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BOMBARDAVO SV. BENEDIKTO VIENUOLYNĄ
AMERIKIEČIAI UZEME ROOKE SALA
Tuo užvaldė Naujos Britanijos prataką
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

pietų Pacifike, vas. 15. — 
šiandien pranešta, jog ame 
rikiečiai užėmė Rooke salą, 
gerai apginkluotą bazę tar
pe Naujos Britanijos ir Nau 
joe Gvinėjos, ir tuo užvaldė 
75 mylių pločio prataką 
tarpe tų dviejų salų.

Amerikiečiai kariai nera
do jokios opozicijos, ir tuoj 
suėmė pakraščių kanuoles 
ir kitus įrengimus, kuriais 
dominuoja Vitiza prataką 
tarpe Rooke ir N. Gvinėjos, 
ir Dampier prataką tarpe 
Rooke ir N. Britanijos.

Britai atsakė rusams 
Lenkijos reikalu

LONDONAS, vas. 15. —
Sakoma Ministrų Pirminin
kas Churchill atsakęs į mar-

Rooke sala yra 37 mylias 
ilgumo, ir 7 mylių platumo.

Naujoj Britanijoj ameri
kiečiai marinai vis varosi 
pirmyn. Pagal vėliausius 
pranešimus jie užėmė Go- 
rissi miesteljj, 21 mylią nuo 
Cape Gloucester, o lėktuvai 
atakavo keturias priešo lėk 
tuvų bazes Bismarck saly
ne, ir puolė kitas japonų 
pozicijas. Sunaikinta 14 
priešo lėktuvų, ir gal dar 
šeši.

Didžiausia šių* atakų bu
vo ant Rabaulo bazės.

ALIANTAI IMA VIRŠŲ UŽMUŠĖ PASISLĖPUSIUS NACIUS
Pirmiau įspėjo vienuolius ir civilius

Suomiu-rusu atstovai . _
• j-l u Romos fronte, vėliausiomis žiniomis, vokiečiai pradeda neatsilaikyti prieš sukoncen-

KdlbdSI Clfil TdlKOS'i truotas amerikiečių-britų jėgas, šioje nuotraukoj matome britus, medžiojant pasi- 
STOKHOLMAS, vas. 15. slėpusius vokiečius (snipers) Anzio mieste ir apylinkėje. (Acme-Draugas teiephoto) 

—Suomių Šaltinis šiandien
pranešė, jog suomių politi-

šalo Stalino laišką rasų- nis vadas, Juhu Kušti Pas
lenku ginčo reikalu. Tai dar sikivi, svarbiausiaa figūra
vienas bandymas kaip no- 
rint suvesti Maskvą, Londo 
ną, ir lenkų vyriausybę Lon 
done.

Pirm negu jis surašė savo 
atsakymą, Churchill tarėsi 
su Lenkijos Premjeru Mi- 
kolajczyku ir užsienių rei
kalų Ministrą Romeriu. Ma
noma Churchill viešai pra
neš Anglijos nusistatymą 
tuo reikalu sekančioj aavo 
kalboj parliamentui.

Sakoma Amerika fr Ru
sija taipgi susirašinėjo tuo 
reikalu, ir kad Amerika sto
janti daugiau Anglijos pu

taikos derybose su Rusija., 
matėsi su sovietų ministru 
Švedijai, Mme. Alexandra 
Kollontary, ir tikisi ir vėl 
su ja sueiti.

LONDONAS, vas. 15. — 
Raportai sako Rusija pra
nešusi Suomijai, jog ji ne
turi jokių griežtų reikalavi
mų: Suomijos terit.orijos 
link, bet jeigu suomiai nori 
taikos, jie turi besąlyginiai 
pasiduoti ir suteikti
kariuomenei visas savo lėk
tuvų ir laivų bazes ir vidaus 

sėn. Manoma britai daugiau; priemones,
šiai priešinasi Stalino reika
lavimams prašalinti kai ku
riuos Lenkijos vyriausybės 
narius.

Priešinasi Amerikos 
rolei šalpos organe

WASHINGTON, vas. 15. 
—Šiandien Sename pasirodė 
opozicija rezoliucijai, kuria 
autorizuojama sumokėti 
$1,350,000,00d jungtinių tau
tų šalpos administracijai. 
Atstovų butas jau priėmė 
tą rezoliuciją, o Senatas ją 
s varstys rytoj.

Senatorius Gillette sakė 
jis priešinsis autorizacijai 
praleisi1 i žmonių pinigus to
kiai agentūrai, kurią ši ša>- 
lis nevaldys. Jis sakė ne
mėgstąs minti duoti tiek 
pinigų be jokios kontrolės 
jų išleidimui.
.KALENDORIUS

Vasario 16 d.: ftv. Jolita;

PUOLA KITUS MARSHALL ATOLIUSISumažina maž« 9'nkl«

Japonai puolė U. S. pozicijas Roi saloje
PEARL HARBOR, vas. 

15.—Laivynas pranešė, jog 
Amerikos laivyno lėktuvai 
atliko šešias atakas ant 
Eniwetok atolio ir> jo svar
baus aerodromo, apie 350 
mylių nuo nesenai užimto 
Kwajalein atolio. Grįžę La
kūnai sakė nesutikę opozi
cijos.

Japonai-gi, pirmą kartą 
atakuodami amerikiečių po
zicijas Marshall salyne, aita

rasų kavo Roi salą Kwajalein 
atoly. Adm. Nimitz prane-

ėimu, ta ataka padariusi 
tik vidutinius nuostolius.
• Beatakuojant Eniwetok, 

kiti Amerikos lėktuvai bom 
bavo aerodromą Engebi sa
lelėje, hangarus Parry sa
loje, Ujelatng- atolį ir kitas 
priešo pozicijas.

Japonų lėktuvai, kurie 
puolė Roi salą, veikiausiai 
pakilo iš Ponape ar Kusaie 
bazių, Caroline sulose, ka
dangi amerikiečių bombavi- 
mas išgadino visus jų aero
dromus Marshall salose.

amunicijos išdirbinu
. BRIDGEPORT. Con n., 

vas. 15.—Armija šiandien 
įsakė fabrikams Bridge- 
port-New Haven apylinkė
je dviem trečdaliais suma
žinti išdirbimą amunicijos 
mažiem ginklam. #

Tas armijos įsakymas ypa 
tingai paliečia Remington 
Arens Co., kur dirba 18,000 
asmenų, ir Winchester Re- 
peating Arms Co., kur dirba 
toks pat skaičius.

Neoficialūs raportai sako 
Rusija stačiusi tokius reika-) 
lavimus:

1) Suomija turi besąlygi
niai pasiduoti, nuginkluoti 
savo militarines jėgas ir 
perduoti ginklus ir reikme
nis Rusijai.

2) Suomija turi leišti ru
sams okupuoti didžiuosius

Lucas sako republiko 
politikuoja kariu

balsavimo reikalu
WASHINGTON, vas. 15.

—Senatorius Lucas, vienas 
administracijos federalinio 
baloto byli,aus autorių, šian 
dien kaltino “grupę šiaurės

V£L!AUSIOS ŽINIOS
Iš NEAPOLIO — Nėra 

žinių apie likimą benedikti
niečių vienuolių ir civilių 
italų, kurie ieškojo priegiau

Metiki savo raportams, 
« prašo atleidimo

STOKHOLMAS, vas 15.

NEAPOLIS, vas. 15. — 
Per suvirš valandą laiko 
Amerikos ‘ ‘akrai d a n č i o s 
tvirtovės” šiandien numetė 
tūkstančius svarui bombų 
ant senojo Benediktiniečių 
vienuolyno Cassino kalno 
viršūnėje. Sąjungininkai bu
vo priversi i tą istorišką pa
statą sunaikinti dėlto, kad 
naciai jį buvo pavertę į sa
vo tvirtovę ir obzervacijos 
punktą.

Britų radio pranešimas 
sakė 100 mūsų didžiųjų lėk
tuvų dalyvavo atakoje ant 
Cassino kalno viršūnės. Ta 
viršūnė buvo svarbus nacių 
centras penktos armijos 
fronte.

Vienas liudininkas sakė 
bent 50 bombų pataikė tie
siog į tą vienuolyną. Nacių 
pranešimai sakė vienuoly
nas buvęs sunaikintas.

. Sąjungininkai kariai pa
leido didelę ugnį į nacius 
bėgančius iš vienuolyno po 
lėktuvų atakos. Pagal vieną 
pranešimą, 300 vokiečių 
buvo sugauti artilerijos ug
nyje.

Įvykus pirmam sprogi
mui, apie 100 nacių bendė 
pabėgti, bet artilerija juos 
išguldė. Po antros atakos 
200 vokiečių vėl bandė pa
bėgti, bet ir jie buvo nukau
ti.

Pirm negu įvyko atakos, 
sąjungininkai paleido kelis 
lapelių šovinius į tą kalną. 
Lapeliai įspėjo vienuolius ir 
civilius italus, kad vienuo
lynas bus atakuojamas ir 
liepė jiems išsinešdinti.

Naciai iš to kalno vis ap
šaudydavo sąjungininkus ir 
pastebėdavo sąjungini n k ų 
judėjimą. Dabar jau to ne
begalės padaryti.

Vokiečiai sako Roma Atakavo slaptąsias 
ir vėl bombuota vokiečiu tvirtoves

LONDONAS, vas. 15. — 
Vokiečių kortroliuoj amas 
radio sakė Ramos miestas 
10:30 vai. šį rytą buvo an
trą kartą bombuotas. Tas 
pranešimas buvo padalytas 
tik kelias valandas po ank
styvesnio pranešimo jog Ro 
ma buvo atakuotai vakar 
naktį.

Ruošiasi dar kartą 
apsikeisti belaisviais

LONDONAS, vas. 15. —
—Zuričo pranešimas Švedi- Grafas Folke Beraadotte,
jos Laikraščiui Morgen Tid-
ningen sakė Maj. Gen. von 

dos sunaikintam Benedikti-; Wed, ,okieii4 aukštos ko- 
nMšiif vienuolyne Cassino maBdos gpaudo8 pra.
kalno viršūnėje. gę. nUj0 komu

IS MASKVOS — Rusų nikatų rašymo pareigų dėl- 
kariuomenė užėmė dar 40 kad vokiečių raportairęp'ublikonų’ ’ politikavimu 

karių balsavimo reikalu. apgyventų vietų į pietus nuo 
Leningrado. Jeigu rasai ir 
toliau varysis tuo pačiu

savo miestus, geležinkelių
centrus ir lėktuvų ir Laivų Lucas padarė savo pareiš- 
bazes kol tęsis karas prieš P° to. kaip Atstovų
Vokietiją. mažumos vadas Martin aa- greitumu, manoma iki pa-

3) Suomija turi garan- ks republikonai pasiruošę
tuoti, jog nebus leista vo kovoti, jeigu Prez. Roose- 
kiečiams, kurie dabar ran- velta* ve8 «avo kandidatū

ros kampaniją ant to by- 
liaus pagrindo.

apie lėktuvų atakas amt 
Londono esą perdečLami.

LONDONAS, vas. 15. — 
Amerikos Marauder lėktu
vai, atlikdami savo vienuo
liktą misiją šį mėnesį, šian
dien atakavo slaptas vokie
čių tvirtoves šiaurinėje 
Prancūzijoje. Tos nacių po
zicijos buvo sąjungininkų 
puolamos per paskutinias 
aštuonias dienas.

Sąjungininkų naikintuvai 
skrido drauge su bombe- 
riais saugoti juos nuo nacių 
atakų.

Ši ataka sekė naktį, ku
rioje nebuvo jokių raportų 
apie sąjungininkų lėktuvų 
atakas, o Anglija pirmą 
naktį nuo vasario 10 d. pra
leido be orinės atakos sig
nalo.

dasi Suomijoje, pabėgti. Ma 
noma jų yra apie septynios 
divizijos.

4) Suomija turi pervesti 
Pętsamo uostą Rusijai.

Uždrausta aukoti 
politmiems vajams

Aiianta1 "ikoduoja 
Biscay įlanka

LONDONAS, vas. 15. — 
Britų laivynas pranešė, jog 
beveik visa Biscay įlanka ir 
Irelandijon teritoriniai van
denys padaryti nesaugūs lai 
vų transportui, matomai

Švedijos Raudonojo Kry
žiaus vice prezidentas, at
vyko į Angliją pasitarti dėl 
galimybių tolimesniam ap
sikeitimui britų ir vokiečių
karo belaisvių. Bernadotte į 1,500 Los Angeles
praeitą spalių menesį buvo . . ’

darbininku streikuoja
LOS ANGELES, Cal, 

vas. 15.—Penki šimtai dar
bininkų iš kitų departamen
tų šiandien prisidėjo prie

direktorius tada 
apsikeitimo.

įvykdyto

vasario visiškai išvarys na- Rusų dalinys išlipo už vokiečių linijos
cius iš Rusijos.

ift Alžyro — sąjungf- Naciai dar bando išgelbėti savo karius
LONDONAS, vas. 15. —] ga-' į Dno, geležinkelių cen- 

Berlyno radio šiandien sakė1 trą, per praeitas 48 valan- 
“mažias’’ rusų dalinys vakar, das pasivarė 30 mylių.

ninkai atmušė nedidelę na
cių ataką prie Aprilia mies
to, žemiau Romos.

Ift LONDONO — Švedų 
laivas Gripsholm latukiamas 
Lisabone apie vasario 24 d. 
Jis atveža apie 1100 inter
nuotų vokiečių ir 25 pran
cūzus, kurie grąžinami Vo
kietijon už lygų skaičių na
ciu laikomų amerikiečių.

Ift LONDONO — Sąjun
gininkų lėktuvai vėl puolė 
Pas de Calais apylinke die- 

ra-

išliipęs Narva įlankoje už 
vokiečių linijų Estijoje. 
Anolt pranešimo, išlipdintaa 
dalinys “daręs kelias ata
kas ant pakraščių batare- 
jos, bet buvęs atmuštas.”

elektros darbininkų streiko 
prieš Los Angeles vandens 
ir elektros biurą. Iš viso 
dabar streikuoja 1,500 dar
bininkų.

, VVASHINGTON, vas. 15.
Lietuvos Nepriklausomybės _senataa šiandien vienbal.
Šventė; senovės: Vytis ir giaJ bylių, kuriuo minomis.
Rūtelė. -- - - _ I praplečiamas draudimas dar Tas žygis nurodo suinten-__ __ ______ _______ .

Vasario 17 d.: ftv. fieimy- unijomg duoti pre gyvintą sąjungininkų laivy no® metu. Vakare naciu --
nos bėgimas i Egiptą; seno- zidento ar kongreso rinki-1 nų veiklą, kad visiškai su- dio stotvs sustojo translia
vęs: Salvė ir Viltė. 1 1 1

ORAS
Ūkanota ir šilčiau.

mų, kad apimti ir korpora
cijas bei darbdavių onęani- 
zaciji

paraližuoti vokiečių jūrų vnstos, kas veikiausiai reiš-j į dieną.

MASKVA, vas. 15.—Ru
sų kariuomenė, žygiuodama 
100 mylių frontu tarpe H- 
men ir Peipus ežerų įi Psko- 
vo-Staraja Russia geležinke
lį, pasivaro net iki 15 mylių

Į pietus, maršalas Erich 
Von Maniufein atnaujino 
savo bandymus išgelbėti li
kučius 10 nacių divizijų, ku
riuos rusai apsupo Dniepro 
už1enkime. Naciai skuba 
kiek galėdami, kadangi ru
sai greit pribaigia tuos ap
suptus dalinius. M&nnstein 
siunčia eiles panzer dalinių 
prieš rusų linijas.

Rusija sakosi laikysis 
Lenkijos žemes

WASHINGTON, vas. 15. 
—Sovietų informacijos biu
letenis, oficialus rusų am
basados Washingtone orga
nas, vėl pabrėžė rusų nusi
statymą pasilaikyti B'elo 
Rusiją ir vakarinę Ukrainą

susisiekimo linijas 
svarbioje zonoje.

šioje| kia didelę ataką ant naėlų 
pozicijų

Kiti rusų daliniai, žygiuo
dami į pietus iš užimto Lu-

Rusai jau užėmė Korzuną, Sovietų Sąjungoje. 
siDsuptų nacių centrą, ir. | Rusai sako lenkai latii 
vėliausiu pranešimu, užėmė ž’auriai elgdavosi su ten gy- 
Korzuną-ševčevsky. ivenančiais Žmonėmis.



r ~ *
»*K ų ' u ' i ♦ >1 . M .

—J - !

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
'* ■ ■ 111 ■< ■ .1 I i i i ,,x,

• t j.-n.-’

P. Tumasonis

Lietuva bus laisva
Truputis prisiminimu, kaip mes šventėm Vasario 
16 pirmaisiais nepriklausomybės metais

Dvidešimts šešerių metų Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktuvių, 
vasario 16 d., 1944 m., proga.

(Tęsiny ■)
Sakė tikintiesiems atgailą daryti,
Dievulį mylėti, sąžines valyti.
Ragino darfcr.ętia ne dėl kokio “rojaus”,
Bet dėl mūs Tėvynės giedresnio rytojaus. 
Tauta griebės darbo, jos buitis pakilo,
Svetimi nuvykę Lietuvą pamylo. |
Jaunimas į mokslus veržėsi gausingai •
Ir kaimas gyveno gana išteklingai.
Kaip visuos kraštuose, taip ir Lietuvoje, 
Prisiveisė Judų svetimų žinioje.
Šie tautos termitai ėmė kraštą griauŽti,
Kad Lietuvos laisvę iš naujo palaužti,
Kad kraštui užkrauti naują negerovę — 
Lietuvį prispausti sunkiąją vergove.
Savo piktus darbus planingai atliko 
Ir šiandien jau žinom, kas tenai įvyko.

ŽINOMAS pasauliui grožis mūs Tėvynės,
Ten daug įdemybių iš senos gadynės.
Ten žavingi kryžiai pakelius dabina 
Ir garsios šventovės malones dalina.
Šventovės lyg žvaigždės skaisčiai žiburiuoja, 
Per jas visas kraštas šventumu alsuoja. 
Vasarą gi kaimas kaip Adomo rojus,
Širdį net kutena vięntik pagalvojus.
Kaimietis vaišingas, nuoširdus be gaįio,
Svečiui garbės vietą jis* skiria prie stale. 
Kiekvieną pirkelę apjuosia sodeliai,
Priešaky langelių — rūtelių darželiai.
Kaip gamta jš miego po žiemos atbunda,
Soda; ir sodeliai žydėti išjundau 
Žiedų meilus kvapas kaip smilkalo rūkas 
Lyg koks debesėlis aplink kaimą sukas. 
Nueisi į girią — tenai įdomybės — 
Sparnuočių vien knibžda, jų tikros galybės.
Iš pat ankstaus ryto mišriai giesmes traukia, 
Balsai sidabriniai stačiai dangun plaukia. 
Pasuksi į pievas ir ten paukščiai suokia, 
Matai kaip bitelės žolynėlius tuokia.
Gi javai laukuose lyg jūra banguoja,
Paežiais kiškeliai aptingę šokuoja.
Sveikas išsitiesi saulės spinduliuose,
Jausies lyg patekęs karaliaus svečiuose. * 
Lietuvis dainingas. Dainuoja kasdieną, 
Kirsdamas rugelius, ariant dobilieną.
Ar šienaujant pievas, i?r dalgelį plakant,
Ir vaikelį glostant, su širduže šnekant.

Kaip tik prisimeni 16 Va
sario, taip greit mintys 
skrendi į tuos laikus, kuo
met pradėjo reikštis mintis, 
jog męs, lietuviai, įsigytom 
nepriklausomybę. Su kokiu 
dvasios pakilimu taa žodis1; 
ėjo iš lūpų į lūpas tiek pas 
senesnius, riek pas jsunimą 
nebojant bent kokių ipasi- 
aukojimų.

Besįkuriant naujai valsty
bei, pirmas reikalas — tai 
palaikymas tvarkos, ypatin
gai tokiam sąmišy, kada 
priešas tik laukia auklupi- 
mo- Tąigi reikia kariuome
nės, o ją buvo galima tu
rėt, jeigu atsiras savanorių 
jaunuoju. Taigi, pasklido 
šūkis, kad jaunimas stotų į 
savanorių ei'ea. Ir kaip taa 
šūkis greit radi pasekėjų! 
Jie nebuvo masinami kokių 
begalinių atlyginimų. Tįk 
vienas noras buvo, kąd mes 
būsim laisvi, nepriklausomi. 
Ir kaip tas žodis buvo bran
gus visiems!

Prisimenu, kaip teko iš
lydėti pirmus būrius savano
rių jaunuolių. Suvažiavo iš 
kelių sodžių į miesteli su
tartą dieną. Reik suprasti, 
kad karas dar nėra visą i 
baigtas. Visko trūko. Taigi 
ir bųry matės, kas miline, 
kas kailiniais apsivilkęs.

Vieni batus dar turėjo, ki
tiems ir tų trūko, net klum
pes avėjo. Kiek prisimenu, 
ta į, rodos, sąusio mėnesį, 
pati žiema, patys ūkininkai 
savais arkliais pavėžino ke
lias mylias kol Kauną pa
siekė. O ten vėl nešinai, kas 
tavęs laukia. Ap>ink sukinė
jas išiydėt susėję namiškiai, 
giminės. Sykiu maišės ir 
džiaugsmas ir ašaros.

Tik pagalvokim, kiek loji 
iietuvė-motinėlė turėjo per
gyventi. Prasidėjus karui 
jos turėjo savo sūnus išleist 
į rusų kariuomenę. Liko tik 
jaunesni.

Prabėgo keli metai, dar 
negrįžo išleisti, o čia vėl ji 
drebančia rpnlca laimina jau 
nuolį sūnų stojant į sava
norių eiles. Jos skausmo nie
ki?® nepajėgs suprasti. Bet 
ir čia ji, moka kentėt tą 
skausmą. Ji saldina skaus
mą viltimi, kad jos sūnūs 
kovos už Bavo žemę, už ne
priklausomybę. Tiki, kad 
turės laimės sulaukti tos 
dienos, kad mūsų šalis bus 
laisva, kada turėsim savo 
spaudą, naštą, valdysimos 
patys.

Vasario 16 šventėm su 
džiaugsmu, nors visuomet 
jautėm, kad daug pasiauko
ta, daug gyvybių padėtą, 
bet mes šiandie laisvi, ne
priklausomos valstybės pilie 
čjai.

Bet šiandie, kaip pagalvo
ji, taip širdį suskausta ! Pa
manai, ari dar Lietuvos žmo
nės per mažai aukojos, kad 
tik tokį trumpą laiką jai 
teko džiaugtis tuo gyveni
mu? šiandie ji vėl kenčia, 
šiandie mus pasiekia viso
kie gandai, kad ne teisė, o 
jėga vėl turės galią, šiurpas 

(Nukelta i 5 pual.)

Nuo

Vasario 21 dienos

bus galima 

išpildyti

INCOME TAX

blankas

"Draugo" Ofise 1

Trečiadienis, vas. 16, 1944

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

Factory Representative

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

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

“Draugas” daug rašo a 
pie mūs jaunimą, kaip jis 
priešui kailin pila. Skaity 
kiro "Draugą”.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ 
PIRKITE KARO BONUS!

Res. 8958 Ko. Talman Avė.
Res. Tel. OROvehilI 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus

2423 West Marąuette Road

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nuo 17 iki 65 metų amž.
Kiaušinius atrinkti lr daužyti

PATYRIMO NEREIKTA
PILNO AR DAUNIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 39th St. 
VVHJTE CITY PĘOV1SION CO.

(Bus daugiau)
EXTRA! EXTRA!

JEI KAM REIKALINGI ^PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

•*

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

ANO
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

Kun. Andrew, $.A., nau 
jas Avė Maria radio valan
dos direktorius. Programa 
transliuojama kiekvieną sek 
madienį iš WMCA stoties 
New Yorke. Chieago apylin
kėj radio Avė Maria per
duoda: Šeštadieniais Cicero 
stotis WHFC, 3:30 vai. po
piet, o sekmadieniais: Bloo
mington, III., stotis WJBC 
1:30 vai. popiet ir JoĮiet 
WCLS stotis 4:30 vai. po
piet.

verda* Ir 
adrese.

LleturUku
Žyduke.

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Perkėlė save Sritinę | 
BRIGHTON PARKĄ

Bu Inoome taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės vtafaninėtu 

antralą

Virginia 1141

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LTFWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet
............................... ■ -

apžiūrėkite sti 
LENTŲ—MILLWORK 

— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garais. perils, vlikę. elflepę Ir fletg. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kasllnk perstatymo namę.

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
ROTAS IR MANDAGUS 

PATABNAVIVAS
KREIPKJTfiš PRIE MOŠŲ
TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINOS and LOAN 

ASSOCIATION
PUTRAS P. KEZON 

Sekretorius ls

DABARTIM*
DIVIDENTŲ 
RATA.............

1751 W. 47th Street

REMKITB 
8ENĄ 

tarti vhj 
DRAUDA

MONARCH LIQUOB

1 ■ ■ .

Didžiausiu Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA* 

IB muki patyrimas

Teki YaHs 1825

Pritaikė Akinius. 
Kreivas Akla 

Ištaiso.
Oflee Ir Akiniu Dirbtuvė • 

kBMl BO. HALSTED BT.
Kampas Mth Btrari 

▼afandoa sst 18 M 4| am B M S

tUARGlITIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIP LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. H, 1933 M.

WHFC - USD kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EKTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
"MARGUČIO ofiso adresas:

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

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

Nedėliomis pagal sutartį .
Office Tet YARds 4787 •
Namų Tel. PROspect 1930 ' ’

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai.: nuo 0 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel. VlRginia 0036~ 
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiao vaL: 1—S Ir 5-8:30 P.M.

Trečiadieniais pagal sutartį

Tek YABds 5921
Bes.: KENirood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Stree'

Tek CANai 6123

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
” ’ REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
Tek REPublic 7868 /

Rez. Tekt PROapect 665

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avi 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3pj 

6 iki 0 vai. vakare.

Tek YARda 3146

DR. Y. 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
Cvan tadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis. * >

LIETUVIAI DAKTARAI

Parduodame Laikrodžius, Laik 
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius ftedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk- 

US daiktu*
PRIEINA

MAS JUMS 
KAINAS! /
Turime didelį 

ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Kpygu. Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius,
Laikrodėlius, žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
JEVVELRY — WATCHMAKCK 

— MUNC

4216 ARCHER AVKPUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

r
Būkit Malonūs 

j SAVO AKIMSI

•b stopa pera aktu rioaa vrrral*

skara j. 
"•*** ■”“*

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

Ra. Ashland Avensa

Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849 
Rezid.—HEMlock 2824

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė.
' OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso Tel..........VlRginia 1886

DR. AL, RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4264 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 11d 8:00 vak 
Treėiad. lr Sekm. tik susitarius

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, ?-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St, Chlcage 
Pirmadieniais, Trečiadieniais '

✓ ir šeštadieniais
lihrolomg 5-1 Mbt

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troa lubos)

Ofiso Telefonas: YABds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tek: MIDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Oflao TeL LAFayette 3210 . 
Rez. Tek LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.;

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal suaitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl kad jo nebran-
daa.'



Trešlaaienls, vas. 16, i9«
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©OiK kAB'I’IS DRAUGAS, CfHOAGO, ILEINUE5

* C L A S S I F I E D AND "HELP W A N T E D” ADVERTISING*
“DRAUGO* 

DARBŲ SKYRIUS

•'DRAUGAS* HET/P WA9TKD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Drarborn Street 
Tel. RANdolph *438-3433

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manponrr Oommlnton no- 

■tatymal reikalauja kad daaro- 
mas darbininką turi Jstajrtl Pa- 
Hnoeartino Ra&a (statement off 
avallabllity) nuo dabartinės dar
bo {štatam — ar nuo War Man- 
power Conunlaslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje JstataoJa. 
Persltlkrlnklt ar Jfls (allt gauti 
lr ar Jnms reikalinga paltuos** 
rimo raStas. Jfls sutaupysit sau 
lr darbo {Maigoma daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ
NAKTINIAMS DARBAM

SV AR BE PATYRIMO 
PRIE

DRILL PRESS 
ABELNŲ MAŠINŲ 

DIRBTUVES 
DARBŲ
PATOGIOS 

DARBO SĄLYGOS 
8TIGER

PRECISION PRODUCTS 
. INC.

4616 W. 20TH ST. — CICERO
(Arti Donglas ,“L”, 22nd tr 

Cicero gatvėkarių linijų).

MOULDERIŲ
Prie Breso ir Aluminum 

Bench ir Mašinų 
MANUFACTURERS BRASS 

FOUNDRY CO.
7756 Dante Avė.

Bayport 1132

REIKIA

VYRŲ
Prie darbų warehoasėje. 80c 
i vai. pradedant. Laikas ir 
pasi virš 40 vaL Atsišaukit |

Morton Salt Co.
Elston ir Blackhawk St.

The Fair Oak Park
reikalauja

Naktimis Porterių, gera mokestis, 
geros darbo sąlygos 

THE FAIR OAK PARK
1100 I-ake st. Oak Park

Lion

Manufacturing Co.
VYRŲ

REIKIA

MACHINE SHOP 
DARBININKŲ

DIRBTUVĖJE PORTERIŲ 
HANDY VYRŲ

ATSIŠAUKIT

2640 Belmont Avė.

DIE SETTERS
AR VYRŲ

Mekaniškai Palinkusių
Kurie nori išsilavinti prie

SĖT UP DARBŲ 
Reikalingi Taojaas 

100% KARO DIRBTUVĖJE
Atsišaukit | Mūsų 

EMPLOYMENT OFISĄ

Victor Gasket Co.
5750 ROOSEVELT RD.
Ar pašaakit MR. NICHOL8 

AUSTIN 6180

PLATER
Vyro su nieki, platlng patyrimu. 

Atsikauklt |

l» R L ITT 435 W. LaSalle St.

BUS BOYS
Atsikauklt J Colonnade KambarJ. 
EDOEWATER BEACH HOTEL

630 Sheridan Rd.

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE . 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT I

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

Central 

Steel & Wire Co.

MERGINŲ - 
REIKIA

KAIPO CANDY BAR 
VYNIOTOJŲ 

Sa ar be patyrimo.

Gera Mokestis

Pastovūs Darbai
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

VYRŲ DIRBTI 
SHIPPING ROOM 

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

2355 Blue Island Avė.

Admiral Radio
Reikia/
VYRŲ

• Inspektorių
• Stock Vyrų

• Pakuotojų
• Trokerių
SVARBOS DIRBTUVES 

DARBAI
100% KARO DARBAI ' '

Admiral Corp.
“America’s Smart Sėt”

3815 Armitage Avė. 

4150 N. Knox Avė.
HELP WANTED — MOTFRY8

PULLMAN 
AIRCRAFT

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

GERA MOKESTIS 
6 Dienos į Savaitę

100% Karo Darbai
Patogios darbo sąlygos.

Puiki transportacija.
(I. C. Suburban. Cottage Grove gat-
▼kkartata lOSrd Rt. huaų linija).M dabar nesate uibnton au karo

darbai.
MATYKIT MRS. DRAKE 

Employment Oflaaa atdaras valan* 
domi. tarp 8 ryto Ir 4 pp.

Pullman
z

Standard Car 

Mfg.Co.
Aircraft Division

900 E. 103rd SL

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS PLATINKITE "DRAUGĄ”

HELP WANTED — MOTERYS

DIRBTUVES DARBAI 
MERGINOMS IR MOTERIMS 

18 IKI 50 METŲ AM2.
Patyrimo nereikia. Gera mokestis, 
pakėlimas ui 2 savaičių; pastovūs 
darbai, viršlaikis, mainantys šil
tai, apdrauda, atostogos ir kiti 
patogumai. •'*’«»!

CONTAINER CORPORATION 
OF AMERICA

404 E. iNorttt Water St.

TRIJŲ MERGINŲ — Ofise Klerkų. 
Mes ISmoklnnlm jus operuoti Ora- 
pbotvDe maAlnas. Gera mokestis.

PRUITT 435 N. DaSallc Rt.

TARNAIČIŲ 
IR VALYTOJŲ

Dieną ir naktį darbams 
Atsišaukit 

Room 348

MORRISON HOTEL
DARBAI NAKTIMIS 

VYRŲ — PRIE MAPAVIMO
8 vai. į naktį 

MOTERŲ MAZGOJIMUI 
IR DŽENITORKŲ
6% vai. į naktį 

Gera mokestis, puikios darbo 
sąlygos

MICHIGAN BOULEVARD 
BUILDING 

30 N. Michigan 
Atsišaukit

. Rudinko Ofisan .

DŽENITORKŲ
v_-

Valymo Darbai

MOTERIMS
Iki 50 Metų Senumo

VALANDOMS:• I
5:30 vak. iki 12 naktį.

—KARO PRAMONĖJE—

Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 
COMPANY

Employment Ofisan Moterims 
Street floor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO '

Pirmad. visą dieną; Penktad. 
8:30 ryto lld 5 pp.

Admiral Radio. • » • • . t ,
SIŪLO

TIKRĄ PROGĄ

MERGINOMS 
IR MOTERIMS

ISMOKTT
Radio Darbų Amatą 

Įdomūs darbai pagelbėti išdirbime 
svarbių komunikacijos Įrengimų. 
Aukščiausia mokestis laike moki
nimo kaipo:

* ASSEMBLERS 
SOLDERERS WIRERS 
CABLERS INSPEKTORES 
PAKUOTOJOS IR TT.

ADMIRAL CORP.
"America’s Smart Sėt”

3815 Armitage Avė. 

4150 N. Knox Avė.

Moterų Inspektorku 
REIKIA

Pageidaujamos Darbo 
Sąlygos. 

ATSIŠAUKIT

The Harvey 
Metai Corporation

1625 WEST 74th ST. .

TARHAJOTU IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, 837.80 J mėneaj 
Pilnam ar daliniam laikui 
Krelpkltl. prie Houaekeeper.

HDOHWATHR BEACH HOTEL 
Rd.

Platinkite {domiausią dien
raštį “Draudą”.

DftDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, korį 
norite ir pajėgsite dirbti.

HELP WANTED — MOTERYS

S MOTERŲ REIKIA 
PASTOVIEMS DARBAMS

Putklauafoa darbo eųlygoR. Vienos 
Vyriausio. Virėjos; Abelniems Vir
tuvėje darbams darbininkės; Valy
mui moteries.

MUNDELEIN COLLEGE 
Rrlargate 3800

MOTERŲ
MERGINŲ

PRIE
DALINIO LAIKO 

DARBŲ
9 RYTO IKI 1 PP.

AR
1 PP. IKI 5 VAK.

AR
PILNAM LAIKUI 

' 7:30 RYTO IKI 4 PP.
★

Veltai gyvasties, sveikatos lr 
ligoninės apdrauda.

BELMONT 
RADIO CORPORATION
5921 Dickens Avė.

REIKIA
DŽENITORKŲ 

Valymui Moterų
fl

Prie lengvo Šlavimo ir abelno 
valymo darbų dirbtuvėje.

Jūs galit pasirinkti valandas 
pagal jūsų patogume. 

DIENOMIS AR NAKTIMIS 
SIĖTAI

Dirbkit 4—6*—8 valandas 
AMERIKOS PILIETYBE 

NEREIKALINGA 
GERA MOKESTIS 

60c | vai. sa 5c } valandą 
pakėlimu po 2 savaičių.

Atsikauklt kasdien 7 
8:30 ryto iki 4 pp.

CASPERS 
Tin Plate Co.

4100 W. 42nd PLACE

****** *¥*
★ For Sale I
★ For Help 1
★ For Rent I
★ For Service!
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In Amerlc&’s Greatest 

Lithnanian Daily Newspaper

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★★*

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

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

BOYS GIRLS MEN WOMEN 
We offer You ą chanee to malte BIG MONEY RIGHT AT THE START 

16 Years or Older No Eipertence Neceeaary 100% War Work
PLENTY AFTER THE WAR GOOD TRANSPORTATION

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

WANTFD — MOTERYS

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų įdomių karo darbų
moderninėj dirbtuvėj. Atsišaukite
asmeniškai.' - ■ /

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Avė.

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ IR MOTERŲ
Precision Inspektorių

IR

Mašinų Operatorių
prie

Mažų Metalinių Dalių
Atsikauklt 8:30 ryto iki 5 pp. 

kasdien Ir Antrad Ir Ketvirtad. 
nuo 8:30 ryto Iki 7 vak.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. DIVISION ST.

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 WESTERN SHADE 
CLOTH COMPANY

Employment Ofisas — •
21st prie Jefferson St.

(3 blokai į rytus nuo Halsted)

FREIGHT HANDLERS
Reikalauja

Santa Fe Ry.
DARBAS VYRAMS 
ARBA MOTERIMS

Gera Mokestis
Pilno ar Dalinio Laiko

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

Šventadienius.
Patyrimo Nereikia 

ATSIŠAUKIT PRIE
MR. BEHNKE 

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

SANTA FE RY.

Gaisras laive
100 pėdų laive, vadina

mam “tug boat”, kuriame 
padarė nuostolių $15,000. 
buvo ofisai Central Barge 
Co., taip pat pakraščių sar
gybos, kilęs vakar gaisras 
Laivas stovėjo Dės Plaines 
upėje, Joliet’e.

Dr. J. Navicko brol
vaikis kariuomenėje

(LKFSB) Jau ketvirtas 
mėnuo, kaip Amerikos ka
riuomenėje tarnauja J. V. 
Navickas, a. a. kun. J. Na
vicko brolvaikis. Jia prieš 
pat karą altvažiavo į Ameri
ką. Jo adresas Co. B. 203 
Tr. B. N. 63 Tr. Reg. — 
Camp Blanding, Florida. Jis 
rašo, kad kariuomenėj jam

VYRAI IR MOTERYS

KARO DARBININKŲ
Vyrų

1. —PAPRASTU DARBININKŲ
2. —TROKERIŲ
8.—COUNTERS IR CHECKERS
4. —AUTOMATIC SCREW

MACH. OPERATORIŲ
5. —TOOL IR GAGU DESIGNERS
6. —INSPEKTORIŲ

Moterų
1. —INSPEKTORIŲ
2. —ASSEMBLERS
S.—MAŠINŲ OPERATORIŲ 
4.—OFISE DARBININKIŲ

(visokių)

GERAS
rimnke«tls 
Darbo sąlygos 
Valgis Canteene 
I.igiminvs Ir

t. Apdraudos Pienas

Matykit Mr. Danicek
EMPI/TYMF.NT OFISAS 

ATDARAS
Pirmad. Ifttisai ŠeStad.

8 ryto lkt 4:30 pp.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

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

Coach Valytojų
Lengvi Malonūs Darbai

DARBININKŲ
—prie—

Roundhouse Darbų
Reikalingi

Santa Fe Ry.
Pilno ar Dalinio 

Laiko Darbai

VYRAMS ir 

MOTERIMS
Patyrimo Nereikia

Atsišaukit prie 
MR. PRICE

I8th St. & Wentworth Avė.

SANTA FE RY.

sekas neblogai. Jis yra pės
tininkų dalyje.

Lietuviai dainininkai
(LKFSB) Solistė P. Stoš- 

kiūtiė sėkmingai pasirodo į- 
vairiose vietose su savo 
skambiu balsu. Šį sezoną 
Metropolitan operoje, New 
Yorke, daug darbo turi lie
tuvė dainininkė Anna Kas- 
kas. Kai kuriomis mivaitė- 
mis jai yra tekę net tris 
sykius dainuoti operoje.

Dar viena lietuvė daini
ninkė, S. Griska, šiuo laiku 
važinėja po Ameriką su Phi
ladelphijos opera, ši opera 
šiemet (turi labai didelį pa
sisekimą.

Vilniaus miesto 
gyventojai

(LKFSB) Pagal 1942 m. 
geg. 26 d. surašymą Vii-

VYRAI IR MOTERYS

MERGINOS — MOTERYS 
VYRAI — VAIKINAI

NrtllOrint koka JOaų amžius, Įdomiu 
darbas laukia Jus čionai.

PliASTIO B1NDING OORP.
783 8. SHERMAN

niaus miesto gyventojai at
rodė taip (skliaustuose pa
duodami prieškariniai lenkų 
skelbti daviniai): bendras 
gyventojų skaičius: 182,000 
(195,000), iš kurių — lenkų 
97,000 (128,000), lietuvių 
33,000 (1,000), rusų 30,000 
(7,500), haltgudžių 7,000 (1,- 
700), žydų* 12,000 ( 54,000). 
Daugiausia liko paliesti žy
dai — sunaikinti. Rusų ir 
balltgud. padidėjimas aiški
namas tuo, kad abejotino 
plauko .elementas, anksčiau 
vadinęsis lenkais, dabar be
velija pasidaryti rusais ir 
baltgudžiais. Geg. 26 d. bu- 

Jvo gyventojų surašinėjimas 
, visoje Lietuvoje, bet duome
nų iki šiol neturime.

CHICAGOJE
s varbiam pasitarimui 
Labdariai renkasi

Šį vakarą, 7:30 vai. (va
sario 16 d.) į Šv. Kryžiaus 
parapijos salę renkasi Liet. 
R. K. Labdarių Są-gos kuo
pų atstovai, visa centro val
dyba ir direktoriai pasitar
ti labai svarbiais organiza
cijos ir prieglaudos staty
bos reikalais.

Šio mėnesio susirinkimas 
atkeltas savaitę anksčiau, 
nes yra skubių klausimų, o 
ypač tinkamai pasitvarkyti 
rengiamo centro vaka/o rei
kalais. Šis centro vakaras 
bus sekmadienį, kovo 19 d.

Valdyba

Dėmesio!
Tėvų Marijonų Bendradar

bių Chicagos apskrities mė
nesinis susirinkimas įvyks 
vasario 16 dieną, 7:30 va
landą vakare, Aušros Vartų 
parapijos salėje. Valdyba 
pageidauja, kad kuo dau
giausia kolonijų atstovų da
lyvautų tartis svarbiais klau 
Simais.

B. Jakštaitė, apskr. rašt.

Pavogė 600 svaru seifą
Išpiovę stogfc skylę, kad 

galėtų nusileisti į vidų 
Green Radio and Refregira- 
tor Co., 118 W. 47 St., plėši
kai išvežė 600 svarų geleži
nę spintą (seifą), kuriame 
buvo $2,000 pinigais, $3,000 
čekiais, kitomis vertybėmis 
ir 4,000 galionams gazolino 
pirkti kuponai.

Vienas vyras pereito pir
madienio vakare buvo už
muštas ir du kiti sunkiai su
žeisti susidūrime tarp troko 
ir keleivinio automobilio, 
kuriame vyrai važiavo. Ne
laimė įvyko La Grange ir 
Roosevelt rds.

n
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7 THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
2334 South Ovkley Avė. Chicago, IUinol

Pubiishvd Daily, .uxc«pt Sundays,
by the •

LITHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

36.00 per year outside of Cldcago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per oopy. . • '

Advertlaing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicere paštu:
Metams *........................................................................................ $7.00
Pusei metų ........................................................   4.00
Trims mėnesiams .......................................................... 2.00
Dviem mėnesiams .......................... .•.......................... .. 1.50
Vienam mėnesiui  ........................................................................ 79

Jungtinėse Valstybėse, M CMeageJe:
Metam ......................................................................................................................................................................................... $6.00

Pusei metų ...................................................................... 3 60
Trinu mėnesiams ...................................................................... 1.75
Dviem asėnesiams ............................................................ .. i ^5
Vienam mėnesiui ........... .................................................. .75

Užsieniuose:
Metams .............................................................. $8.00
Pusei metų .............................. ..... ................... . 4.50
Trims mėnesiams .......................................................... .. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu? 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų necrailnarae, Jei neprašo
ma tat padaryti ir nepriaiunCUma tam tikslui paSto šankių. Redakcija 
pastlalko sau teisę taršyti Ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant, dideliu* 
tarpus pataisymui, Ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamo* w

Entered at aecond-Claao Matter March 31, 1916 at Chicago, UI. 
Ufeder the Act of March 3, 1879.

Niekas neįstengs panaikinti
Nepriklausomybės dokumento

1917-ieji metai buvo tretieji pirmojo didžiojo karo 
mė'.ai, bet jo galo vis dar nebuvo matyti. Jis siautėjo 
vandenynuose, jis vyko ore, jis ieškojo aukų įvairiuo
se žemynuose (Niezopotamijoje, Syrijoje, Kaukaze, Ser
bijoje, Siaurės Italijoje, Rumunijoje). Ištisus šimtus 
kilometrų karo frontas driekėsi nuo Austrijos-Vengri
jos ribų per rusų imperijos plotus rytuose, per lenkų, 
ukrainiečių, gudų, lietuvių, latvių gyvenamas žemes. 
Tačiau visus karo plotus savo baisumu, kariaujančių 
jėgų didumu ir intensyvumu prašoko Vakarų frontas, 
kur vokiečiai, prancūzai, anglai, amerikiečiai (nuo 1917 
metų galo) liejo kraują ir šimtai* tūkstančių guldė gal
vas.
SUNKI OKUPACIJA

Karui siaučiant lietuvių tautos žemė buvo okupuota 
vokiečių. Sunki ir žiauri buvo Lietuvoje okupacija. Bu
vo para'ižuotas lietuvių gyvenimą*. Nora ir sunkios 
buvo sąlygos Lietuvoje, bet lietuviai dirbo išsijuosę, 
kad išsikovoti sau laisvę ir nepriklausomybę, nors ru
sų ir vokiečių valdžios tokiam sąjūdžiui buvo nepalan
kios.

Karo patrankų dundėjimas dar labiau sužadino atei
ties ir laisvės viltis pavergtose tautose. Tas svajones 
stiprino nauji ženklai. Tai buvo anapus fronto — pla
čioje imperijoje 1917 metais kovo mėnesį revoliucijoje 
griuvęs Rusijos carizmas,' kuris buvo labai nepalan
kus imperijos valdomoms tautoms. Ir beveik visos pla
čiosios valstybės tautos ėmė reikšti laisvės tendencijų. 
Visoje Rusijoje, net tokiose periferijose kaip Kaukazas, 
ėmė taip pat kilti ir lietuviai. Jau 1917 metais, gegu
žės 27 dieną, susirinkęs lietuvių Petrapilio seimas, ne
žiūrint kairiųjų srovių atstovų kitokios taktikos, parei
kalavo nepriklausomos Lietuvos valstybės. Tačiau pro
vizorinė Rusijos valdžia, su mažom išimtim, lietuviams, 
lygiai kaip estams, latviams, ukrainiečiams ir kitiems, 
buvo nepalanki. Jos nusistatymas tų tautų atžvilgiu ne
daug skyrėsi nuo carų politikos, žodžiu, parlamentarinė 
Kerenskio ir Miliukovo Rusija pavergtųjų tautų pas
tangoms nerodė simpatijų, ir, žinoma, atgimstančiai 
Lietuvai taip pat nieko gero nežadėjo. Ir vokiečiai oku
pantai šnairiai žiūrėjo į lietuvių pastangas atsteigti 
laisvą ir nepriklausomą valstybę. Bet užsitęsęs karas 
verčia okupantus užmegsti ryšius su okupuoto krašto 
atstovais — Vilniaus konferencija. Vokiečiai siekė str 
vo tikslų, o lietuviai drąsiai žengė prie nepriklausomos 
Lietuvos paskelbimą
NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMO AKTAS

Lietuviai, per savo rinktus atstovus, Vilniuje 1918 
metais, vasario 16 dieną, paskelbė, kad Lietuva yra 
laisva ir nepriklausoma valstybė. Tai yra didelis ir 
reikšmingas lietuvių taiftos aktas, kuris vėliau buvo 
aplaistytas lietuvių krauju, ginant Lietuvos nepriklau
somybę nuo bolševikų, bermontininkų ir kitų, kurie 
norėjo tą aktą suplėšyti, kurie norėjo Lietuvą pavergti.

šiandien sueina 26 metai kaip Lietuva paskelbta, lais
va ir nepriklausoma demokratinė valstybė. Nors bol
ševikai ir naciai nenori pripažinti Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės, bet lietuvių energija, sumanumas, 
kraujas, pasišventimas ir garbingų, demokratijų gink
las ir balsas atėjus valandai vėl duos galimyoę sietu
vai laisvai, nepriklausomai ir demokratiškai tvarkyti
paFO kraštu savu žemę. __ • v
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DAUGIAU AUKOKIMĖS
Vasario 16 dienos aktas yra ttiliširas dokumentas, 

kuriuo remiantis lietuviai reikalauja sau nepriklauso
mybės ir demokiaf.inėe santvarkos. Lietuviai turi teisę 
ir pareigą nepriklausomai tvarkyti savo kraštą, nes 
jie to nori, jie tam subrendę ir jie tai gali įvykdyti be 
Maskvos ir Berlyno “globos”.

Si diena tepažadina Amerikos lietuvius su didesne 
energija aukotis Amerikos reikalams ir Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymui.

1/ IR b l/e RRKelias į Kmiję
SAKOMA, KAD JAPONIJA GALI BOTI NUGALĖTA 
IS KINIJOS. VIEN JURA NEGALIMA RIBOTIS

Admirolas Nimitz, vyriausias vadas Pacifiko laivyno 
ir Pacifiko okeano apylinkėse, pareiškė, kad jo pirmu
tinis uždavinys (objektyvas) atidaryti saugų kelią oke
anu į Kiniją — pastatymui kojos žemėje ir gauti oro 
bazes Kinijoje taip greitai kaip tik bus galima, ir į- 
steigti Kiniją kaipo bazę galutinam Japonijos užpuo
limui. Papildant pirmykštį pareiškimą, kuris buvo pa
skelbtas lapkričio mėnesį, jis išreiškė pažiūrą, kad Ja
ponija gali būti nugalėta tik iš Kinijos. Kinijai galima 
parūpinti oro bazes visoms oro ofensyvcans prieš Ja
poniją tokioje pat skalėje kaip dabar yra vykdoma 
prieš Vokietiją. Kinija taip pat turi didelę atsargą vy
rų, kurie gali būti sumobilizuoti nugalėjimui japonų 
salų. Iš Kinijos ir Mandžūrijos japonai pasirūpina mais
to, geležies ir kitų reikmenų, kurie turi būti nukirsti 
prieš invaziją* pftčion Japonijon.
PAKEISTA PAŽIŪRA

Buvo laikas kai į karus buvo žvelgiama iš tam tikrų 
išimtinai laivyno reikalas, buvo jūra apribota nuo to 
išimtinai laivyno reikalas, buvo jūra. apribota nuo to 
laiko, kai sausumos armijos negalėjo viena su kita su
sisiekti. Tokia pažiūra reiškės Britanijoje ir Ameriko
je, Armijos ir Laivyno sluoksniuose, kai prasidėjo ka
nas. Tai buvo iš dalies atsakomybė už pradinę sąjun
gininkų katastrofą. Bet dabar Admirolas Nimitz aiš
kiai pareiškė, kad “Japonija negalima nugalėti vien 
tik iš jūros”. Ir Japonija negalima nugalėti vien tik 
iš jūros todėl, kad yra nauja rolė oro jėgos, kurią Ja
ponija turi. Tai viena. Antra, mūsų tikslas nėra vien 
apriboti baisias Japonijos ambicijas, bet įeina sunai
kinimas Japonijos militariškoa mašinos jr nubaudimas 
tų, kurie atsakom ingi už daugelį nusikaltimų. Tai ga
lima įvykdyti nugalėjus Japonijos salas.

{DOMUS PAREIŠKIMAS x
Kai Admirolas Nimitz padarė šį pareiškimą, jis bu

vo grįžęs ką tik iš nugalėtų Marshall salų, kurios yra 
akmeninio kelio žingsniai į Kiniją. Suprantama, jis ne
pareiškė kur bus sukeltas sekantis Japonijai smūgis, 
bet jas palietė, dalyką, kuris duoda progą galvoti apie 
galimybes. “Ptots faktas”, — jis pareiškė, — “kad jūs 
galėsite kariuomenes pristatyti į Kiniją, turi reikšmę, 
kad galima bus nukirsti priešo susisiekimą pietuose”. 
Jei ta mintis ką reiškia, tai ji reiškia stiprų laivyno 
plaukimą link Kinijos, kad nukirtus' visas japonų jė
gas pietuose, įskaitant veikiausiai Naują Gvinėją, Olan
dų Rytų Kiniją, Filipinus, Burmą, Mialajus ir Singapūrą. 
Tai yra drąsi mintis, kuri gali būti pakartota dides
nėje skalėje amerikiečių pasisekimo praeinant rytinį 
retežį Marehnll talų, ir žygiuojant tiesiai .į archipelago 
širdį, paliekant pro praeinančias salas japonų užmari- 
nuota* kariuomenes mirčiai arba pasidavimui.
REIKES PAGALBINIŲ BAZIŲ

Suprantama, kad užtikrinus kelią į Kiniją reikės pa
imti kitas bazes; yra tikra, kad teks užimti Marianas 
su Guam ir veikiausia Formosa ir Hainan; ar bus pra
leista Truk, japonų Pearl Harbor, ir visi Pilipinai — 
yra. klausimas. Bet admirolo Nimitz strategija bazuo
jasi mūsų laivyno ir oro jėgų viršenybe, kuri smarkiai 
veikia Pacifike, nepaisant kare Europoje. Atrodo, kad 
laivynas naudojasi daugiausia šia situacija.

Strategija yra sujungta su Kinijos didele role, priė
mus Cairo konferencijos nutarimus. Kinija su Japoni
ja jau kovoja daugiau kaip šešis metus, bet Kinija su
mobilizavo mažą dalį vyrų, nes trūksta karo reikmenų. 
Atidarytas kelias į Kiniją išris šią problemą ir Kinija 
galės parodyti visą savo stiprybę kare, ir taip pat Ki
nija taps tvirta, jėga, kad galėtų palaikyti ramumą Ry
tų Azijoje.
KINUOS ROLE ,

Kinijos silpnumas praeityje kėlė įvairius neramumus 
Rytuose, užtat kitos jėgos, įskaitant ir Jungt. Ameri
kos Valstybes, žiūrėjo į Japoniją kaipo stabilizavimo 
faktorių. Bet Japonija įrodė, kad ji neverta Rytuose 
stabilizatoriaus iolės ir ji pasidarė priešu. Dabar nau
joji Kinija, kombinuota su senovės tradicijomis ir mo
dernišku reališkumu, vadovaujant Chiang Kai-shekui, 
yra pasiruošusi užimti vietą tarp didžiųjų jėgų pasau
lyje. Čia glūdi viltis būsimos taikos Pacifike.

CHICAGOS LIETUVIŲ PAREIŠKIMAS
PRIIMTAS SEKMADIENĮ MASINIAME SUSIRINKIME 

ST. AGNĖS AUDITORIJOJE
Susirinkę paminėti 20 me- nei Didžioji Britanija, nei 

tų Lietuvos Nepriklausomy- visa eilė kitų Jungtinių 
bės sukaktuves, šiandien, Tautų narių ir neutralių 
1944 m. vasario 13 d., mes, valdžių.
lietuvių kilmės Amerikos Yra labai nevykęs patar- 
piliečiai, Chicagoje, pareiš- navimas Jungtinių Tautų 
kiame savo tvirtą įsitikini- vienybės reikalui, kai So
mą, kad po šio karo Lietu- vietų valdžia daro tokius 
va - vėl bus atstatyta, kaipo pareiškimus, remdama sa- 
Nepriklausomii, Laisva ir vo neteisėtas pretenzijas 
Demokratinė Respublika. tuo, kad ji 1940 m. buvoįsi- 

Mūsų dėmesį, tačiau, at- vąeržuai į Baltijos šalis 
kreipė j save tam (tikri pa- ginkluotomis jėgomis ir pas 
skelbimai, neseniai padary- kui, po apgaulingų “liaudies 
ti Maskvoje ryšyje su Vy- seimų” rinkimų komedijų, 
riauaiojo Sovieto nutarimu buvo jas aneksavusi. Šitie 
suteikti tam tikrų teisių jos aktai buvo nepateisina- 
vadinamoms sąjungi n ė m s mas smurtas ir agresija 
respublikoms. Būtų grynai prieš tris mažus ir taikin- 
Sovietų Sąjungos vidaus gus Rusijos kaimynus, ku- 
reikalas, jeigu Maskva rū- rie palaikė su ja draugin- 
pintųsi konstituciniais klau gus santykius per visus Ba
siniais, liečiančiais teritori- vo nepriklausomo gyvenimo 
jas, kurios jai priklauso, metus ir su kuriais Sovietų 
Bet tarp jų “platesne auto- Sąjungos valdžia buvo pasi- 
nomija” apdovanotų sąjįun- rašiusi tatikos sutartis, ne
gintų sovietinių respublikų puolimo sutartis, sutartis 
buvo paminėtos ir trys Bai- apie “agresoriaus definicį- 
tijo* Valstybės — Lietuva, ją” ir kitokius susitarimus, 
Latvija ir Estija. pripažįstančius jų suverenu

Jo* nėra sovietinės res- mą ir jų teritorijų neliečia- 
publikas ir nė kokių “auto- mybę,
nomijų” iš Maskvos Sovie- Tie santykiai tarp Rusi- 
to neprašė. jos ir jos kaimynų Pabaltė-

Iki pat 1940 m. birželio je buvo pagrįsti tautinio 
15 d. Lietuva gyvavo, kai- apsisprendimo principu, pri- 
po nepriklausoma valstybė, pažintu visame civilizuota- 
pripažinta viso pasaulio me pasaulyje, neišskiriant 
tautų, taip pat ir Sovietų Rusijos. Nėra nė kalbos apie 
Rusijos. Karo metu tą mažą tai, kad tuos iškilmingus 
Baltijos Respubliką ištiko tarptautinius pasižadėjimus 
panaši nelaimė, kaip ir dauz būtų kas Rusijai padikta- 
gumą kitų Europos tautų, vęs jėga.
didelių ir mažų: ji pateko Mes šioje valandoje nesi- 
svetimų armijų okupacijom gilinsime į skaudžias tos 
Dėl šitos Lietuvos nelai- pirmos Sovietų okupacijos 
mes, tačiau, jai neatėmė ju- pasėkas Lietuvoje, kur per 
ridinio pripažinimo nei Jung aštuonetą mėnesių buvo su
tinęs Amerikos Valstybės, jauktas ir suardytas visas
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Amerikiečiai užėmė Naujos Gvinėjos salą

Iš pietų Pacifiko sąjungininku štabo vakar gautos 
geros žinios. Amerikos invazijos jėgos užėmė Umboi 
salą, Dampier įlankoje, Itarp New Britain ir New Guinea, 
netikėtame užpuolime šeštadienį. Gen. Douglas Mac- 
Arthur’s komunikatas pranešė apie tai vasario 15 d.

Išlaipinimas kariuomenės pagerina ateičiai sąjungi
ninkų kontrolę 75 mailių platumos ruože, kuris skiria 
New Guiuea ir New Britain. . •

Umboi sala, taip pat žinoma vardu Rooke, yra 17 
mailių platumo ir 37 mailės nuo vieno iki kito galo. Ji 
yra tik trisdešimt oro mailių nuo Cape Gloucester ae
rodromo, kuris laikomas amerikiečių žemės jėgų.

Jungtinių Amerikos Valstybių marinai New Britain 
okupavo Gorissi kaimą, 21 mailė į rytus nuo Cape 
Gloucester, ištiesiant amerikiečių laikomą pakrantėje 
liniją dar toliau.

Sąjungininkų jėgos pietų Pacifike žygiuoja pirmyn. 
Šios žinios sukelia mumyse gerą nuotaiką ir didina pa
sišventimą Amerikos karo pastangoms.

ekonominis krašto gyveni
mas ir kur beveik kiekvie
nos šeimos širdyse paliko 
neužgydoma žaizda po to, 
kai Sovietų žvalgyba išvežė 
apie 60,000 žmonių į Rusi
jos koncentracijos stovyk- 
las arba išblaškė juos pla
čiose Sibiro ir Kazakstano 
erdvėse. Bet mūsų tėvų 
kraštą dabar slegia kito 
okupanto letena: hitleriškos 
Vokietijos.

Jau virš dviejų metų, kai 
Lietuva kenčia žiaurą nacių 
priespaudą. Mu* pasiekia ' 
žinios apie maisto rekvizici
jas, pri vedusias gyventojus 
prie bado; apie nežmonišką 
baudimą tų, kurie nenusi
lenkia okupanto valiai, išti
sų kaimų sudeginimus ir 
įkaitų korimus ir sušaudy
mus. Karščiausias mūsų 
troškimas dabar yra padėti X 

Lietuvos žmonėms ištrukti 
iš šito Hitlerio “naujos tvar 
kos” pragarą

Neabejotinai, šito tikslo 
pasiekti šiandien yra ir jų 
vyriausias uždavinys. Iš pa
tikimų šaltinių mes žinome, 
kad Lietuvos žmonės kaip
įmanydami ginasi nuo savo

Kovos už Romą
Vyksta smarkios kovos Romos fronte. Anzio fronte 

vokiečiai sutraukė devynias divizijas, bet nepajėgė jr- 
veikti sąjungininkų.

Bari radijo pranešė, kad sąjungininkai atgavo visą 
teritoriją, kuri buvo prarasta nuo vasario 3 dienos pa
krantės apylinkėje; ir kad pozicija buvo konsoliduota.

Vokiečių karo vadovybė vakario 14 dieną paskelbė, 
kad Anzio ir Net tuno fronte sąjungininkai iškėlė su
stiprinimų, kurie pradėjo pulti vokiečius. Berlyno radi
jas skelbia, kad sąjungininkų puolimai lahai galingi 
Ir stiprūs vietomis naciai buvo priversti'pasitraukti.

Casino fronte Amerikos kareiviai pasistūmė pirmyn. 
Vokiečiai norėjo atsiimti prarastas pozicijas, jų neatsi
ėmė, tik smarkiai naciai nukentėjo.

šiame fronte vokiečiai įsistiprino benediktinų vienuo
lyne. Sąjungininkų vadovybė lapeliais įspėjo, kad vie
nuoliai ir italų civiliai gyventojai bėgtų.

Dėl Romos vyksta smarkios kovos. Tenka laukti są
jungininku galutino laimėjimo.

kankintojų ir 'stengiasi nu
sikratyti nepakenčiamu jun
gu. Jie laukia pagalbos dau 
giausia iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių, turėdami 
viltį, kad po karo jiems bus 
grąžinta laisvė.

Ar šitą viltį, kuri palaiko 
jų stiprybę nelygioje kovoje 
su galingu prispaudėju, rei- -4 
kia jiems dabar atimti?

Sovietų valdžios skelbi
mas, kad Lietuva esanti vie 
na iš “16 sąjunginių res
publikų,” kaip tik šitokią 
prasmę ir turi. šis jos skel
bimas reiškia, kad ji siūlo, 
kai bus sumuštas Hitleris,^ 
ne grąžinti Lietuvai jos 
“suverenines teises ir savi
valdybę, kurios jai buvo 
atimtos prievartos keliu” 
(Atlanto Carteria, punktas 
3-čias), bet vėl uždėti jai 
svetimą jungą, verčiant jos 
žmones gyventi tokioje san
tvarkoje, kuri prieštaraują^ 
jų geismams ir įsitikini
mams. /'■

Apgailėtina, kad šitoks 
sumanymas šiandien dar 
gali būt viešai keliamas ir 
kartojamas vieno iš Jung
tinių Tautų nario, pasira
šiusio po Atlanto Čarteriu 
ir nesiliaujančio skelbti sa- > 
vo atsidavimą tautų laišvės 
ir demokratybės idėjoms!

Mes gėrimės Rusijos liau 
dies pasišventimu ir Rau
donosios Armijos didvyriš
kumu jų kovoje dėl savo 
tėvynės išvadavimo. Bet 
mes griežtai protestuojame 
prieš Sovietų valdžios misi- 
statymą nepripažinti laisvės 
lietuvių tautai. Ir mes smer 
kiame klaidinančią propa
gandą šioje šalyje, kuri 
stengiasi įtikinti Amerikos 
visoumenę, kad Lietuvos 
žmonės nieko geresnio pa
saulyje netrokšta, kaip pa
tekti Rusijos sovietų vai- *■ 
džion.

Mes tvirtai tikima, ta
čiau, kad didžioji Amerikos 
demokratija neataišadės tų 
dorovės ir teisingumo prin
cipų, kuriais ji vadovaujasi 
savo santykiais su kitomis 
tautomis. Me* turime pilną 
pasitikėjimą Amerikos Jung

(Nukelta į 6 pual.j
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švenčia sidabrinę sukakti Pranešimai

Jonas ir Anelė Kinčinai
Vasario 16 d. 25 meto# ve

dybinio gyvenimo sukaktį 
švenčia Kinčinai, gyvena 
Town of Lake adresų 4441 
So. Honore St., kurie virš 
25 metai kaip buri biznį (mė
sos parduotuvę), taigi yra 
žymūs biznieriai, taipgi duo
snūs aukotojai įvairiems 
kilniems tikslams. Be to, 
jubiliatai yra įtaisę spalvuo
tą langą šv. Kryžiaus baž-

ri atsakominyą darbą vidur- 
miesty.

Supus Jonas, baigęs De 
La Šalie aukštesne mokyk
lą, dabar tarnauja kariuo
menėj aviacijoj ir šiuo me
tu randasi Indijoj,

'J'Onas Kinčinas yra kilęs 
iš Viekšnioj parapijos, o A- 
nelė ZapolskaitėhKinčinienė 
ši Grudžią parapijos.

1928 m., lankydama Lie-

Cleero. — Šv. Antano Pa
rapijos Namų Savininką 
klūbo svarbus susirinkimas 
16 d. vasario, parapijos sve
tainėje, 7;30 vai.

Visus narius kviečiam a- 
teiti ir naujų ateivestį. Yra 
būtinas reikalas apsvarsty
ti vakarą, kuris rengiamas 
kovo mėn. Komisija deda. 
pastangų, kad vakaras bū
tų sėkmingas. Komisiją su- Į 
sideda iš sekančių asmenų:' 
J. Mažonaičio, A. Petkaus, Į 
Kaminskienės, A. Mikučio į 
ir valdybos.

Taipgi svarbu visiems na
mų savininkams šiais me
tais išrinkti * gerą miesto 
valdžią. * Mūsų reikalas ap
svarstyti, kokia valdžia bū
tų geresnė; demokratų, ar 
respublikonų.

Lietuviai esam politikoj 
nustumti į šalį. Reikale daug 
vargo turim, kol ką gau
nam. Mes esam namų savi
ninkai ir turim daug rei
kalų, kad miestas būtų šva
rus įr taksai mažesni. Jei 
visi išvien dirbsime, skaiL 
lįngai lankyflim susirinki
mus, tai ir miesto valdžia 
daug kreips dėmesio, Pradė
kim gerai, organizuotis. Šiais 
laikais visas pasaulis reika
lingas organizuotų žmonių. 

Anastazas Valančius

U keistas nutarimų. Atsi’ 
lankęs Greky kvieti klūbo 
susirinkimus perkeli į le
gionierių svetainę. Kvieti
mas priimtas. Nutarta ber- 
taininiue susirinkimus lai
kyti pas savo seną narį, biz
nierių Antaną Ksaltuaką, 

1486 Grant St. Jo biznio iš

kaba yra “Kaunas” ir jis 
lietuviams čia yrk plačiai 
žinomas

Klūbo vaidyboj įvyko pa
keitimų. Pirmininku išrink
tas Mažeika, vice pirm. Vait 
kus, fin. sekr. Zavižas, nut, 
sekr. Mikėnas, įždin. Kačiu- 
šis. Koresp.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

SpriiųpUnUi

Mūsų pačių padirbti \ gražūs 
PARLOR SETAI — au 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 25% 
psr VASARIO ir KOVO men.

Studlo

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

881® WEST ROOSEVELT BOAD

nyčioj, kurioj prieš 25 me-(>tuvą jos 10 metų nepriklau-

Iš Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Klūbo

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South SOth Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stovini prieinamas.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
3ENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

tus kun. N. Pakalnis surišo 
moterystės ryšiu tuomet 
jauną Joną Kinčiną ir Ane
lę Zopalskaitę; toj pačioj 
bažnyčioj, kurioj 16 d. va
sario Jonas ir Anelė Kinči- 

UŽsiprsšė šv. Mišias,nai
kad padėkoti Visagaliui Die 
vui už suteiktas malones bė
giu 25 metų; dvejas šv. Mi
šias pas Tėvus Marijonus 
už abiejų Kinčinų tėvų šie 
las. Jubiliatai išaugino duk
relę Ceciliją, kuri yra bai
gusi Šv. Kazimiero Akade
miją ir lankiusi De Paul u- 
nlversitetą ir kuri dabar tu-

somybės proga, buvo Lietu
vos prezidento Antano Sme
tonos apdovanota medalių.

Linkime Jonui ir Anelei 
Kinčinams sulaukti auksi
nio jupiliejaus ir kad sūnus 
Jonas sveikas grįžtų iš ka
ro. X.

Vasario 6 d. klūbas laikė 
metinį susirinkimą. Padary-

KREIPKITftg PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI FAS MU8 JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Motinos nesuranda
Rebbie Bachman, 2432 N. 

Kildare Avė., praeitą šešta
dienį išėjus su dviem vaikais 
— penkių ir septynių metų 
amžiaus — dingo ir iki šiol 
dar nesurandama. Policija 
vaikus rado beklaidžiojant 
prie vieno kino teatro, Joet 
jie negalėjo pasakyti, kas 
atsitiko su jų motina. Din
gusios moters vyras sako 
žmona neturėjusi jokios 
priežasties pabėgti iš namų. 
Policija ieško.

Kaip buvo švęsta 
Vasario 16 d. seniau

(Atkelta iš 2 pusi.) 
suima pamanius, argi taip 
būtų? Ir argi lietuvių tau
ta tuom nusikalto, kad ji, 
būdama maža valstybė, di
džiųjų kaimynų tarpe, turi 
pamiršt savo šventus įsiti
kinimus? Ne! Taip neturės 
būti! Jos sūnūs vėl aukosis, 
kad būt laisva, nepriklauso
ma!

.Tik mes, Amerikos lietu
viai, daugiau padirbėkim, į- 
sisąmoninkim, ką kenčia 
mūsų tėvų žemė. Geriau su
prasim juos, nes ir mes jau 
daug pergyvenom. Atjaua- 
dami jų padėtį, nuo savo 
gyvenimo reikalų nuberkim 
bent trupinėlius Lietuvos rei 
kalame, o ji bus begalo dė
kinga. \ Dukra

MIDDLE-AGED 
‘ PEOPLE ‘

are common offenders
Mūsų Dastatvtas 

T1VAM8 MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVR. 

(Netoli Grand Avė.) •
PHONE; SEELEY 6105

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET
If you’re past 40, the chųnces ars 

that your breath will bo offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food partides 
eaught by partini platės and den- 
turea f reąuently cause this condition 
whieh you yeurself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant p«e- 
eaution that so many f astidious peo-
pie us« te balt thia ferroentotion—* 
Li..isterine Antiseptic employcd as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, lesa likely 
to offend. Lambert Pharnaaoal Co., 
St. Louia, Mo.

Įtfora Any Dat» Uta f

LISTERINE ANTISEPTIC
To Moko Taur Bnath Sufintnt '

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINlAf NEPfilKLAVSOMl!

Zedrty
• 'i {Anui

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpeetmgai globo ja- 
mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
s u nence Corp. Jūsų pinigai greitai Išmokami ųnt pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE {STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo PatarnavimoI —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALOMET 4111 Jw. M. MomHs, 8M*y. 3236 SO. HALSTED ST.

______ . .

$1 Fina* V iri 50 Metų

Tok Pečloe Šeimos

tl

Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui njūsų Lietuviam* 
klientams pilnų patenkinimų. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

PERSONALIZED MEMORIALS ĄT NO APDFTIONAL COBTI 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACUĄNK.I8 PRODUOTION8

DISTBIRUTOBS OF THE FĄMOUS MONTRLLO GRANITE 
Most Beeutlful—Most nutartas Strenųost Best In The Worid.

BUY U. S. WAR BONDS WJTH THE SAVINGS 
KREIPKJTBS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanisa Chamber of Commerce

MODERNI Iividinfi PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 . Tel- REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak; SeįtacL ir Sekm. 9-6 vąl.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F, Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Radio Programai WGES 
(1»O k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad 
8 vai. vak.

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

Koplyčia VELTUI VUom 
Chicago* Dalyse

k i A-,

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių

Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dianą ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

J. LIULEVIČIUS
1348 sa CAUFOBNIA AVĖ. FhOM LAF. 3313

P. J. RIDIKAS
3334 SO. HALSTED ST. 71# W. 18th STBEBI

TelepboOT VABDS 14U

L J. ZOLP
1844 WE8T 4«h ST. Phone VABDS 0731

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVR.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138-^33

LACHAWICZ IR SUNAI
3314 WE6T 28rd PLACE 
10703 K MICHIGAN ĄVR.

Pboaes: CANAL 2515 
>DOKK 5735

1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PI II.I.MA N 9631

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YABDS 4906

A •
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Kaip pasakoje^

Vaikas zero šaltyje vienuose marški
nukuose, basas ėjo garnio pasitikti
Atrodytų labiau panašu į 

pasaką, bet ne — tai tikrai 
įvyko Chicago psiemiestyje, 
Bellwood’e.

Tom Spencer, penkių me
tų amžiaus, saldžiai miegojo 
šiltam kambaryje, minkšto
je lovelėje, kuomet lauke 
nuo šalčio tvoros pyškėjo, 
stogai braškėjo, o termomet
ras rodė zero.

Pirmą valandą jis tačiąu 
nubudo ir .pamatė tėvą besi
rengiantį kur nors eiti. Pa
glostęs vaiko galvą tėvas 
liepė jam užmerkti akutes 
ir saldžiai miegoti, o jis, gir
di, eisiąs garnio pasitikti. 
Garnys vaikui buvo toks di
delis dalykas, kad jis nie
kaip negalėjo užmigti Vėliau 
jis girdėjo, kaip tėvas tele-

Žymūs Lietuviški 
Radio Programai

Leidžiami per 15 m.

josTbudrik,
INC.

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

WCFL 1000 K. Radio Stoties 
Sekmadienio vakarais kaip
WHFC 1450 K. ^Ketvirtad. 

vakarais 7:00 P. M.

Dėl gerų Rakandų, Pečių, Lo
vų, Miegamo Kambario Setų, 
Parlor Setų, Dinettes, Dining 
Room Setų. Karpetų, Klijankių, 
Matrasų, jūs nepadaryste klai
dos atsilankę j Budriko Krau
tuvę. Dabar eina Vasario Mė
nesio stako sumažinimo išpar
davimas.

500 P\RI/)R SETU. . 
pasilikimui, kainos nuo 

$39.56 ir auk.
250 pvirmnOM SETŲ 
po $49.56 ir auk.

375 STTTriTO COUCHES 
po $22.95 ir auk. 

SPRPVGSTNTAT M A TRASAI 
IR BOX SPFTNGS 

po $22.66 
GELEŽINES TGVOS 

po $7.00 
COIL SPPTNGSAI 

po $7.00
VATINIAI MATRASAI

po $7.00
VAIKŲ VEŽIMĖLIAI 

po $14.50 
BABY STPOT.LERS 

po $5.95 
MOORES ANGLINIAI PEČIAI 

$49.50
GASINIAT PEČIAI 

po $59.50
PECIAT SU GESU IR ANGLI

MIS BUNGATX)WS
po $99.50

COOLERATOR MODERNIŠ
KOS T.EDAUNftS

$69.50
5000 REKORDU ANGLIŠKŲ 

po 15c
RANKINIAI I.AIKRODfiLIAl 

po $8.95
AUKSINUS RAŠOMOS 

PLUNKSNOS
po $1.95

DEIMONTUflAI ŽIEDAI
po $9.95 ir auk.

Jewelry Krautuvė po Vienu 
Stogu su Didžiule Rakandų 
Krautuve. Atdara lr 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.

BUDRIKEI 
Calumet 7237

fonu pašaukė kaimynę, kad 
ateitų pas juos pažiūrėti, ar 
viskas tvarkoje su Tomu ir 
jo vienais metais vyresne se
sute Bonita, nes jis skubiai 
turi vežti žmoną į Westlake
ligoninę — gimdymui.• * .
Viskas tvarkoj, tačiau...

Kaimynei atėjus pas Spen- 
cerius, mažas Tom pakarto
jo, kad tėtis išvykęs garnio 
pasitikti. Kaimynė jį sura
mino, kad tėtis greit grįš 
namo ir liepė užmerkti ake
les ir saldžiai užmigti. Pa
žiūrėjus dar į Bonitos kam
barį ir matydama, kad vis
kas tvarkoj, kaimynė grįžo 
namo pas savo vaikus.
Tėvo pėdomis — garnio 

pasitikti

Kaimynei išėjus, mažas 
Tom anaiptol nesumerkė 
akių. Begalvodamas apie 
garnį jis atsikėlė, nuėjo į 
Bonitos kambarį, ją pažadi
no iš miego ir tarė:

—Bonita, tėtis išėjo gar
nio pasitikti, o mama taipgi. 
Aš irgi einu jo pasitikti.

Ką sesutė jam atsakė, ne
žinia.

Lauke šaltis tvoras pyški
no, stogus braškino, kuomet 
Tom vienuose naktiniuose 
marškiniuose, basas išėjo 
paskui tėtį — garnio pasi
tikti.

Po penkiolikos minutų,
1 kaimynei sugrįžus, Bonita 
pranešė, jog Tom yra išėjęs 
paskui tėtį —■ garnio pasi
tikti. Kaimynė persigando ir 
puolė ieškoti.

Sniege be sąmonės
Netoli namų, vėjo sunešto

je pusnyje kaimynė rado 
Tom’ą gulintį be sąmonės, 
veik sušalusį. Tuojau iš
šauktas policijos ambulan- 
sas ir vaikas greit nugaben
tas į tą pačią ligoninę...

Kai daktarai užtikrino, 
kad Tom’ui viskas bus ge
rai, tėvai neapsakomai 
džiaugėsi, jog neįvyko dide
lė nelaimė. Nemažiau džiau
gėsi ir mažas Tom, sužino
jęs, kad tą pačią naktį gar 
nys, kurio jis ėjo ieškoti, at
nešė jam broliuką.

DOMISI PIRMĄJĄ PAGALBA Gelenius policijos rankose, bet kur 
grobis - nieks nežino

Sausio 2 d. prie Sherone 
viešbučio buvo apiplėšta 
Sunny Ainsworth, septintoji 
vieno turtingo New York’o 
kavalieriaus haremo žmona. 
Iš jos atimta $1,500 vertės 
Žiedai, auskarai, kakliniai 
retežėliai ir k.

Po apiplėšimo greit atvy
kus policija besivydama vie
ną plėšikų pašovė. Šis vėliau 
mirė kalėjime. Kitas, Frank 
Rarey, vėliau suimtas ir pa
sodintas į kalėjimą trims 
metams. Laisvėje buvo li
kęs dar vienas apiplėšimo 
dalyvis, kuris šiomis dieno
mis irgi pateko į policijos 
rankas. Pastarasis yra John 
Gelenius, 23 metų, padavęs 
gyv. adresą 221 N. State St. 
Mergina padėjo policijai

Pirmiau suimtieji plėšikai 
tvirtino, kad grobis randasi 
pas trečią plėšiką, dabar su
imtą, būtent Gelenių. Bet 
šis ginasi ir sako, kad po 
apiplėšimo, policijai vejant, 
jis grobį perdavęs Frank 
Rarey, kuria jau sėdi kalė
jime.

Dviems plėšikams esant 
teisingumo rankose, policija 
dabar turės surasti siūlo ga
lą atradimui pagrobtų bran 
genybių.

Nuo cigareto vos nesu
degė valstybės rūmai

/ mu;

Romos fronte, netoli Nėttuno, civiliai italai prisižiūri, 
kaip sužeistam Amerikos kareiviui teikiama pirmoji ka
ro lauke, pagalbai. (Acme-Draugas telephoto)

Kaip galima saliune netekti ausies
Seniau už panašius daly

kus saliune kildavo mušty
nės, gi dabar Apsieinama la
bai ramiai, iš dalies net 
“meiliškai”. Jei neteksi au
sies arba nosės, tai mažas 
daiktas. Tai ne seniau, kad 
bonkomis galvas sudaužyda
vo, šonkaulius sulaužydavo 
ir t. p.

Stanley Castle, gyvenąs 
3317 Madison St., pasakojo 
policijai, kad saliune adresu 
2057 Madison St. Jani sėdint 
prie baro priėjus moteris, 
apkabinus jo kaklą ir po to 
pajutęs nebeturįs dešinės 
ausies.

Pauline Saylor, 2315 Ma
dison St., kuriai metama ši 
kaltė, visai kitaip dalyką nu
šviečia. Ji sako, jog tuo me
tu ji su savo vyru saliune

net “ausys degę”. Pagalios 
neiškentus atsikėlus nuo kė
dės, priėjo prie įžeidinėtojo 
ir & j atkabinus nukando jan\ 
dešinę ausį, kad visą gyve
nimą atsimintų savo kalbą.

Kaip ten ištikrųjų buvo, 
policija turės išaiškinti. Da
bar tik tiek žinoma: Castle 
be ausies, o Pauline Saylor 
policijos stoty.

Sayloriai, sakoma, nesenai 
yra atvykę iš Kentucky val
stybės. Abu dirbo karo dirb
tuvėje. tb- .*

•| Dingę amerikiečiai 
karo frontuose

Washingt<m, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 

sėdėjus prię stalelio ir gė- pirmadienį pranešė 313 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
dingo Azijos, Centro Pacifi
ko, Europos, Viduržemio ir 
pietvakarių Pacifiko apylin
kių karo frontuose.

Dingusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 15 vyrų yra 
iš Illinois valstijos, 16 iš In
diana, 8 iš Michigan ir 9 iš 
Wisconsin.

------

Sužeisti ameriikečiai 
karo frontuose

Washington D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 380 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Centro Pacifi
ko, Europos Viduržemio ir 
pietvakarių Pacifiko apy
linkių karo frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 22 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, 11 iš In
diana, 11 iš Michigan ir 17 
iš Wiaconsin.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
pvt. Charles Dūdas, jo moti
na Mrs. Charles Dūdas gy
vena Mllwaukee, Wis.

rus. Castle jos adresu taip 
nešvariai kalbėjęs, jog jai 

■■■■ -■■■...........— ■■

Motina atsisakė
streikuoti

Armstrong Brothers Tool 
Co. darbininkų tarpe iškilo 
nepasitenkinimas dėlto, kad 
kai kuriems pakeistos darbo 
valandom Unija nutarė pa
skelbti streiką. Kad ir trum
pai, visi 300 darbininkų bu
vo metę darbus, išėmus vie
ną moterį, motiną jūrininko, 
kuri atsisakė streikuoti, nes, 
kaip teisingai pareiškė, šiuo 
metu, gal, mano sūnui reika
linga tų dalykų, ši firma ga
mina įrankius karo laivų 
dirbtuvėms.

58,455 nauju knygų
Champaign, IU. — Univer- 

sity of Illinois knygyno už
vaizdą praneša, kad per pra
eitus metus universiteto 
knygynas yra gavęs 58,455 
naujas knygas. Dabar kny
gynas turi 1,364,906 tomus 
knygų. Jis yra vienas di
džiausių knygynų iš visų 
valstybinių universitetų kny
gynų ir penktas didžiausias 
knygynas visoj Amerikoj.

Lansing, Mich.— Sies val
stybės rūmuose kilęs gaisras 
padarė nuostolių tiktai už 
$2,000 ačiū greitam pastebė- 

J. Gelenius nuo senai bu-|jimui Gaigras gakoma, kilo 
vo policijos įtariamas ir se- is atmatų dėžutės,

į kurią buk buvęs įmestaskarnas. Policija jį pažinojo 
iš fotografijų. Ir, štai, aną 
dieną prie Division ir State 
vienas poliemonų pamatė 
Gelenių su mergina. Pama
tęs besiartinantį poliemoną, 
Gelenius pabėgo. Beliko tik 
mergina, kuri nuvežta į poli
cijos stotį pasakė, kur jie
du yra sutarę vėliau susitik
ti. Policija nuvyko į tą vie
tą ir sulaukė ko norėjo.
Kur grobis?

Lopėte galingesnė už 
karde

Aleksas Kriculi, 23 metų liečiais 
amžiaus, tarnaująs kariuo
menėj ir dabar gulįs vienoj 
karo ligoninėj Hawaii salo
se, gailisi, kad vienam mū
šyje Pietų Pacifike nepaė
męs suvenyro — japono kar
do, abiem pusėm aštraus, 
kuriuo jis buvo sužeistas.
Bet Kriculi sako, kad jo lo
peta buvo galingesnė už ja
pono kardą. Kai netikėtai jį 
užpuolęs japonas kardu per
kirto petį ir koją, Kriculis 
rankose turėjo tiktai lapetą, 
kuria taip smogė japonui į 
veidą, kad aukštielninkas 
pavirto. Tuomet išsitraukęs 
revolverį priešą pribaigė.

Įsidėmėtini teisėjo 
žodžiai motinoms

Motinos jaunų mergaičių 
privalėtų dirbti dirbtuvėse, 
jei tam darbui nėra įsakymo 
ar motyvuojama patriotiz
mu, o remiamasi vien šykš
tumu. Taip pareiškė vienai 
motinai teisėjas Wm. Daly 
Grand Crossing teisme, ku
riam buvo pavesta šeimoj 
nesutikimus sprę3ti. Jos vy
ras, Bert N. Lytie, 6530 Ken- 
wood Avė., paliuosuotas iš 
kariuomenės dėl sužeidimo 
Pietų Pacifike, skundėsi tei
sėjui, jog jų duktė 15 metų 
amžiaus jam išvykus į ka
riuomenę ir motinai pradė
jus dirbti dirbtuvėje, paliko 
“first class jitterbug”.

Teisėjas ant galo dar pa
brėžė, kad Amerika palik
sianti tauta klajojančių vai
kų, jei jie nebus prižiūrimi 
ir auklėjami. Didžiausia mo
tinos auka tautai yra ne 
darbas dirbtuvėje, bet auk- 
lėjmas vaikų būti gerais pi-

degantis cigaretas.

Laivyno nuostoliai
Wa»hington, D. C. — Lai

vyno departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė Jungti
nių Amerikos Valstybių jū
rininkų (navy, marine corps 
ir coast guard) sąrašą, ku
riame pažymėta, kad 42 jū
rininkai mirė, 114 buvo su
žeisti, 40 dingę ir 73 yri lai
komi japonų karo nelaisvais 
Burmoje.

Chicagos lietuvių 
pareiškimas
tinių Valstybių valdžiai, ku
ri atsisakė pripažinti teisė
tu Baltijos valstybių anek- 
savimą 1940 m., ir esame 
tikri, kad ji stos už Atlan
to Čarterio prilaikymą Lie
tuvai, lygiai kaip ir visoms 
kitoms pavergtoms tau
toms.

Su šita mintim švęsdami 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuves, mes dar kartą 
pareiškiame savo pasiryži
mą. visomis jėgomis remti 
Jungtinių Amerikoš Valsty
bių karo pastangas, kad 
būtų laimia pilna pergalė 
ant agresorių Europoje ir

X vakarą, vasario 16,
Šv. Jurgio parapijos salėj 
įvykslta lietuvių katalikų ma 
ainis susirinkimas. Bus pre
legentai, kurie susirinkusius 
supažindins su labai aktua
liais klausimais. Mitingui 
šaukti iniciatyvą ima Fede
racijos Spaudos Sekcija. Į- 
žanga dykai.

X Šiandie, vasario 16 d^
9 vai. ryto Šv. Jurgio baž
nyčioje, bus laikomos pa
maldos (egzekvijos ir gedu
lo Mišios šv.) už žuvusius 
Lietuvos kunigus. Mišias lai
kys kun. Prunskis, kuriam 
laimingai pavyko pasprukti 
nuo komunistų teroro.

X Walter Norakas, turįs 
drabužių siuvimo ir valymo 
įmonę adresu 809 West 19 
St., vasario 15 d. minėjo 63 
pietų amžiaus sukaktį. Ne
žiūrint tokio skaičiaus su
sikrovusių ant pečių metų. 
jis dar itebėrd vikrus ir kas- 
met pasižymi zuikių medžio
klėje.

X Petras Tumasonis, bu
vęs ilgametis “Draugo” re
dakcijos narys, kurs šiuo 
metu gyvena savo ūkyje 
New Lisbon, Wis., rašo, jog 
pastaruoju laiku buvo pasi
kartojus ligas kuria sirgo -4 
prieš išeidamas iš “Drau
go*’. Dabar jau sveiksta 
Plunksnos nemeta ir dabar. 
Taipgi sielojasi neaiškiu 
Lietuvos likimu.

Ruošias koncertui

Mary Pukšnis, graži lie 
tuvaitė su dar gražesniu bal 
su. Pukšniūtė yra narė Die

Azijoje ir kad po šio karo vo Apvaizdos parapijos cho-
būtų pasaulyje įsteigta tei
singa ir pastovi taika

Praėjusių rinkimų 
atgarsiai

Teisėjai ir klerkai į 
kalėjimą

Buvusių aldermanų rinki
mų atgarsiai 105 Warde, 5 
Precinkte, tikrai liūdni. Ap
skrities teisėjas Ed. Jarecki 
nuteisė kalėjimu vienam me
tui vieną demokratų ir du 
republikonų balsavimo vietų 
teisėjus ir* vieną demokratų 
ir vieną republikonų klerkus. 
Pažymėtina, kad iš visų tų
tik vienas vyras, kiti — mer- 

Kfteuli yra čikagietis; jo na- Į ginos bei moterys. Visi nu- 
mų adresas 622 W. 37 St Į teisti už sukčiavimą.

PUIKUS
PARENGIMAS

I
lietuvių senelių 

prieglaudai
rengiamas '

Kovo (March) 19,
6 vai. vakare

St. Agnės salėj,
3916 Archer Avė.
Programą išpildys 

“Margučio” artistų grupė. 
Visus nuoširdžiai kviečia—’

LABDARIAI

ro ir šiomis dienomis ren
giasi koncertui Kimball Hali 
vasario 27 d. Dainuos solo 
“Una Voce Pocosa”, arija 
iš “Barber of Seville’’ ir “O. 
kaip miela išgirsti”.

X Antanas Kareiva, bu
vęs Town of Lake biznie
rius, dabar turįs ūkį Texaa 
valstybėje, dažnai savo gi
minei atsiunčia įvairių ūkio 
produktų. Kaip ir seniau 
biznyje, taip ir ūkininkauti 
sekasi. Jau metai, kaip ve
dęs. Jis yra brolis žinomo 
legionierių veikėjo Wm. Ka
reivos.

X “Draugui ” šįmet 24 
metai, kaip išsikėlė iš Town 
of Lake į dabartinę buveinę 
West Side. Pirmas “Drau
go” šoferis P. Bagdonas ir 

bendradar. P. Bielskis dar 
gyvena. Pastarasis dabarti
niu laiku sirguliuoja.
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