriaudžia darb
daviai, neduodami jiems teisingo už darbą atlyginimo, 
kita — yra aukurstomi vadų politiniais ar šiaip asme
niškais motyvais.

Jungtinės Valstybės yra laisvas kra&ias. Darbininkai 
turi teisę kovoti dėl savo teisių, dėl geresnio duonos 
kąsnio ir žmoniškesnių darbo sąlygų. Streikas — tai 
paskuti nė priemonė išreikalauti vieno ar kito reika
laujamo dalyko.

Streikai taikos metu ir karo metu yna skirtingas da
lykas. Praėjusieji metai buvo karo metai. Ir jei jais

os

sai išvengti. Karo frontai, kuriuose veiksmai kasdien 
didėja, statys didesnius reikalavimus. Reikės visas ga
limas jėgas įtempto darbui, kad aprfipnti karius karo 
reikmenimis. Politiniai motyvai, asmeniškos ambicijos 
ir nepragrįSti reikalavimai turi eito į šalį, kuomet eina 
reikalas apie krašto saugumą ir įgyvendinimą tų tiks
lų ir principų, dėl kurių kariauja Jungtinės Valstybės

Ryžtingoji liduvos žmonių kova
Paskutinysis katalikų savaitinio žurnalo “America” 

numeris rašo:
“C. I. F. iš Stockholmo praneša apie gausingus lie

tuvių areštus, kad sustabdyti jų pasipriešinimą nacių 
tironijai. Ypač Lietuvos Hierarchija /Episkopatas) 
yra aktyvi protestuojant prieš nacių metodus”.

Si žinia patvirtina, kad Lietuvos žmonės tikrai yra 
kovingi prieš okupantus. Norėdami jų greičiau nusikra
tyti ir siekdami atsteigti savo laisvą ir nepriklausomą 
valstybę, jie ir savo gyvybę aukojiau Gaukonųs žiniomis, 
jau daug tų garbingų kovotojų yra sugrūsti į kalėji
mus, koncentracijos stovyklas, ištremti ir žuvę.

Lietuvos vyskupai, kaip prie pirmosios taip ir prie 
antrosios okupacijos, energingai ir drąsiai stovėjo ir 
■stovi ne tik UŽ religines, bet ir už civilines Lietuvos 
žmonių teises. Dėl to nė vienas iš jų skaudžiai 'tarėjo 
nukentAi. Prieš kiek laiko buvo pranešta*, kad keli vys
kupai Lietuvoje dėl akcijos prieš okupantus buvo areš
tuoti.

JAM RCPfcJO KILNIAUSIAS 
•T2MAS” — IR TAI BUVO 

AMttRHtONISM AS!

Abraham Ltncoln
(18T09-ltf65>

‘•Galima suklaidinti dalį žmo
nių visados ir visus žmones kai-

nv^Miinin IZvHV rvrtl
visus žmones visados“.

“Jei mes turėsime kantry
bės, jei mes susivaidysime, jei 
mes neįeisime sau pasiduoti įsi
karščiavimui, aš dar turiu pasi- 
tfkėjimą. kad Visagalis, pasau
lio Sutvėrėjas, teiksis, per In- 
stramentcUiškumą šiy galingų 
lr išmintingų žmonių, išvesti 
mus iš dabartinių, kaip Jis yra 
išvedęs tr M Mtų sunkuma ši 
šalies.”

“Aš bandysiu pataisyti klai
das, kuomet bus įrodyta kad 
tad yra klaidos; Ir aš priimsiu 
naujas pažiūras taip greitai, 
kaip pasirodys kad jos yra tik
ros pažiūros.“

“Su kerštu prieš nevieną; su 
> meile visiems; -sa tvirtumu tie
soje kaip Dievas duoda mums 

' matyli tiesą, pasistengkime už- 
I baigti tą darbą kurį mes turi- 
i me, kad suraišiojus šios šalies 
į žaizdas, kad aprūpinus tą kuris 
' pakėlė kovų naštą, -ir jojo naš- 
I lę ir jojo našlaitį -ir daryti vis- 
| ką kad atsiekus ir branginus 
I teisingą ir ilgiaikinę taiką tarp 
' mūsų ir su visomis tautomis.“ 

Abraham Lincoln

I Rimties
| VALANDĖLEI...

Jurgis, parėjęs iš bažny
čios, su šeimyna gardžiai 
pavalgęs, išsitiesė ant lovos 
atsipeikėti nuo savaitės sun 
kaus darboi Motina sudrau
dė vaikus, kad garsiai ne
kalbėtų, nes tėvas nori ra
mybės. Ji padavė vaikams 
pinigų, kad namuose nesi- 
maišytų po kojomis. Vaikai 
to tik laukė — tekini sku
bėjo į “movies”,

Jurgio žmona buvo ne
menka veikėja; svarbiais, 
tad, reikalais ėjo pas kai
mynes — pasitarti, kaip bū
tų galima daugiau karo bo
nų parduoti, štai, pasaka, 
su pasikeitusiom sąlygom, 
kuri kartojosi savaitė po 
savaitės. Vaikai tėvus retai 
kada mato, o tėvams labai 
ramu, nes vaikai jų netruk
do. , - . y

Taip pamažu silpsta tėvų 
meilė. Vaikai, lankydamiesi 
pakampėmis, naktimis, nu- 
stoę'a doros gilesnio sviyri
timo arba bent neturi jokio 
noro tėvams bei artimui pa
dėti. Jie pasidaro neapsako
mai gudrūs, tik žinoma, blo
ga prasme. Tėvas ir motina 
palikę vaikus pe priežiūras, 
negali suprasti, fc’iip jųjų ne
apkenčia, sako esą namai 
jiems kalėjimu.

■Daug svarstyta apie do
ros susmukimą jaunuolių 
tarpe. Įvairios rūšies sei
mai, kongresai, mokslinin
kai svarsto kb-usimą — tik 
gaila — prieina visai klai
dingos išvados: reik ,pris a- 
tyti daugiau rekreacijos 
punktų, viešų pasilinksmini
mo vietų arba bent vaikus 
įkinkyti kokiame nors dar
be.

Toks moksliškas aftawk?s 
suklaidins ne vien$, juo Ia-

KODĖL LIETUVA TURI LIKTI 
NEPRIKLAUSOMĄSIAS

Rašo PROF. K. PAKŠTAS
(Tęsinys)

Kas norės plačiau susipažinti su Lietuvos ūkišku gy
venimu, tai galės padaryti įsigydamas labai naudingą 
Aniceto Simučio knygą: “The Economic Reconstruction 
of Lithuania after 1918”, Columbia University Press, New 
York, 1942. Vietos siaurumas verčia mane apsiriboti tik 
trumpais ir bendrais palyginimais, pasinaudojant paty
rimu daugelio metų praleistų tarp Lietuvos ūkininkų ir 
jų jaunimo.

Nepilnai sunaudoto darbo problemą Lietuvoje sudaro 
ūkininkai nuo 2.5 iki 25 akrų. Šitų ūkininkų skaičius sie
kia- 130,000, o su šeimų nariais j,ų bus apie 580,000—650,- 
000 žmonių. Jie yra kandidatai emigracijai į savus mies
tus ir į tolimus, rečiau apgyventus kraštus. Dar pagili
nus žemės reformą — įtik maža jų dalis gautų žemės. 
Lietuvos pramonė sparčiai augo, bet neturėdama savų 
mineralų ji vis dėlto nespėjo per 20 metų absorbuoti dau
giau kaip 40,000 darbininkų. Tad Lietuva vis dar bus 
emigracijos šalis bent tol, kol ji pakankamai prisiaugins 
techniškai patyrusių pramonininkų, kol savo sutaupy
tais ir skolintais kapitalais sunaudos nedidelius hidro
elektros išteklius ir pasistatys savo sąlygoms pritaikin
tą pramonę Modernioji Lietuvos emigracija buvo ypač 
pakrypusi į Argentiną ir Braziliją, o po truputį į Urug
vajų, Kanadą, Jungtines Valstybes, o Lietuvos žydiai — 
daugiausia į Pietų Afriką ir Palestiną.

Lietuvos ūkininkai kai kurių mokslininkų laikomi se
niausiais Šiaurės Europos žemdirbiais, seniausia atpra
tusiais nno nomiadizmo ir Kristaus eros pradžioje buvu
siais žemdirbystės mokytojais kaimyninėms tautoms. Tuo
mi aiškinama nepaprastai stiprus lietuvių prisirišimas 
-prie žemės nuosavybės. Beveik visa Lietuvos inlteligentijia, 
jos buvę prezidentai, ministeriai, profesoriai, vyskupai ir 
kunigai’i, gydytojai ir advokatai, rašytojai ir artistai — 
tai vis smulkių ar vidutinių ūkininkų vaikai. Išvykę iš 
savo namų ir per ilgesnį darbą susitaupę kiek pinigų — 
jie paprastai stengiasi! įsigyti savus nedidelius ūkius. Že
mė pati juos tarei traukia prie savęs. Be žemės, be sodo, 
be miško daugelis jų neranda pilno pasitenkinimo. Lietu
voje galima kalbėti apie įvairias reformas ir social;zaci- 
ją, ir galima rasti toms reformoms mažiau ar daugiau 
pritarėjų. Šveicarijoj studentaudamas esu gavęs kvieti
mus vestą propagandą, sakyti kalbas per keturių Lietu
vos seimų rinkimus. Gerai atsimenu, kad dideliuose su
sirinkimuose būtų labai netaktiška kalbėti apie žemės 
ir namų nuosavybės panaikinimą, ia[pie jų kolektivizaci- 
ir namų nuosavybės panaikinimą, apie jų kolektivizaciją.

(Bus daugiau)

biau, kad valdžia pasiūlo 
tuos gražius rekreacijų pro
jektus. Argi čia nesislepia 
yla maiše — valstybė norė
tų šeimos gyvenimą sugriau
ti?

Tie visi prašmatnumai ne
užpildys sąžiningų tėvų prie 
žiūros ir įtakos vaikų gy
venime. Vaikai norėtų su tė
vais pasikalbėti, pavaikščio
ti, nebūti visai svetimais bei 
šaltais. Nors tėvas būtų pa
vargęs, nenustos sveikatos,

kad valandėlę praleis su vai
kais, o ne išvarys kur nore 
pas'kaimynus ar į pasilinks
minimo vietas, kur randasi
tiek pagundų.

■__ ą
Tėvų gražus pavyzdingas 

gyvenimas paskatins vaikus 
prie dorybių. Ką vaikas jau
nystėje išmoko, tą turės vi
są gyvenimą. Jeigu tėvo ar 
motinos įtaka daug naudos 
atnešė, suaugusiam padės 
išmintingai spręsti kaip rei
kėtų gyventi. A.B.C.J.

NAUJA DIDŽIOJO EMANCIPATORIAUS GALVA

Meno Muziejaus (Nevv Yorke) laimėjęų aukščiausią dc 
vaną už me»o kūrinius, šis negras katalikas, Riohmon 
Barthe, prieš Lincolno gimtadienį baigė naują Didžioj 
Em&ncipatcriaiu (NCWC-Druugaaį
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j imą rengia Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyrius va
sario 13 d., 6 vai. vakare, 
Sv. Pranciškaus parapijos 
salėj, 3903 F‘r St., Indiana 
Harbor, Ind.

"*Bus paminė a Lietuvos 26 
metų Nepriklausomybės su-

INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS
. i
Ui.LlMA UmC.a Valdyba: pirm. Albert Vi-minesime tautinę | nick vice pirm j08et?h 0™-
švente ki8’ sekr- Jur&is Dubakas,

_ „ , „ . : iždin. John Nikutis, direkto-Indiana Harbor, Ea3t Chi-i ... , «_. .'nai: kun. Bičkauskas, kun. cago ir apylinkes lietuviai . _ > . ,
. - e, . - Į Maltis ir Joseph Matukas,

minės Vasario 16. Paminė- _ , f? __ , _Korespondentė Helen Bu- 
' drikienė.
Lanko namus

Šiomis dienomis . komisi- j 
jos nariai lanko namus ir 
pardavinėja bonus. Po In
diana Harbor lankosi: Ma
ry Šlainienė, Uršulė Guaita -

kaktis, taus atpasakota jos1 trane ir Kotrina Karvelis, 
vargai ir skausmai ir prisi- po East Chicago: Helen 
dėsim su pagalba vacgstan- Budrikienė ir Šliekienė. 
tiems lietuviams. po Hammond: V. Vaičiū-

Bus graži programa. Kai- nienė.
taės svečiai: Lietuvos kon- po Calumet City: Jo3eph 
sulas Petras Daužvardis, Maksvytis, 
kun. Barauskas, East Chi
cago majoras Frank Migas, 
leitenantas Kazimieras Lin- 
kevičia iš Calumet City, ku
ris buvo karo lauke ir su
žeistas.

Bus stalas, prie kurio ga
lima bus nusipirkti karo bo- 
nų.
Vakaro rengėjas

Indiana Harbor — Albert 
Vinick, J. Gustaitis ir Mrs.
Kelly.

Eisit Chioago: Genušaus- 
kienė, ŠYckienė ir Andarson.

Hammond: Vaičiūnienė,
Calumet City: J. Mask- 

vytis.
Ainikis ir Mary Reidis.

Gary, Ind.; Brazauskas,

LAUttJ PAVERSTI JAPONU KARIMAI PABŪKLAI

Nuotrauka iš Namur salos, Marshall salyne, rodo japonų karo pabūklus, kuriuos 
laužu pavertė Amerikos karo laivų kanuolės ir karo lėktuvai. (Acme-Draugas teleph.)

Wisconsino žinios
i

(Tęsinys iš 2 pusi.)

tį minėti bendrai vasario 20 
d., parapijos salėj. Kleb. 
kun. A. Ignotas, MIC., ža
dėjo pasakyti tai šventei 
pritaikintą kalbą. Paminėji
mas įvyks 3 visi. popiet.

Renpmo k:snisra viską 
darys, kad {paminėjimas bū
tų įdomus ir reikšmingas. 
Todėl ^raciniečiai prašomi į- 
sidėmėti ir visi tą dieną da
lyvauti patriotinėj progra
moj.

Lietuvos presai vienas 
po kitam drasko Lietuvos 
kūną ir kankina mūs bro
lius, seseris. Nereikia nei 
aiškinti, koks svarbus da
bar momentas telktis į krū-

eis, Wis., kurią baigė A. B. 
laipsniu.

Prmicijimto procesijoj, 
be kunigų, dalyvavo skau
tai, Altoriaus ir Mokyklos 
draugijos. Bažnyčia skendo 
žvakių šviesoje ir gėlėse. 
Žmonių buvo daug, vėliau 
atvykę turėjo net stovėti. 
Daug ir lietuvių buvo nu
vykę į primicijas.

Pamokslą sakė kun. Ray 
C. Bell, klebonas Šv. Mari
jos parapijos iš Kencsha, 
Wi‘s., kuris jauną levitą mo
kė Mišioms tarnauti, kuo
met jis dar lankS pradžios 
mokyklą.

Vietos klebonas paskelbė, 
kad visos per primiciją au
kos bažnyčioje bus įteiktos 
primicijantui. Kięk surink
ta, neteko sužina i.

Po Mišių šv. bankietas j.u-

Komitetą bonų sudaro: 
Indiana Harbor — John Gus
Taitis r Frank Mikai; Eand bolševikrlių, bet visi rimtai i Ilgiai
Chicago — Adomas Braze- užsilaikė. , LIClUVOS 5YuyiOJ31 “ NdCIfll trSllKdflmiCSI

varo gyventojus 
ir degina

2&S’ . Mary Po kalbų huvo vaidinimas,1Į nfiUS
Raidis, John Grubay ir A. - - * j
Nenienė.
Veikimas Lietuvių 
Raud. Kryžiaus

Indiana Harbor lietuvių 
Raud. Kryžiaus skyrius į- 
steigė siuvėjų klubą. Per še
šis mėnesius pas iūta 1,395 
“Kid Bags” ir daug visokių! 
dalykų. Valdyboj yra pirm. 
U. Gustaitienė, vice pirm. 
B. Plaskett, siuvimo pirm. 
O. KoTbus, rašt. Gomolaus- 
kienė.

kuris taip pat gražiai išėjo.
Po visam buvo pasilinks

minimas. Girdėt, paminėji
mas davė daug pelno.

Vrsario 16 d. sodalietės 
rengia Valentine vakarą-šo- 
kius, kuriems gros geras or
kestras. Kaip kiekvienais 
metais, ‘avp ir aimet tiki
mės sodalietės sutrauks 
daug publikos.

(LKFSB) Nacių kontro
liuojami Lietuvos laikraš
čiai ragina, Lietuvos gydy- (LKFSB) Iš Londono pr,a
tojus vykti į rytus, kur esą neša mum8’ kad Unai “D3i- 
nemažai lietuvių darbinin- Telegraph įsidėjo žinią
kų užpuolamų partizanų — iš Berno* imt^ leak* šal’ 
sužeistų. Kunigai einą aprū-' vokiečiai yra, įsa-pinti jy dvas .reikalu’. Pra- * visiems gyventojams ap- 
nešam?, kad gydytojai Am- >eisti Breeiaujoe, Pastovių 
brozaitis, Blonskis, Drozda, Dysnos ir kitaa ntty art is 
Dičpinigaitis, Baltrušaitis. Vokiečių kariuomenei ne- 
Liutkus, Povilaitis. Pukėnas naudingus pastatus okupan-

MIRGA-MARGAIS ROCKFORD, ILL.

ir Pampikas nepaklaus? to
kio raginimo ir pabėgo; 'tur
būt — slapstosi vengdami 
nacių.

tai degina.

Hadai saro kolmistos 
gabena iš lietovos

Vasario 20 d. visi rokfor
diečiai ruošias sveikinti Ka
zimierus. Ypatingai savo 
kleboną Kazimierą. Ta pro
ga ruošiamas didelis taan-

Minėin Vrrcrrrin IR išvien darbuotis, rinkti au- kietas parapijos salėj;. Kas 
kas ir dr^hažinia, kad jpo ka- nori tam bankiete dalyvau- 
ro gal i yra būtų pasiųsti du-|*^» turi iš anksto įsigyti ti-

vą ir ruoštis gelbėti ją ir 
padėti jai vėl paikti nepri-i biliatui pagerbti buvo Kq- 
klausoma. llumbo Vyčių salėje, kur da

lyvavo viri artimieji, daug 
svečių kunigų ir žymesniųAš tikiu, kad Racino lie

tuviai tautiniai susipratę sa
vo pareigą tėvynės atžvil
giu atliks skaitlingai daly
vaudami nepriklausomybės 
minėjime. B. V.

ipasaulionių.
Penktą valandą primici

jantas bažnyčioje sutelkė 
žmonėms palaiminimą Švč. 
Sakramentu. Tuo ir baigės 
iškilmės.

Primicijianto tėvai plačiai 
žinomi šiame mieste lietu
vių tarpe. Motina daugiu 
linkus prie šv. Marijos pa
rapijos, nes vaikai ten mo
kyklą lankė. Tėvas yri se
nas Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos narys, linksmaus 
būdo ir su visais sugyvenąs 
žmogus, dėlto turi daug 
draugų. Be kdnigo, Petro
niai dar tari kariuomenėj 
vieną sūnų. Duktė gyvena 
su tėvais. B. V.

Vasario 6 d. Sv. Marijos 
bažnyčioje įvyko primicijos 
kun. Harold C. Petronio, sū
naus Antano ir Marijonos 
Petronių, senų Racine gy
ventojų. Tai rodos pirmas 
lietuvis rš mūs kolonijas iš
ėjęs į kunigus.

Primicijantas į kunigus į- 
švęstas vasario 2 d. arki
vyskupo Moses E. Kelly, šv. 
Jono katedroj, Milwaukee, 
Wis. Mokėsi Sv. Pranciš
kaus seminarijoj, St, Fran-

Vasario 6 d. pas mus bu
vo Lietuvos neprik’o.usomy- 
bės paminėjimas, parapijos 
salėj. Žmonių prisirinko tiek i 
daug, kad vos galėjo salėj 
sutilpti.

Programos vedėju buvo A- 
leksėnas. Programa atida
ryta Amerikos ir Lietuvos 
himnais. IV

Pirmutiniu kalbėtoju bu
vo kleb. kun. K. Juozaitis.
Jis reiškė vilties, kad Lie- , ___ „__
tuva, vėl .paliks laisva ir ne-j va ir'ji vėl bus neprikišu- įsirašė į Amerikos Raudon, padėti dirbti jvairius dar- 
priklauscma. Ragino visus j soma. Salėj matytis buvo ir Kryžių ir liuosiaikiu eina bus. Korespondentas

kentėjusiems.
Sekančiu kalbėtoju buvo 

mokytoja Sonja Pipiraitė. Ji 
susirinkusiems nušvietė Lie
tuvos istoriją ir kad lietu
viai nepriklausomoje viala.y- 
bėje mokėjo labai gražiai 
tvarkytis. Dėlto komunistai

kietus, nes prie durų nebus 
(parduodami. Tikietų galima 
gauti pas parapijos komite
to narius, arba biznierius B. 
Garšvą ir A. Puidoką.

Sekančią savaitę bus pa
rašyta apie “dzūkų karalių” 
ir kas laimės laižybas, nes

ir naciai labai pavydėjo ir jau
pasiryžo ją sudraskyti. Bet _______
tas tik laikinai. Lietuva gy- Daugelis lietuvių moterų

40 krašto tori savo 
atstovus prie Vatikano

(LKFSB) Paskutinėmis 
žiniomis, yatikano valsty
bėje yna, 40-ties kraštų at
stovai, o šventasis Sostas
turi savo atstovus 60 kr.aš-i su 
tų. Kardinolų pasaulyje 43. 
Pilnas jų. skaičius būtų 70, 
bet kai kuriems jų mirus 
dėl 'karo sąlygų 27 vietos 
kardinolų kolegijoje dar 
laisvos.

; (LKFSB ) v Švedų spauda 
praneša, kad, art ė j. ant so
vietų kariuomenei, naciai 
pradėjo iš Lietuvos gabenti 
savo anksčiau atvežtuosius 
kolonistus. Vokiečių šeimos- 
vežamos traukiniais kartu 

visa pagrobt^ma-nta: gy
vuliais, javais, paukščiais. 
Panašiai koliniBtai išgabe
nami ir iš kitų Baltijos val
stybių.

(LKFSB) Kaune įsteigto
ji vokiečių mokykla pereitų 
metų pabaigoje turėjo 11 
klasių su 270 mokinių.

BERNADETOS GIESMĖ

IEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 

. Ant Pirmų Morgičių
Už' MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER L. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

ANl)
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Harold Foster Iliustracijos 
i FRANZ WERFEL

Lapitas sugrįžo į Lhirdą Procesija ėjo prie urvo

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEW1CH, Pres. and Mgr.

Lapitas susimąstęs 
vaikščiojo

Tą pačią dieną, kada senelis klebonas , —Ar tu matai tą vaikiną, — tarė gydy-
kunigas Peiramalis nutarė važiuoti į Ne- į tojas Duzos rodydamas į jaunuolį. — Mes 
versus pamatyti mirštančios Bernadetos, ! dar jį vadiname Buortų kūdikiu, nors jis 
nepažįstamas žmogus atvažiavo į Lhirdą. jau turi dvidešimts tris metus amžiaus. Tu 
Tai buvo poetas Lapitas, kuris nuo tos die- gal atsimeni, kaip jo motina jį mirštantį 
nos, daug metų atgal, kada javinėje atsis- ikišo į Liurdo šaltinio vandenį. — 
velkino su draugais, nebuvo sugrįžęs į Lapitas neatsiminė. Jis jautėsi gana blo- 
Liurdą. Jis dabar rimtai sirgo. Atsirado jo gai. Jis norėjo būti vienas. Atsiskyręs nuo 
gerklėje tos baisios ligos — vėžio ženklai, draugų jis vaikštinėjo vienas po miestelį 
Jis susirado savo senus draugus Estradą i iki vakaro. Pats nepajuto, kaip jis atsirado

Jis parpuolė ant keltų prie urvo

Tuo metu Bernadeta dar buvo gyva, jos 
akys įsmeigtos į kryžių ant sienos. Ji gal 
nežinojo, kad jos mylimosios Liurdo Pa
nelės didžiausias priešas klūpo ir meldžiasi.

Mm Valdžia SAKO:
TAUPYKI! VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galime. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite ftoose- 
vdlt Furniture Kompani
jai. Jie rm-
DIRBS ir pa
daryt j) kalr 
NAUJĄ nvo 
dirbtuvėj. Dl 
delis pasirin 
kimas visokių 
spalvų apdan 
falą.

ir gydytoją Duzos. Jie vaikščiojo netoli 
Masabielio urvo, nuėjo į Septynių Sopulių 
ligoninę. Lapitas neramiai jautėsi ligoni
nėje. Čia jis .pamatė visokiomis ligomis ser
gančius, kurie atvažiavo į -Liurdą ieškoti 
stebuklingo išgydymo. Po kiek laiko visi 
trys apleido ligoninę. Tuo metu gatve ėjo 
procesija, su Švč. Sakramentu, prie urvo. 
Ir jie prisidėjo prie minios.

prie Liurdo urvo. Jis girdėjo kunigą kal
bant maldą ir žmones atsakinėjant: — Mels
kis už mus... dabar ir mirties valandoje...— 

Lapitas, kuris buvo aršiausias bedievis 
parpuolė ant kelių ir kalbėjo su kitais — 
Sveika Marija, — kurią buvo mažas moti
nos išmokytas. Jis pats nežinojo kodėl jis 
po kiekvieną — Sveika Marija, — pridėjo: 
— Bernadeta, melskis už mane. —

DtaviBat oepy-taat, IMK Pr Klac r«atww *Bdl«atą laa Teat oosrrtm IMS. £UdM DHUUmudby Ku reato.-'a aruttoeu <a oo-ovemtum vitbtba

Neužmirškite užsisakyti iš “Darbinin
ko” 366 W.‘Broadway, So. Boston, 27, Mass. 
Vyskupo Bučio knygą: — ŠVČ. PANELES 
MARIJOS APSIREIŠKIMAS LIURDE. — 
Joje sužinosite, kaip Dievo Motina apsi
reiškė mažai Bernadetai, koki stebuklai į- 
vyko; sužinosite Bernadetos šventą gyve
nimą. Kas myli Mariją, tas nori kuo dau
giausia apie Ją žinoti. Brisiųskite savo už
sakymus šiandien. Jei prisiusite bent $5.00 
gausite didelę paveiksluotą knygą, o joje 
jūsų vardai bus Įrašyti į rėmėjų Skaičių.

i Boofc-ot-tąė-M«au Olufe, &M.

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

i

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt

Telefonas SEELEY 87fi0

ROOSEVELT
FURNITURE,1 COMPANY

4 t tau VVEST ROO8KVELT KOAD
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
So. Chicaoo žinutės• 1

Bankietas pavyko. — šv. 
Juozapo pasap. rengtas ban
kietas visais (atžvilgiais pa* 
vyko. Į svetainę atsilankė 
labai daug parapijonų ir 
svečių, daugumai net vietų 
trūko. Programą išpildė mo
kyklos mokiniai ir parapi
jos choras. Kalbas pasakė 
kun. J. Paškauskas, “Drau
go” adm. kun. P. Cinikas, 
MIC., kleb. kun. V. Černaus- 
kas ir parapijos buvęs tras- 
tisa.3 P. Paulikas.

Geraširdžiai parapijonai 
gausiai aukojo mažinimui 
parap. skolų. Bankieto pel
nas sieks $1,325.00.

lams. 1943 m. atmokėta su
virš $5,000. Tai atlikta ačiū 
klebono sumanumui ir pa
rapijonų duosnumui.

Sv. Vardo dr-jos pramo
ga. — Va3airio 13 d., parapi
jos salėj įvyks smagi “Va
lentine Dance” pramoga, ku
rią rengia Šv. Vardo dr-ja 
Kviečiami visi parapijonai. 
svečiai atsilankyti. Pradžia 
6 vai. vak.

Klebonas nuoširdžiai dė
koja visiems parapijonams, 
svečiams, dvasiškiams, dar- 
bininkams-ėms, komitetui, 
programos dalyviams, auko
tojams ir visiems, kas įtik 
kokiu tai būdu prisidėjo prie 
pavykimo šio bankieto.

Vaikai ir tėvai dėkoja. — 
Pasidarbavimu mūsų. klebo
no, parapijos mokyklos vai
kai begalo džiaugiasi. Pra
eitą savaitę pradėta duoti 
vaikučiams šiltus pietus pri
einamai kaina. Kasdien da
bar apie 50 vaikučių sočiai 
pasivalgo.

Minėjo 25 m. vedybinio 
gyvenimo sukaktį. — Pir 
vyzdingi parapijonai P. P 
Perveneckiai, 642 E. 89 St 
vasario 6 d. minėjo 25 m 
pavyzdingo vedybinio gyve
nimo sukaktį. Jubiliatai iš
auklėjo du sūnus ir dvi duk
teris. Giminės ir draugai 
surengė “surprise”, kuriame 
dalyvavo apie pora šimtui 
žmonių.. Sveikiname jubilte- 
tus ir linkime sulaukti auk
sinio jubiliejaus.

Sergu. — Ilgas laikas, 
kaip kamuojasi su liga A. 
Teličėnas, 819 E. 89 St. Li
gonis randasi namuose. 
Draugai ir pažįstami prašo
mi ligonį aplankyti. Rap.

Atmokėjo skolos. — Pra
eitą savaitę klebonas pra
nešė, kad vėl atmokėta du 
tūkstančiai skolos. Ištikrų
jų, visi pradėjo naujus me
tus energingai ir duosniai 
aukojant parapijos reika-

Wesl Pullmano žinios
ŠŠ. Petro ir Povilo para

pijos šiems metams trusti- 
sais, Chicago vyskupijos o- 
fisaa užtvirtino: Petrą Mi- 
kolaitį ir Antaną Norbutą.

Abu yra ilgamečiai West 
Pullmano gyventojai’! ir iper 
daug metų jau padirbėję

ZAGAR1ECIU KLUBAS RENGIA 
METINI BALIU

Zagariečių klubas rengia 
metinį iškilmingą balių sek
madienį, vasario 13 dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417
West 43rd st. Pradžia 5 va-•
landą po pietų, įžanga 55 
centai.

Bus graži programa. Ša- 
kar-Makar choras palinks
mins publiką gražiomis dai-*
nomi.8, o talintinga ir pagar
sėjusi panelė Genovaitė 
Dovgin, akrobatė šokėja, 
mūsų geros narės duktė, nu
stebins mus savo vikrumu.

Kadangi pripuola tą die
ną Valentine arba širdelių 
vakaras, tai turėsime pro
gą pasiųsti vienas kitam 
atvirutę su širdele, pažymė

dami sa vo mintis: bus vadi
nama skrajojanti krasa ir 
taipgi bu9 gera muzika, ku
ri gros lietuviškus ir lat
viškus šokius.

Turėsime šaltų . ir šiltų 
gėrimų ir valgių. Tas iškil
mingas vakaras yra rengia
mas ,kad visi nariai nors 
vieną kartą į metus susiei
tų, pasilinksmintų, pasikal
bėtų — kad neužmirštum 
vieni kitų, pasidarbuotu- 
mėm klubo labui, nes mūsų 
yra apie trys šimtai narių.

Me?, ka po Kom:s'ja, už- 
prašom vieus narius ir pa
žįstamus atsilankyti vasario 
13-tą dieną.

Lauk ime vsų. — Su pa
garba, Komisija, A. K.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

'M V >*.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OP

Ambrosia & Nectar
BEĖRS

Urmo (vvholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

IR JAPONŲ KAREIVIAI TURI “PIN-UP” MERGINAS

Šio karo metu tarp Amerikos kareivių yra labai populerus dalykas —. “pin-up 
girls”. Pasirodo, tas (pats yra ir tarp Japonijos kareivių. Amerikiečiai, užėmę Roi sa
lą, Marshall salyne, vienam “lapės urve
rinkinį, kurį peržiūri mūs marinai. (Acme-Draugas telephoto)

rado nemažą japonui kareivių “pin-up giria”

parapijos reidams. Sveiki- seJery

rėmėju diena

rrBunco" pramoga
No. Side. — Apaštalystės 

Maldos draugijos susirinki-Nuo vasario pirmos, šių
metų, sekmadieniais ir šven- -• J 1 *
«m“„ rnnm, h,žnvfi„ie v,. c,.škaua Sesen, Remijų drau a, įkalbėjo ir susirinkimą 

gijos 1 skyriaus diena bus ve(jė dvasios vadas kun. J. 
sekmadienį, vasario 13. Ji Šulinskas,
bus paminėta parapijos sa-

llėj bankieto ir turininga, Draugijos metinis vaka-
programa. Bankieto pradžia ras i^8 kovo 5 d-’ ParA‘ 

pijos svetainėje. Bus “bun-

tėmia mūsų bažnyčioje var 
gonininko pareigas atliko 
pianistė Louise Jurjonas. 
Dėl daugelio užsiėmimų ir

Bridgeport. — Šv. Pran-| maa įvyko 4 d. vasario. Mai-

altsakomingo Pure Oil Cot.

darbo Piktus Ono. ataiaa- e ™L^are7į^gaV£ 
ke toliau erti vargonininko
pareigas.

Vasario 13 d., 3 vai. po
piet parap. salėje Kareivų 
Motinų Klūbas rengia kau
liukais lošimą. Geros dova-

Spaudos mitingas
Bridgeport — šv. Jurgio 

par. svet. vasario 16 d. 7:30 
va. v., bus lietuvių spaudos 
mitingas.

Pakviesti 3 žymiausi kal
bėtojai — politikai praneš 
ir išaiškins vėliausias ži
nias svarbiausiais šių laikų 
klausimais: kaip pasiruošti 
atsteig’l didžiąją senąją Lie 
tavą, sugrąžinus jai priešų 
užgrobtas senovės lietuvių 
gimines — Prūsų .žemes, 
Klaipėdos kraštą su Tilže 
ir kitomis sritimis, visą Vil
niją su sostine Vilnium ir 
t.t. i

Todėl labai svarbu visiems 
lietuviams jau dabar pa
reikšti teisėtus pageidavi
mus 3avo tėvynės labui.

Kam rūpi nuskriausta Lie 
tuva po karo su visomis jai 
prf klausančiomis sritimis 
prikelti, alteikime skaitlin
gai, organizuotai ir vienin
gai pasakyti pasaulio demo
kratijoms mūsų nusistaty
mą!

Žymūs Lietuviški 
Radio Programai

Leidžiami per 15 m.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

WCFL 1000 K. Radio Stoties 
Sekmadienio vakarais kaip 

* 0:80 P. M.
WHFC 1450 K. ketvirtad. 

vakarais 7:00 P. M.

IV (11 K STUDIO
1945 VVest 35,h Street

otsr t-

Programoj dalyvaus Bri
dgeport moterų choras ir 
viešnia solistė I. Aitutytė iš
Weat Side, Taip pat trys Į žadėjo patiekti liWjiova- 
smuikininkės: L. Zalytė, J.

š:ma visų 
dovanomis.

narių prisidėj i 
Pats klebonas

\IH t M H) l'H'iKii.l! \|’»n 
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Lenckytė ir M. Balandaitė. 
Be to, bus žymių kalbėto-

nos, o tikslas dar geresnis, jų; T janujis Keistut0 TafJ. 
nes pelnas eis kareivių nau- ir stoojlnimo
dai, kurių iš mūsų parapi
jos jau yra 105. 1 •

Rengėjos bilietus visu 
smarkumu platina. Parem
kime jas.

Roseland Commun’ty li- 
ganinėję šiomis dienomis 
Michael ir Ona Martin tapo 
apdovanoti sveika ir gražia 
dukrele. M. Martin yra žen
tas mūsų kolonijos žymių 
veikėjų Adomo ir Onos šiu
žu.

Ateinantį sekmadienį per 
8 vai. Mišią® šv. Šv. Vardo 
dr-ja ei*® bendrai prie šv. Ko 
munijos. Po visam parapi
jos salėje bus pusryčiai ir 
trumpas pasitarimas.

NATŪRALI IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLEITŲ

VARTOJAMAI NAUJAM PI.ANTIU MA- 
TRItlOIAM NATUKAIJM UUM 
8PA1.VOS MANTŲ l-I.MITUMM.

Neatalduoda. R. akoalo. Natūrai*, apal. 
»oa N.blunka VIa.) «alr tlnomo. dantų 
pl.itoa. PtrmatnmM cryatal ol-tr plaltoa.

Pina*anna annluimn, aanltarda, Pntra- 
klnlmaa t arantiiataa. Materlolaa laimi pa- 
aadna | gamtini. Vlrmoa tllannn tatnymų 
patarnavimam. Apakaldtnvlman vaitai.

Darome p'rltan |»|«iii«(Aa Ir 
gauta* tik li laianluotų dantistą

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

JITS4 8. Aahlanrt 3ml Kl Mon. VUI

Atdara no. • Iki (. AnMad. nan ■ Iki 4. 
KAI.BA.MK I.IMTI) VI4KAI

W Sflth Mt tnal PI. Um JMIft 
»O N. Dama borai Hm. KOA. Maa 

VldurmlaaTto vai. •—4. Aatradioal tr
kntvlrtadlaal aa* • Iki t.

ną, kap ir visada. Pelnas 
skiriamas maldos Lapelių 
reikalui. V. D

vės pirm., ir k. Programą 
ves vienas kunigų.

Į šį bankietą lauasiine se
serų pranciškiečių bičiulių 
ir iš kitų kolonijų.

Komisija

Vienas žmogus pereįtą 
trečiadienį mirė Vienoje Chi
cagos gatvėje. Jis turėjo 55 
metus amžiaus.

Apvogė
Du giskluoti negrai apvo

gė Hyman Dolinko, 42 metų 
3221 Hirsch st., rūbų parda
vėją. Negrai iš jo paėmė į 
$135 ir laikrodį pareito ket
virtadienio vakare, prieša
kyje 920 W. Roosevelt rd.

Skelbkitės “Drauge”

Nenugalima yra ta tauta 
kuri visa ginkluota yra pa
siryžusi kovoti už savo lais
vę. Napoleonas

Skolinam Pinigus
Morgičiams

EITAS IB MANDAGUS 
PAIABNAVIVAS

KRB2PKITSS PRIE MOSU

TAUPYKITE

. dėl 
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius Ir Iždininkai

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos BUles 
Namų Materijoią Ui Dar žemomis Kainomis I 

Atvykite J mūsų jardą ir apsirikite ata
ką Ir aukštą rfl&i LENTŲ—WLLWOBK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtą, viškų, skiepą ir fletų. 
PASITARKIT SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY UTWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 vii. ryto Iki 5:30 valandos popiet.

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nno ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu joms polisą per mflnų kompaniją. Nelaimei liti- 
kns. neturėsite jokią nemalonnmų.
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvritera”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų: 

COLTfMBTA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO. 

MICHTGAN FTRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENTX INDEMNTTY COMPANY.

DABARTINI
DIVIDENTŲ
■ATA 4%
1751 V7. 47th Street

Dėl gerų Rakandų, Pečių, Lo
vų, Miegamo Kambario Setų, 
Parlor Setų. Dinettea. Dining 
Room Setu. Karpetų, Klijankių, 
Matrasų. jūs nepadarvate klai
dos atsilankę i Budriko Krau
tuve. Dabar eina Vasario Mė
nesio stako sumažinimo išpar
davimas.

500 PARLOR SETŲ, 
pasirinkimui, kainos nuo 

$39.50 ir auk.
250 REDROOM SETŲ 
po $49.50 lr auk.

375 STUDIO COUCHES 
po $22.95 ir auk. 

SPRINGSTNIAI MATRASAI 
IR B0X SPRINGS 

OO $22.00 
GELEŽINES - LOVOS 

po $7.00 
COIL SPRINGSAI 

po $7.00
VATINIAI MATRASAI

po $7.00
VAIKŲ VEŽIMĖLIAI 

po $14.50 
BABY STROT.LERS 

po $5.95
MOORES ANGLINIAI PEČIAI

$49.50
GASINIAI. PEČIAI 

po $59.50
PEČIAI SU GESU IR ANGLI

MIS BUNGALOWS
po $99.50

COOLERATOR MODERNIŠ
KOS LEDAUNES

$69.50
5000 REKORDŲ ANGLIŠKŲ 

po 15c
RANKINIAI LAIKRODĖLIAI 

po $8.95
AUKSINES RAŠOMOS 

PLUNKSNOS
po $1.95

DEIMONTINIAI ŽIEDAI
po $9.95 ir auk.

Jewelry Krautuvė po Vienu 
Stogu su Didžiule Rakandų 
Krautuve. Atdara ir Sekmadie 
niais nuo 10 vai. iki antros va
landos po pietų, antradieniais, 
ketvergais, ir šeštadieniais iki 

9:30 vai. vakare.

Dėl išmainymo ar perdirbimo 
jūsų Rakandų patelefonuokite

BUDRIKUI 
* Calumet 7237

GALITE DAR PIRKTI 
EKSTRA

1944 Metų Kalendorių
SIŲSKITE KALENDORIŲ DOVANAS 

SAVO GIMINĖMS!

SKLEISKITE KATALIKIŠKĄ DVASIĄ 
KALENDORIAIS!

— * —
“DRAUGAS” TURI GRAŽIAUSIUS 

LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 
KALENDORIUS VISOJ AMERIKOJ!

— * —
KAINA — TIKTAI 25 CENTAI 

— * —

Siųskite jūsų užsakymus šiuo adresu —

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago 8, III.
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Vyry Šurum-Burum
North Side. — Sį vakarą 

kviečiame parapijos svetai
nėn visus šios kolonijos vy
rus. Turime labai svarbų 
dalyką. Sužinosite atsilankę, 
nes viešai negalima skelbti. 
Tik tiek galima pranešti, 
kad visi atsilankę bus pa* 
tenkinti ir džiaugsis turėję 
progos dalyvauti. Taigh šį 
vakarą, vasario 12 d., apie 
8 v. vakare, visi vyrai į pa
rapijos svetainę!

Seimui prisiruošimas
West Side. — šį sekma

dienį, vasario 13 d., Aušros 
Vartų parapijos salėje įvyks 
Tėvų Marijonų Bendradar
bių vietinės kuopos vakarė
lis Tėvų Marijonų naudai. 
Ateinantį mėnesį Įvyks me
tinis seimas, todėl norime 
kuo gražiausiai priimti sve
čius ir taip pat sveikinti Tė
vus Marijonus, kurie taip 
ilgą laiką darbuojasi šioje 
parapijoje.

Todėl nuoširdžiai kviečia
me visus “Laivo” skaityto
jus bei rėmėjus šios para
pijos ir apskritį dalyvauti 
šiame vakarėlyje ir parem
ti gražų tikslą.

Neužmirškite — sekmadie
nį, vasario 13 d., 7 valandą 
vakare, Aušros Vartų para
pijos salėje.

Lauksime visų —
Cernis Amelae

narių laiku atsilankyti, kad Dievo Apvaizdos parapija.
atliktumėm susirinkimą ir — Labdarių Są-gos 4 kuo- 
nepavėluotumėm į Lietuvos pos susirinkimas jvyks va- 
Nepriklausomybės paminė j i- sario 13 d., parapijos salėj, 
mą. Vaidyba 3:30 vsl. popiet. Visi nariai

NUUŪDIMO VALANDOJE

Brighton Park. — Švento 
Pranciškaus Seserų Rėmėjų 
draugijos 2 skyriaus susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario 13 d„ 1:30 vai. po
piet, mokyklos kambaryje. 
Visc® narės prašomos atsi
lankyti laiku, kad ajptartu- 
mėm visus reikalus ir su
spėtumėm atlikti tautinę 'pa
reigą — dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės paminėji
me. Valdyba

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
ONA MARIJONA 

ŠC'IUKAS
(pu tėvate Putrinakaltė)

Gyveno: 2711 Whlte Oak 
Ave.. Whltlng, Ind. kurt mi
rt Sausio 27 d.. 1944 m -ir
tapo palaidota Szuaio SI d., 
o dabar Ilsta dv. Kazimiero 
k&pinSAe amžinai nutilus Ir ne
galėdama atidėkoti tiems, ku
rie sutelkė Jai paskutinį patar
navimą Ir palydėjo Ja J tą ne
išvengiamą amžinybes vietą

Mes atmindami Ir a pagilė
dami Joa praslžallnimą tė mū
sų tarpo, dėkojame mūsą dva
siškiems tėveliams kun. kleb. 
O. PaMkauskul, kun. B. Gri
niui ir kun. V. Cernauskul, 
kurie atlaike įspūdingas pa
maldas už Jos sielą ir kun. 
kleb. G. Paškauskui, kuris pa
sakė pritaikintą pamokslą baž
nyčioje Ir kapinėse. Dėkoja
me ėv. Mlėių Ir gelių aukoto
jams Dėkojame Laidotuvių 
Direktoriui L. Bukauskui, ku
ris savo geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo 
ją į amžinastles vietą, o mums 
palengvino perkąsti nuliūdi
mą ir rūpesčius. Dėkojame 
grabneeiams Ir visiems, kurie 
paguodė mus nuliūdimo va
landoje ir pagalios, dėkoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms, o tau my
lima moteris Ir motinėle, lai 
Visagalis Dievas sutelkia am
žiną ramybę ir atilsį.

Nulifidę lieka: Vyras Alek
sandras, Dūkti* Alice Pustek Ir 
Žentas Joseph Ir du Antikai, 
Pusseserė Veronika Galva- 
nausklenė, Joe šeima Ir kitus 
Giminės.

Town of Lake. — Švento 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. mėnesini? su
sirinkimais įvyks vasari: 13 
d., 1 vai. popiet, parap. sve
tainėj. Nariai malonėkite at
silankyti ir naujų narių at
sivesti. .Valdyba

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave., Chicago
Telefonas GROvehilI 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jflsų finansiškam stovini prieinamas.

Bridgeport. — Dr-stės Šv. 
Onos susirinkimas įvyks sek 
madienį, vasario 13 d., par 
rapijoe mažoje salėj, antros 
lubos, 1 valandą popieiL Na
rės maloniėikile atsilankyti 
ir įsigyti tikietų rengiamo 
“bunco party” kovo 19 d., 
parapijos mažoje salėj. Ko
misija: A. Vinckienė, P. 
Kivietkienė daug darbuoja
si, kad būtų geros sėkmės. 
Narių priedermė prisidėti.

Valdyba

Cicero. — šv. Vardo drau 
gųjos dvasinė puota bus sek
madienį, vasario 13 d., šv. 
Mišiose 7:30 vai. Visi na
riai prašomi dalyvauti ir ar 
pie 7 vai. susirinkti į klūb- 
ruimį susitvarkymui eisenai.

A. Valančius

Town of Lake. — Labda
rių Są-gos 1 kuopos svarbus 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks vasario 13 d., 12:30 
vai. popiet, parapijos svetai
nėj. Visi nariai ir narės ma
lonėkite atsilankyti ir nau
jų, narių atsivesti. Turime 
tinkamai prisirengti prie ku
gelio vakarienės, kuri įvyks 
vasario 20 d., parap. svetai
nėj. Pirm. E. Gedvilienė

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingiprograma
Iš WCFL, 1000-k., radio 

stoties, 9:30 nedėlios vaka
re išgirsite puikią progra
mą, susidedančią iš gražių 
dainelių, dalyvaujant Jad- , 
vygai Griaaitei ir, didžiu
liam 24-instrumenitų Budri
ko radio orkestrui.

Šias programas leidžia 
Juoso Budriko Rakandų ir 
Auksinių Daiktų Krautuvė 
jau penkioliktas metas. Krau 
tuvė randasi adresu 3241 S. 
Halsted Street.

Pranešėjas
<1 zi ŽIM . ■ 1 : J
PIRKITE KARO BONUS!

MAUZOLEJAI

Pasitikėjimo

IZABELE KOCIUŠ1ENE 
(po tėvais Vaičulonytė)

Gyveno 1488 Grant St., Gary, Indiana 

Mirė Vasario 11 d., 1944, 5 vai. ryta, sulaukus 48 m. amž. 
Gimės Lietuvoje. Kilo iš Mariampolės apskr. ir parapijos.
Amerikoje išgyveno apie 20 metų. 

z
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Povilą, dukterį Aldoną, 

sūnų Joną (U. S. Navy), 3 seseris Petronėlę Molienę, jos šei- 
*HJą ir dvi" seseris . Detroit, Mich:,brolį Juozapą Vatčnlionį 
ir jo šeimą (Chicagoje), ir daug kitų giminių, draugų ir 

, pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose, 1488 Grant St., Gary, Ind.
•Laidotuvės įvyks pirmadienį, Vasario 14 d., 1944 m. iš na

mų 8:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčią, Gary, Indiana,* kurioje įvyks gedulingds pamal
dos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Kalvari
jos kapines, Gary, Ind.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuVėse.

Nuliūdę:
Vyras, Duktė, Sūnus, Seserys, Brolis Ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius John Pruzin, Tel. Gary 9000.

LEONAS NAVICKAS
Gyveno 4221 So. Sacramento Ave.

Mirė Vasario 10 d., 1944 m.. 11:50 vai. vak., sulaukęs pu
sės amžiaus. •

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apsk., Vaiguvos parap. 
ir miestelio. v

Amerikoje išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Petronėlę (po tėvais 

Martišaitė), 3 dukteris Oną Norkienę ir žentą Juozapą, An
taniną Drong ir žentą John ir Louise, sūnų Pvt. John (U. S. 
Army), 2 anukus Claude ir Leslie, 2 brohūa Valerijoną, 
brolienę Anastaziją ir jų šeimą ir Antaną, 3 pusseseres Oną 
Binkienę, Mortą Grigalaitienę, Emiliją Venckienę ir jų šei
mas, 2 pusbrolius Juozapą ir Vincentą Kasparus, jų šeimas 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 
seserį Jadvygą ir jos šeimą.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikis koplyčioje, 4330 So. 
Callfornia Ave.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, Vasario 14 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingoszpamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Sūnus, Žentai, Anūkai, Broliai, 
Pusseserės, Pusbroliai Ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius John F. Eudeikis, Tel. Yards 1741.

PKRBONAUiZED MEMORIAL® AT NO ADDITIONAL, GOBTI 
PARTICUUAR PEOPLJE PREFER PAGHĄNK18 PBODCCTIOMH 

DI8TRIBUTOR8 OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Moet Brautirul—Moet Endnrtng ntrcpgrra -Brat Ia Tbe World.

BUY U. S. WAR BONDS VVITH THE SAVINGS 

KREIPETTEZ PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4635 W. VVashington Blvd. 6919 Sonth Troy Street 

TeL ESTebrook 3646 Tel. REPnblic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vai

ONA DORR1S

(po tėvais Papievio tė)
Gyveno 7S0 We*t 18th St.

\ Mirė Vasario-10 d. 194,4 m.,
8 vai. ryte, sulaukus 38 metų 
amžiaus.

Gimė Chicago, ililnois.

Paliko dideliame nuliūdime: 
motiną Ona Paplevleną; dukte
rį Dolores Ir sūnų Robert; 4 
brolius Jonų. PranclBkų, Srgt. 
Stanislovų (Lf S. Army) Ir 8 
a-o Edvardą (U. 8. Navy); 2 
tetas Petronfilę Birgelaitę Ir 
Elzbieta Vaičiūnienę; 3 brolie
nes Buzaną, Marijoną ir Eleną; 
2 pusseseres Marijoną Keakte- 
nę Ir Sofiją Dominika.tę, ir 
daug kitų gimimų, draugų Ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas S. M. Sku
čo koplyčioje, 718 West 18th 
Street.

Laidotuvės Jvyks pirmadienį. 
Vasario 14 d., iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta J Die- 
vo Apvaizdos parap. bažnyčią, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvčse.

NnlMdę: Motina, Dutč, 84- 
nuM, B ollal, Teta, Brolienės, 
PmaMerfi* Ir Ginilngs.

GAUT, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriaustae patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIKREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktj
SUVIRŠ 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Onris—io Materiolo ir Darbo.

NARIAI
Chicagos
Lieta vių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam! 
klientams pilną patam Irinlmą

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO
• LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IB NAKTĮ ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE.

Mūsų pastatytas 
TITAMS MARIJONAM*

DIDYSIS Oflsaa ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE. 
(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 6108

Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Eaidot. direkt. 8. M. 8kudaa, 
Telef o naa Monro* 8877. . Phone LAF. 3672

P. J. RIDIKAS

Telephone YARDS 1419
4330*34 S* Callfornia 

Avenue 

Lafayette 0727

STATYBAI REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS

Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
2319 LITUANICA AVE. Phone YARDS USA—81Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos DalyseTAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
LACHAVVICZ IR SUNAI

2814 WEST 28rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVE.

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
NRjF $5 000 00 apdrausti per Federal Savings and Loan In-

Se^rfjT Burano* Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINI fSTAIGA flHBDB82lUDB3l ' — 47 Metai Sėkmingo Pataraavbno! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joa. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 576S 

PIII.I.MAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę
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Rytoj dalyvaukime Lietuvos Nepriklausomybes minėjime
Visi dalyvaukime iškilmėse

Visi keliai ryt veda i St. Agnės audito
riją, kuri randasi 3916 Archer avė.

MINĖSIME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES SU
KAKTĮ. IŠGIRSIME DAUG ĮDOMIŲ DALYKŲ
Rytoj, vasario 13 d., Chicagos patriotingieji lietuviai 

iškilmingai minės Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
26 metų sukaktį. Minėjimas prasidės 2 valandą po pietų 
didžiojoj St. Agnės auditorijoj, 3916 Archer avė., Brigh- 
gaitis. Programo vedėjas bus teisėjas Jonas Zuris.

Archer avenue gatvėkariai priveža prie pat salės du
rų, tad visiems iš visų kolonijų patogu privažiuoti. • Tie, 
kurie važiuosite automobiliais, važiuokite be baimės, nes 
yra daug vietos paparkinimui.

Lietuviams bus {domu išgirsti ką pasakys žymieji 
kalbėtojai: senatorius Scott W. Lucas, Superior Court 
teisėjas John C. Lewe, kongresmanas Martin Gorski, 
Chicagos mayoras Edward J. Kelly, Lietuvos Konsulas 
Petras Daužvardis, kun. K. Barauskas ir Dr Pijus Gri
gaitis.

Metinę programą išpildys Genovaitė Giedraitiene, 
soprano, ir tenoras Antanas Kaminskas, bei Ateitininkų 
Draugovės šokėjai, kurie pašoks tautinius šokius.

Bilietai visai nebrangūs, tik 35c. Jeigu dar kas jų ne
turi, tai gali gauti lietuviškų laikraščių redakcijose. O 
jeigu nesuspėsite nei ten nusipirkti, tai galėsite gauti prie 
salės durū.

Lietuviai! Parodykime Amerikos žmonėms ir parei
gūnams, kad mes įvertiname ir trokštame laisvės lietu
vių tautai, ir nepriklausomybės tėvynei Lietuvai. Kimšte 
užkimškime St. Agnės auditoriją. — L-S.

Jungt Valstybių! longres- 
manas Martin Gorski, ryt 
kalbės Lietuvos nepriklau
somybės minėjime.

329 dingę šešiuose 
karo frontuose

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė 329 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie dingo Azijos, Centro Pa
cifiko, Europos, Viduržemio, 
Pacifiko ir pietvakarių Pa
cifiko apylinkių karo fron
tuose.

Dingusiųjų karo frontuose 
kareivių skaičiuje 25 vyrai 
yra iš Illinois valstijos, 8 iš 
Indiana, 4 iš Michigan ir 4 
iš Wisconsin.

KALBĖS LIETUVIŲ DIENOJE Traukinys sulamdė automobilį

Jungtinių Valstybių senatorius Scott W. Lucas kal
bės rytoj, 2 vai. po pietų, St. Agnės Auditorijoje, 3916 
Archer avė., Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo mi
nėjime. 2

Retas atsitikimas

Sėkmingai pavyko operacija
Winnipeg, Man. — Winni- 

peg Tribūne vasario 10 die
ną papasakojo įdomią istori
ją, kad Ernie Defort, 12 me
tų, iš Winnipeg, tapo norma
liu mokyklos vaiku, kai jam 
buvo padaryta operacija.

Ernie Defort gimė su ex- 
tra rankomis, extra kojomis 
ir su dvejais extra inkstais, 
bet su viena galva, viena 
širdimi. Motina nenormaliai 
gimusį vaiką nugabeno į

racija, laikraštis sako.
The Tribūne praneša, kad

kai bandažai buvo nuimti, 
Ernie Defort buvo normalus, 
išskyrus tik tai, kad jo su
pratimas (inteligencija) pa
sireiškė kaipo aštuon:olikos 
ar devyniolikos metų am
žiaus jauanuolio.

Automobilis buvo sulam
dytas, kai pereito ketvirta
dienio vakare Oliver Dorn 
Jr., 24 metų, 7400 W. 95th 
str.,' Oak Lawn, įvažiavo į 
einančio Indiana Harbor 
Beit prekinio traukinio šo
ną, skerskelyje 95-tos gat
vės, netoli Harlem avė. Oli
ver Dorn išvengė mirties, 
nors automobilis buvo su
lamdytas, tik buvo sulaužy
tas jo rodomasis dešnysis 
pirštas.

Dorn pasakė, kad jo regė
jimas buvo aptemdytas 
krentančio sniego.

Žmogus kartais išvengia 
mirties tik per plauką galą. 
Reikia visuomet būti pasi-

Surado lavoną
Pittston, Pa. — Darbinin

kai pereito trečiadienio va
kare iškasė dviejų metų am
žiaus mergaitės lavoną. Pe
reitą antradienį įvyko žemės 
įdubimas ir maža mergaitė 
pateko po žemėmis.

Gelbėtojai mergaitės lavo
ną rado apie 50 pėdų žemiau 
nuo paviršiaus. Sakoma, kad
buvo mažiausia 400 tonų že-•
mės griuvėsių išmesta palei 
netolimas gatves. Žemės įdu
bimas įvyko miesto gatvėje.

Apie šią nelaimę esame 
užvakar rašę.

rengusiam gyvenime, nes 
mirtis visur slankioja. Mes 
nežinome kada gali mirtis 
mus sutikti. Būkime gudrūs 
ir apdairūs gyvenime.

Laivyno nuostoliai
Washington, D. C. — Lai

vyno departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė Jungti
nių Amerikos Valstybių jū
rininkų (navy, marine corps 
ir coast guard) sąrašą, ku
riame pažymėta, kad 19 jū
rininkų mirė, 172 buvo su
žeisti ir 44 dingę.

Iš Šokilj salės teko nu- Mayo kliniką« Rochester
- . | „ Minn., kur buvo atliktą ope-
keliauti kalėjiman

' Prieš keletą savaičių “vie
nišų širdžių” ("l’onely 

ihearts”) šokiuose Mrs. 
Washington. D. Č. — Ka- Louire Bentley, 4322 Sheri- 

ro departamentas pereitą dan rd., nursė, sutiko vyrą, 
trečiadienį pranešė 201 kuris papasakojo, kad jis 
Jungtinių Amerikos Vąlsty- buvo slaptosios policijos vy- 
bių. kareivio pavardę, kurie ras (Gf-man). Jis papasako-
žuvo Azijos, Centro Pacifi
ko, Europos, Viduržemio, 
Pacifiko ir pietvakarių Pa
cifiko apylinkių karo fron
tuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
kareivių skaičiuje 12 vyrų 
yra iš Illinois valstijos, 3 iš 
Indiana, 5 iš Michigan ir 4 
iš Wisconsin.

Beždžionė užsinorėjo 
kiaušinių

Palm Beach Fla. — Vie
noje Palm Beach dalyje-bu
vo jaučiama kiaušinių tru
kumas. Kodėl čia stigo kiau- kalėjimą, 
šinių — dabar nepaslaptis. 
Seimininkė rado sėdinčią 
beždžionę vištų namelyje,

jo žavinčias istorijas, kaip 
gaudomi vieši priešai. Jis 
pasisiūlė vedyboms. Jis pa
siskolino $25. Mrs. Bentley 
tą vyrą įtarė ir pašaukė FBI 
įstaigą (Federal Bureau of 
Investigation).

Sis dalykas aatsidūrė teis
me. Pereitą ketvirtadienį tei
sėjas Joseph E. Sullivan, fe- 
deraliame teisme, nuteisė 
Edward Clark, alias James 
ET. Mclntyre, 48 metų, 1915 
Lincoln Park West, ketu
riems mėnesiams kalėjiman 
už nudavimą valdžios parei
gūnu.

Taigi vyras gudria galia vd 
ir nuvažiavo iš šokių salės į

Mirė ofise
Harold J. Geminer, 44 me

tų, 225 N. Green Bay rd., 
Highland Park, laikraščių 
išdalintojas Fort Sheridan,
mirė pereitą ketvirtadienį• /
nuo širdies atakos Wauke- 
gan laikraščių ofise.

Įkrito miegan
Raymond Gavin, 8 metų 

amžiaus, pradžios mokyklos 
trečiojo skyriaus mokinys, 
įkrito į miego ligą (coma) 
pereitą trečiadienį. Jis įkri
to į miegą po to, kai radęs 
gatvelėje keturis piliules 
prarijo jas “tik dėl juoko”. 
Jis buvo nugabentas į 
Englewood ligoninę ir perei
to trečiadienio vakare dar 
miegojo, penktadienį jo pa
dėtis gerėjo.

bezdžionės
kiaušinis.

rankoje buvo

Pirkite pas tuos . biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau-

Atsilankė
Washington. D. C. — Yy*- 

kūpąs Paul Yu-pin, Romos’ 
katalikų primatas Kinijai, 
pereitą ketvirtadienį atsilan
kė pas .prezidentą Roosevel- 
tą-

Ateitininkų grupė šoks lietuviškus tautinius šokius 
St. Agnės auditorijoje rytoj Lietuvių Nepriklausomybės 
minėjime.

/ mus
X Kas nori pamatyti 

“Three Bright Girls”, turi 
vasario 33 d., 8 vai. vaka
re ats'larJkyti į šv. Kazi
miero Akademijos Auditori
ją. Veikalas bus. pakartotas 
akademijos alumnių. Karto
jamas paskutinį sykį.

X Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį minėti rytoj 
vyksftame visi į St. Agnės 
Auditorium, kuri labai leng
va pasiekti važiuojant Ar
cher gatvėkarių. Programa 
prasidės 2 vai. popiet. Bū
kime patriotais!

X Bridgeportiečių dėme
siui. — Federacijos Spaudos 
Sekcijos vadovybė prašo vi
sų tos kolonijos draugijų 
valdybų kuo daugiausiai su
kviesti savo marių į labai

i svarbų spaudos mitingą va
sario 16 d., 7:30 vai. vaka
re, šv. Jurgio parapijos sa
lėm. .

X Ant. Kazlauskas, žino
mas išradėjas, gyvenąs 2522 
West 45 St., šiomis dieno- 

— Lietuvos Neprik'ausomy- mis buvo Davojingni susir-
mės paskelbimo minėjme. «8 «u0 Sirdies ^os. Bet 

stropia gydytoja priežiūra 
eina stipryn ir ruošias il
gesniam laikui vykti į Sal
džiausios širdies Jėzaus sa- 
natofiją, Milwaukee, Wis.

X St. Staniulis, nuolati
nis “Draugo” atstovas Mar- 
quette Parke, ne tik kas
dien turi užtektinai darbo 
— išnešioti dienraštį, bet ir 

kų, daugiau 728 streikai, ne- sekmiadieniais prie bažny- 
gu 1942 metais. Tai yra , čios, kur kai kada net pri- 
penkta? aukščiausias meti- j trūksta numerų. Pao jį dar 
nis skaičius.

Artistė dainininkė Geno
vaitė Giedraitienė dainuos 
rytoj St. Agnės auditorijoje 
lietuvių šventės programoje

3,750 streiką įvyko 
1943 metais

Washington, D. C. — Pir
mieji darbo departamento 
apskaičiavimai pereitą tre
čiadienį parodė, kad laike 
1943 metų buvo 3,750 strei-

Solistas Antanas Kamins
kas rytoj dainuos St. Agnės 
auditorijoje Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo mi
nėjime.

Moterys nudegė kilus 
gaisrui

Aštuonioss moterys gy
ventojos išvengė sužeidimų, 
kai kilo gaisras nuomavimo 
name, 528 Oakdale avė., bet 
Mrs. Alice Meister, savinin
kė nuomavimo namų, nude
gė rankas ir kulkšnį pereitą 
trečiadienį. Minima moteris 
nukentėjo nuo ugnies, kai 
bandė užgesinti ugnį, kuri 
kito trijų aukštų namo bais- 
mente/

Viešą pranešimą paskelbė 
sekretorė Perkinss, kuri pa
reiškė, kad pereitais metais 
1.900,000 darbininkų buvo 
nutraukę darbą ir buvo pra
rasta 13,500,000 vyro darbo 
dienų. 1942 meta;s buvo 
2,968 streikai, kuriuose da
lyvavo 839,961 darbininkas 
ir prarasta 4, 182,557 vyro 
darbo dienos. Aukščiausias 
skaičius buvo pasiektas 1937 
metais, kai prarasta 28,424,- 
857 vyro darbo dienos, kai 
buvo 4,740 streikų.

(lindo per stogą
Maurice Kolman, likerių 

krautuvės vedėjas, 7714 So. 
Halsted str., pranešė polici
jai, kad vagys išplovė sky- j 
lę stoge ir pavogė revolverį, 
radiją ir tam tikrą kiekį li
kerio.

PUIKUS
PARENGIMAS
lietuvių senelių

prieglaudai
rengiamas

Kovo (March) 19,
6 vai. vakare

St. Agnės salėj,
8916 Archer Avė.
Programą išpildys 

“Margučio” artistų grupė. 
Visus nuoširdžiai kviečia—

LABDARIAI

galima gauti ir sieninių ka
lendorių. ’• * \

X John Yochis iš Sheboy- 
gan, Wis., per A. Daugir
dą užsiprenumeravęs dienr. 
“Draugą” dešimčiai savai
čių, taip pamėgo, kad, at
naujindamas prenumeratą 
visam metui, pareiškė neno
rįs praleisti nei vieno' nu
merio, nes laikraštis jam 
begalo įdomus i” naudingas 
Taip, “Draugas” įdomus, 
tik rė kia jį supažindinti su 
tais, kurie dar neskaito. O 
tai gali padaryti net patys 
skaitytojai.

X Red. L. šimutis, šian
dien išvyksta į rytines val
stybes LRKSA, ALRKF ir 
ALT reikalais. Vasario 13 

,d. sakys prakalbą bendrame 
Worcester, Mas&, lietuvių 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime; vasario 14 d. da
lyvaus Federacijos centro 
valdybos susirinkime New 
Yorke; vasario 15, 16, 17 
ir 18 dd. — LRKSA vykdo
mosios tarybos metiniame 
suvažiavime. Vasario 16 d. 
kalbės Scranton, Pa., šv? 
Juozapo par. salėjų o sek
madienį, vasario 20 d., Pkta 
ton, Pa. Per radiją pasakys 
kalbas — Wiikes Barre, Pa., 
vasario 16 d. 7:30 vai. va
kare ir vas. 20 d. — iš Scran- 
ton, Pa., radijo stoties. Chi- 
cagom sugrįš vasario 22 d.




