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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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U.S. LAKŪNAI SMOGIA AŠIES UOSTAMS
Sousse ir Sfax prieplaukų sritys 
Tunisijoje išgriautos, arba išdegintos

Britų submarinai Viduržemio jūroj 
tris ašies laivus daugiau nuskandino

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiandien išleistu komuni-
Š. Afrikoje, saus. 15. — U. katu pažymima, kad minėtų 
S. lakūnai didžiausiais bom- uostų ir prieplaukų sritys 
bonešiais (skrendančiomis ne tik išgriautos, bet palik- 
tvirtovėmis) vakar atakavo tos dar liepsnose, nes dau- 
ašies okupuotus rytinės Tu-J giur sukelti dideli gaisrai, 
nisijos uostus Sousse ir
Sfax. Per tuos uostus iš Eu
ropos ašiai pristatoma viso
kia parama — kariuomenė 
ir karo medžiaga.

SENATORIŲ ŽMONOS PADEDA DIRBTI

1 TMTh.i.

l'Uniugad’ Actu e luieyuuu,.

Balkanuose prasideda 
r gestapo teroras

Lengvesniais sąjunginin
kų bombonešiais, be to, ata
kuoti nacių okupuojami ge
ležinkeliai ir plentai Maha- 
res apylinkėse — Gabes
įlankos pakraščiais, už 20 Senatorių žmonas senato ofiso name, VVashington, D. C., padeda R. Kryžiui vynioti 
mailių pietvakarų link nuo ;bandažus. Iš kairės į dešinę: Mrs. Millard Tydings, Maryland; Mrs. Joseph O’Maho- 

ney, VVyoming; Mrs. Henry VVallace, žmona Vice prezidento; ir Mr3. VVilliam Langer, 
North Dakota.

1 Sfax.

Komunikate,

ANKARA, Turkija, saus. 
15. — Turkų diplomatiniuo
se sluoksniuose pranešta, 
kad nacių gestapo (politinė 
policija) Balkanuose susime
ta gyventojus terorizuoti 
areštavimais. Suimami visi

«1«
pažymima, 

kad sausžemy stovis nepasi
keitęs.

Britų admiralitetas pas
kelbė, kad britų submarinai 
Viduržemio jūroje nuskandi 
no tris ašies krovinius lai- 
vus daugiau. Spėjama, kad

Žieminė rusų ofensyva vyksta 
Kaukazo ir Dono upės frontuose

KARO FRONTUOSE

įtariamieji, kurie kokiu nors gal ir kiti trys kroviniai lai
vai sugadinti. Bet apie 
neturima tikrų Žinių.

tai■ būdu prieš ašį nusistatę, ar
ba pareiškę naciams nepa
lankumo. '

Areštavimai vykdomi Bui 
garijoj ir Rumunijoj. Sako
ma, ir Vengrijoje pradėtas 
nacių teroras.

> Turkų diplomatai pareiš
kia, kad tas nacių teroras 
tose šalyse dar daugiau gy
ventojus konsoliduoja prieš
ag. <1*1 vo atvyko Maskvon pasima-

’ ’ tyti su Stalinu ir Molotovu.
R0SWELL N M __ Iš paskutinėmis dienomis

internuotų svetimšalių prie-'^0 15 artimųjų Ryty. 

šų stovyklos paspruko trys Anot jo, sovietai vis dar 
vokiečiai. Vienas nušautas, norėtų antrojo fronto Euro-

Sovietai vis dar 
laukia antrojo fronto

MASKVA, saus. 15. — J. 
A. Valstybių ambasadorius 
Sovietų Rusijai adm. Wi- 
lliam H. Standley iš Kubiše-

du sugauti.

PLATINKITE

PENKI BROLIAI 
JŪRININKAI ŽUVĘ

Vokietijai trumpa vyru; net
netinkamieji šaukiami karo tarnybon

Naciams taip pat trūksta darbininkų
žemės ūkiui ir karo pramonėms

STOKHOLMAS, saus. 15. Karininkų komisija, kuri 
— Iš patikimų diplomatinių išrankioja vyrus kariuome- 
šaltinių patirta, kad Vokie- nei, turi nesusipratimų su 
tija jau turi sunkumų gauti darbo diktatorium Fritz Sau 
pakankamai vyrų kareiviau- ckel, kurio pareiga yra pa
ti. Sako, nauja milijoninė vo rūpinti darbininkų karo pra 
kiečių armija reikalinga monėms.
naujiems karo frontams. j Juk ir fabrikams yra rev-

T1 , . , .» , . . kalingi daugiausia sveiki vyPaskirta is aukštųjų kari- o o j
i rai, kurių paskutiniais lai-

ninkų komisija važinėja po , . . . .
J i kais jau ima trukti, kai iš jų

visą Reichą, ir ieško tinka- tarp0 nemažas skaičius šau.

mų karo tarnybai vyrų kianra karo tarnybon. Tad ir 

Mielai imami ir tie, kurie nenuostabu, jei naciai iš 

prieš pora metų buvo pripa- okupuotų kraštų išrankioja 
žinti netinkamais ir atleisti vyrus ir juos siunčia Vokie-
nuo karo tarnybos prievolės. 
Šie šaukiami tarnybon, grei-

tijon į karo pramonių fabri
kus. Anot pačių nacių parei

tu laiku apmokomi ir ski- gūnų tvirtinimo, tik iš vie- 
riami į garnizonus okupuo-' nos Ukrainos apie 700,000 

I tuose kraštuose. Sveikieji' vyrų paimta į darbus Vokie-

PACIFIKAS 

Japonai 1 ūke riuo ja

gos, kad jiems kaip nors pri kareiviai iš garnizonų iš-'tijon.

MASKVA, saus. 15. — So Anot laikraščio Krasnaja eiti prie Guadalcanal, Solo- traukiami ir siunčiami į ka-; Be kitko naciai dar turi 
vietų vadovybė praneša, kad Zviezda, vokiečių nuostoliaiI mons, pakrančių ir duoti pa ro frontus Be t0) nepilnai daug rūpintis ir žemės

pro-

karo frontuose rusų armijų visur milžiniški. Ypač daug ramos saviesiems toje salo- 
priešakinės sargybos taip vokiečių nukaujama ten, kur .k* Tačiau amerikiečiai bu- 
sparčiai žygiuoja, kad infan jie bando kontratakomis: d* *r visas japonų pastangas 

Tas sukoneveikia.terijos pulkai vos suspėja pa prieš rusus atsispirti, 
skui tas sargybas vykti. Dėl priešui niekur nesiseka
to iškyla nauja problema, 
nes nesuspėjama taip spar
čiai žygiuojančioms paskui 
vokiečius armijoms pristaty 
ti maisto, amunicijos ir ka
ro medžiagos.

ir
tik dar daugiau jis nukenčia.

Visur iš vokiečių rusai at 
siima daug miestelių ir so
dybų.

Kaukazo fronte rusai pa
ėmė vokiečių armijos vieną

N. Gvinėjoj sąjungininkų kus 
iakūnai imasi vis dažniau 
atakuoti kitas ten japonų 
bazes.

sveiki vyrai skiriami prie ūkiu namie. Nors naciai iš 
įvairių administracinių dar okupuotų kraštų pagrobia 
bų kariuomenėje, kad svei- daug visokių maisto produk- 
kieji galėtų išeiti į kovų lau tų, tačiau to nepakanka.

Reikia dar ir namie daug 
maisto gaminti.

žinovai sako, kad iš visų
Vokietijoje firmų apie 20 
nuošimčių gamina civili
niams reikalingus daiktus, o 
apie 80 nuošimčių — gink
lus ir karo medžiagą.

Aišku. Vokietija neįs
tengs ilgai pasilikti tokiam 
stovyje. Ji bus palaužta.

K? naciai daro 
su prancūzais

NEW YORK, saus. 15. —
Iš Paryžiaus per radiją pra
neša. kad šiaurinėj Afrikoj 
paimtus karo nelaisvėn pran 
cūzus kareivius, kurie ka
riauja prieš ašį, naciai ne- r 
laiko nelaisviais, bet juos 

į siunčia Prancūzijon ir pa ve
nų karo mašiną sunaikinti. | duržemlo pakraščių Tripoli- SĄJUNGININKŲ gTABAS da Vichy vyriausybei.

__ ! žinovai sako, kad tai pa-
Sąjungininkų raistinė ka- prastas prancūzų kareivių

Nepaisant to, sako, vado- centrinę stovyklą ir ten iš-
vybė, žieminė rusų ofensyva 
prieš vokiečius eina ir ple
čiama Kaukazo ir Dono upės 
frontuose.

laisvino rusus karo nelais- 
vius, kurių vokiečiai nesus
pėjo išsiųsti kur toliau. Ru
sams teko daug karo grobio.

EUROPA

Amerikos ir britų bombo
nešiai vis dažniau atakuoja 
ašies karo pramonės centrus 
Italijoj, nacių okupuotuose 
kraštuose ir Vokietijoje.

poje ir laukia, kad veikiau į
------- tas frontas būtų atidarytas.1
DRAUGĄ” Anot sovietų, Britanijos ir
----------------  Amerikos žygiai Afrikoje

mažai palengvino rusams
grumtis su priešu.

WATERL00, Iowa, saus.
LISABONA, saus. 15. — 

Paskelbta, kad Portugalijos;
15. — Thomas F. Sullivanų padangėmis daugiau kaip 50 
penki sūnūs, 20 iki 29 m. U. S. lėktuvų nuskrido pietų

Y amž., karo pardžią savano- link. Iš jų 11 nusileido Por- 
riais įstojo laivyno tarny- tugalijoje. Regis, lakūnai su 
bon. Jie tarnavo kruizery lėktuvais bus internuoti. 
Juneau. Praeitą lapkritį ko-1-------------------------------------------
vose su japonais tas kruize- Dranri’iTii variai 

ris nuskendo. Laivyno de- ' ■ VdtJdl

partamentas tėvams Sulli- Afrikoje turės
vanams pranešė, kad jų visi , . ,
penki sūnūs yra dingę. i Dilti S aidi kyti

Motina ir tėvas vis dar T o - _
T* j* • LONDONAS, saus. 15. —,
T turėjo vilties, kad dmgusie- I

ji Atsiras. gal jie išsiveda- Bntan'J» Amerika daug 
vę. Bet dabar vienas iš to darbuojasi, kad sutaikyti 
kriiizerio išsivadavęs jūri- prancūzų vadus S. Afrikoje? 
ninkas, kurs kartu su bro- Bandęma išlyginti tarp jų 
liais Sullivanais minėtam politinius nesusipratimus.! 
laive tarnavo, prisiuntė lai- Tuo būdu būtų palengvinta 
šką. Jis tėvus painformuoja, ten sąjungininkų karo žy- 
kad visi penki jų sūnūs yra giams.
žuvę. Nutrūko visa viltis, i Kaip Londonas, taip WaJ

Bus mažinamas 
mėsos vartojimas

VVASHINGTON, saus. 15.

Grew pasakoja 
apie japonų pavoju

AFRIKA
Prancūzų kariuomenė Tu-' 

nisijoje pažangiuoja pliekda 
ma ašies dalinius. Daug vo- 

j kiečių ir italų nukauja ir 
15* daug nelaisvėn paima. Pran-'

Ten PtfrCtfnt 
OFTOIMUNCOME

thoultf b« <j4»ną i n to
U.S.War Bonds and SbmpsVVASHINGTON, saus

__ Žemės ūkio departamen- JosePh C. Grew, buvęs prieš cūzams tenka nemažai karo

to mėsos produkcijos eks- .karą U. S. ambasadorius Ja grobių. j
pertai praneša, kad artimoj PonGaL *r toliau įspėja Ame-^ Britų lakūnai ir toliau 5mOQI9 JdpOlldlTIS 
ateity mėsos vartojimas ci-į r^ką» kad reikia kuodaugiau neleidžia gen. Rommelio jė- i* f I
Vilimams dar daugiau bus sia aukotis ir būtinai japo- goms pasitvarkyti išilgai Vi 3TII 3313ITI3 dd

siaurinamas. Ypač bus sun- .
kiau gauti jautienos ir kiau1 Federal Bar Association j Australijoje, saus. 15.

U. S. Trtasury DefiarDurai

kalbėdamas buvęs’ ambasa-
dorius pareiškė, kad japonai '* , x. . riuomenė N. Gvinėjoj šukė- bauginimas, kad jie paliautų

shingtonas stengiasi suvesti ™lltar*8 ai nusprendę J- A- armija žymią pažangą da 
krūvon generolą de Gaulle Valstybes užkariauti. , |p DonoR įtikėtai
su generolu Giraud. Gen. de Anot Grew. tas japonų frontuose. Rusai triuškina Mubo srity, netoli Salamaua. gl'jfgj dtdkllOJd 
Gaulle nepatenkintas, kad užsimojimas ir pasiryžimai vokiečiu linijas atsiima ^er dienas kautasi. Nu- t ,
sąjungininkai S. Afrikoje yra fantastiški, bet jie tuo d».jg miestelių Ir sodybų. KalSju9 japonus 9uskai{iu°- japOnU pOZICljSS

lienos.

dedasi ne su juo, bet su ki
tais prancūzų vadais.

Britų vyriausybė skel
bia, kad ji pilnai remia są
jungininkų, karo jėgų Afri
koje vyriausiąjį vadą Ame
rikos Įeit. gen. Ęisenhower. 
Jam pripažįstamas autorite
tas išlaikyti reikalingą tvar
ką š. Afrikoje. Ir taa bus 
padaryta.

lė didelį smūgį japonams ne-,kovoję prieš ašį. 
juos užatakavusi

tikslu daug dirba ir Ameri- įį„, armijų tiksiąs yra pa- la 116 lavorilJ' 
ka turi tikėtis naujų japonų siekti Rostovą ir atkirsti vo Sanananda fronte lietus
atakų. kiečių armiją Kaukazo fron- sulaiko amerikiečių ir aus- NEVV DELHI, saus. 15. —

te. žinovai tvirtina, kad ru- tralų žygius sausžemy. Bet Britų lakūnai vakar atakavo

Akyab, Burmoje

BERLYNAS (Per radi
ją), saus. 15. — Sparčiai
vykdoma prancūzų laivyno

sai tai atsieks.

STOKHOLMAS. — Gau-
demobilizacija. Apie 25,000 ta žiniij, kad rusai ir Le-

sąjungininkų lakūnai daug japonų pozicijas Akyab sa- 
veikia prieš japonų bazes. loję, Burmoj, paskelbė britų 

vadovybė. Kliuvo ir Akyab
VVASHINGTON. — P. V. japonų airdromui.

demobilizuotų karininkų ir ningrado fronte ima smar- McNutt praneša, kad vy- Įsiveržusi Burmon britų
jūrininkų jau apleido Toulo- 
ną — išvyko namo.

kiau bruzdėti 
čius.

prieš vokie- riausybei reikia gauti kariuomenė yra už kelioli- 
65,000 studenčių slaugių. kos mailių nuo Akyab.

_



DIENRAŠTIS DRAVGAb še&tadienis, sausio 16, 1943

KAS GIRDĖT WADKEGANE
$v. Antano draugija

Sausio 10 d., Lietuviu Au
ditorijoj laikė metinį susi
rinkimą. Kaip paprastai vi
si, taip ir sis metini* susi
rinkimas buvo skaitlingas ir 
nutarimais 1943 metama tu
riningas.

Lš svarbesnių galima pa
žymėti: nutarta suruošti va
karą su vaidinimu draugi
jos naudai prieš užgavėnes. 
Palaikyti dienraštį “Drau-___  __ _ ___ mą — iškelti Kalėdų pietus
gą”, oficialiu organu. Prisi- kareiviams, jūrininkam* iri August, B. Evans, H. Van 
dėti prie rengimo Lietuvių marynams, sto v i n t i e m s'Paryš, A. Baron, M. Zaves- 
Dienos būsimą vasarą. Pri- Great Lakęs, Ft. Sheridan ir, kl, Zaveski, R. Jackett, B. 
sidėti prie paminėjimo Lie- Navy Pier- Puotos- visiį Čepaitis, Mrs. Cepaitu, Mrs 
tuvos 25 metų Nepriklauso- buv0 apdovanoti saldai- Stulginskis, H. Vasilus, A. 
mybės paskelbimo. Paminė- nlais- cigaretais ir kitokio- Rumšą, B. Nagode, A. Stul- 
jimą rengti vasario mėnesio1 m^s dovanomis, žemiau se-, ginskas,Rayunas, Sr., Mrs. 
pabaigoj, kad nesupultų su ka sąrašas tų. kurie prisidė-1 Pipcus. H. Butkus, Mrs. Mic-
A? • F - io aukomis- kus, Mrs. Gerzel, Mrs. Ka
Chicagoj rengiamu paminė- auaomis. . „

! I vekar, Mrs. Ivantic, A. Val
omu. Nors praeitas metas Klebonas J. Pužauskas, i tekūnas, A. Bakshis. Mrs. 
Sv. Antano draugijai, iš
priežasties daug ligonių ir 
mirusių narių, nebuvo finan
siniai sėkmingas, vienok dr- 
gija stovi ant gerų pamatų, 
yra viena veikliausių ir turi 
daugiausiai narių. Valdyba
1943 metams užgirta visa Woods 10th st.. Hardware, 
senoji: pirmininkas Jonas M Schapals. g. Schapals. F.

Aikas, E. Goodman, J. Sadej, 
J. Zelenik, J. Petrošius, No. 
Shore Foundry, Stiemont, 
M. Gelbudas, A. Kiskis, I.

Jakutis, vice pirm. Tarnas 
Karašauskas, raštininkas G 
P. Bukantis. finansų rašt 
Pranas Buksas, iždin. Jonas, 
Bakšys, iždo globėjais Vin
cas Buksas. Pr. Kasdelevi- 
ciu ir Kaz. Burba, Sr., mar
šalkos Pr. Dapkus ir Ant. 
Didjurgis. Vėliavos sargas 
Stan. Urbonas, organo pri
žiūrėtojas A. J. Sutkus. 

Metinis susirinkimas
Šv. Juozapo draugijos į- 

vyka šį sekmadienį, sausio 
17 d., Lietuvių Auditorijoj. 
Bu* Išduota metinė atskai
ta, renkama valdyba, svetai
nės komisija ir svarstomi 
draugijos svarbūs reikalai.

Kiskis, Mrs. Kiskis, P. Ja
kaitis, E. Urbaitis, P. Mar
cinkus, M. Smith, J. Lutvin, 
B. Jereb, A. Marsimas, J. 
Jadrich, A. Kuzmickus, S. 
Aikas, F. Bujinauskas, Mrs 
Vardauskas, Mrs. Zaborskis. 
R. Butkus, Mrs. Tauchus. 
E. Paul, Z. Zekas, D. Haren, 
J. Haren, K. Smith, A. Buk- 
sa?, M. Buksas, W. Paskaus- 
kas, A. Paskauskas, A. Zu 
pansic, S. Daujotas. J. Sa- 
lata, M. Navickas. K. Vens- 
lauskas. J. Petraška. C. Lut

. . - - , -x,. • vln, M. Buksas, A. Kamins-Nanai prašomi skaitlingai , k&g A w A

! Baron, W. S i d 1 a u .- 
Buvo “party’’ 'kas, B. Jurgaitis, A.

Pas Julijoną ir Leoną Mi- j^Rluckin, A. Kaminskas, 
leiku*, Belvidere St., sausio RRom, A. Re-
9 d., buvo surengtos vaišės, 
šv. Onos draugijos naujai ir 
senai valdybai pagerbti. Ta 
pačia proga Mileškienė mi-

genauer, W. Atklnson, Al- 
ter and Roeery, M. Šaltis, 
A. Backis, Seder. G. Zavec- 
kis, Svetainės Komisija, He-

nėjo savo “birthday’.’. Sve- Į 3 ®®au^y Shop, A. Wal- 
čiai buvo nuoširdžiai vaiši- Gvdvil, Gasdelevifiius, E
narni. Jauktoj draugijoj da- 
lintasi įspūdžiais, šeiminin- 
kei linkėta ilgiausių metų ir
tt.

Rengiasi prie paminėjimo 

Vietinės katalikiškos cirau

Rakauskas. Austinaa, Pau- 
lauski, Sportman’s Club, J 
M.ugerdeth, D. Lickus, B. 
Lickus. H. Shapals, A. Gau-

A. Jonaitis. B. Zu 
raitis, Mrs. Zu raiti*. P. Pa 
zereckienė, A. Globienė, C.

Teiephone Normai 2330 Patenkinimu* Užtikrintas

EXPERT SURGICAL SUPPLY CO.
Not Ine.

Išdirbėjai ir Prttaikytojai Deformity lr Surgical įrengimų, Truaaaa, 
ftmn Paniekų. Pilvo Parėmų, Padirbtų Sąnarių. Arch Suppor- 
ters Padarom Pagal Užsakymą. Chirurgiškus įjistrumentus Pa
taisom ir tt. ’

641 UEHT 68RD STREET 
(Skersai nuo South Town Teatro)

CHAS. HTBANdVSKV. CMCAOO, ILLINOIS
RANDASI MOTERIS PATARNAUTOJA

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinai te AteT&akydaml 

1 Sb I
ELEK1

Ultra-Vlo

_ ’ageri
Modernišką Lietuvių įstaigą!

LTRIKINIAI TREATMENTAI 
Ultra-Violet Sunehine lr Infra Red Light 
R&dlationa, 8wadi*h Memtage ir Movsnienl*. 

Moterim* — TrnčisriilenlalM.

CZESNA. aavkiiokaa

1657 W. 45th St.,.. Kamp. Paulina SL
• /UięJ®fonaH: VIRglnia 9493

Svasas, J. Lauraitis, Drau
gas, M. Ambrose, S. Kand-
ret, A. Ogrin, Cepon Bros.,

gijos rengiasi minėti Lietu-1 Chicago Market, J. Andru -Į., 
vos 25 metų Nepriklausomy- jį8, White Front Store, N | IlOltiVIŲ kdlDį 
bės sukaktį pabaigoj vasa- Babel, F. Crown, J. Pataki,
rio mėnesio. Kviečiami žy j E. Svete, P. Shaulis, Maryan 
mūs kalbėtojai ir ruošiama Bakery. E. Špokas, Royal 
programa. Apie tai vėliau Bakery, Double D i p p e r,
bus plačiau parašyta.

Visiems reiškiama padėka

Šv. Baltramiejaus parapi
jos draugijos ir pavieniai 
asmenys gausiai parėmė 
mergaičių vieneto sumany-

Medow Gold Dairy, Mrs. Je- 
rusaitis, J. Bakshis, J. H.! 
Butkus, Sportman’s Tavern,, 
V. Eyans. H. Skarbalis, A.' 
Venderver, C. Plonian, E. | 
Kuzmickas. Mrs. Lulis, M. 
Geraghty, A. Jumwiz, A. 
Stulginskas, K. Paluckis, A. j

Šv. Baltramiejaus dr-ja, Šv. j Martinaitis, M. Buitkus, G 
Antano dr ja, Šv. Juozapo Petraitis, Mrs. R. John, Ne-
dr-ja, Šv. Onos dr-ja, K. and 
L., šv. Vardo dr-ja, Abbott 
Lab, dr. D. Kweder, dr. J. 
Zekas, A. Zakarauskas, G. 
Urman, G. Kuzmickas, B.

kalto Prasidėjimo Mergaičių 
Draugystė, Šv. Baltramie 
jaus dr-ja, Mergaičių Viene
tas. G. Karašauskas, D. Uže- 
meckas, V. Gust, J. Smith, 
A. Blanch, A. Shaulis, Mr. 
Jerušaitis, M. Petraitis.

Enrikas

Bulvės nebus
racijomiojamos

VVASHINGTON, saus. 14. 
— Buvo kilę gandų, kad vy
riausybė planuojanti raci
jonuoti bulves, žemės ūkio 
departamentas užgina tuos 
gandus. Sako, apie bulvių 
racijonavimą negali būti 
kalbos, nes šiemet numato
mas didelis bu.vių derlius.
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Kam Reikalingi 
PINIGAI. -

DIODAM ANT MOKGICIU Ui

41%
BE JOKIO VARGO

Mokam 3% už padėtus piniguti.
TURTAM VIRŠ $6.000.6000 
Afetargo* Yoada* viri 8700,000
Charterad and suparvįsed by U. 
S. Government. Member of Fe
deral Savings and I^oan Insu
rance Corp., Washington, D. C.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACK1EW1CH,
I’rca. and Manager

^4192 Archer Avė.
Tel. VIRglnia 1141

Prof. A. Senno paskaita 
lenkams apie

Philadelpbia. Pa. — Len
kų dienraštis “Nowy Swiat” 
sausio 11 dienos įaidoje ra
šo, kad gegužės 8 d. New 
York Lenkų Mokslo Institu
te skaitys paskaitą Penn
sylvania universiteto prof. 
Alfred Senn apie lietuvių 
kalbą. Paskaitos tema, kaip 
tas dienraštis rašo, būsią to
kia: “Istorinis išsivystymas 
lietuviškųjų žodžių kiekio”.

‘ Pisorius’

Nusivylimai ir susierzini
mai kyla iš per didelio įsi
vaizdavimo. — Blachie.

ATYDA!
Adv. Chas. P. Kai skelbi

me, žemiau, adresas iš prie
žasties klaidos pataisomas. 
Tikras adresas yra —
6322 SO. VVESTERN AVĖ.

PILIETYBES 
Pamokų Knygutė

Antra laida, 1942
Parašyta Adv. CHARLES P. KAL

“THE BASIC PRINCIPLES
OF DEMOCBACY

AND CITIZENSHIP”
ši knygutė'tinkamai pritaikintu leng
vam Hiipi-utinnii Huauguaknitt) žino- 
nįina. ii- yra nc
vien nepilicriains 
reikalinga prisiren
gimui prie piliety
bės kv-otlinų. bei Ii 
piliečiams dėl pla
tesnio žlniojimo a- 
ple Suvienytų Val
stijų valdžių. Joje 
yra 92 klausimai 
su atsakymais lie
tuvių Ir anglų kal
bose. kurie yra UlMM'iea f. teut 
pritaikinti prie dabartinio tautos rei- 

i kalingumo. Knygutės kaina yra 35c.

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

i Chicago, Illinois

DOCTOR SELMA
SODEIKA. O. D.

AKIS ISTUUNĖJA
AKINIUS PRITAIKINA

Ofisą randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną 
Taipgi Antrad. ir Kątvir. vak.

137 N. MARION STREET 
Oak Park, Illinois

(prie kampo Lake St.)
Telepkooe: — EUCLID 006

— REZIDENCIJA _
1441 So. SOth Avė., Cicero, III.

Tel. Cicero 7681

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI

Ofiso UL VIRginia 0036 
Recidencijos UL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vnl.: 1—3 ir 6—8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARda 5921.
Rei.: KBNwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
OYDYTOJAS IR CHIRUROAS

Ofiso vul.: nuo 1-3; nuo 0:36-8:30
756 VVest 35th Street

Nedažaai pasitaiko proga 
dideligma darbams, nuolatos 
— mažiems. (P. Chaignou).

Vienam reikalingas antro. 
Kiekvienai reikalingu** vi.sg 
kitų. (Heilo).

Už admirolo Darlan 
nužudymą kaltinami 
prancūzai rojalistai

NEW YORK, sausio 14 — 
Columbia Broadcasting sis
temos korespondentas Char
les Collingwcod iš Sąjungi
ninkų štabo stovyklos 8. 
Afrikoj per radiją praneša, 
kad tenai- už adm. Darlan 
nušovimą kaltinami prancū
zai rojalistai (monarchis 
tai), kurių priešakyje yrtt 
Paryžiaus grafas (Count of 
Paris), pretendentas į Pran
cūzijos sostą.

Coilingvycod pasakoja, kad

DR. VAITUSH, OPT.
LIFTVVIS

Mano SS metų praktikavimas 
Jūsų garantavimas 

etrieallOptomet lly Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kaine* pigiau kaip

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Phone: YABDS 1373
Jaunuoliai, kurie nepriimami 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
bHndneaa), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

VICTORY HOSPITAL
Po nauja vadovyste. 

828 W. 3otb PLACE 
Phone YARda 2223 

24 vai. patarnavimas

Būnant namie ur darbe gulite 
guuti gydymo patarnavimą lank
ant mūsų ligoninė* kllntki*. Kil
ni ko valandos nuo 2 vat. popiet 
lkt 8 vai. vak. šia pstarnavlmaa 
telkiama* nuiemlntoml* kainomis.
Pilnai įrengta* Mediko* D**art- 
tMM trdyaųl .vteoklų ligų 
■markių lr liglalkinių.

Chirurgijos De- 
_ kur svarbia* tr ma

lęs operacija* atliek* atsako-
mingl Chirurgai-Daktaral.
Pilnai (rengta Physiothvnųiy De- 
partmentaa priskaitant Dlather- 
my, Ultra Vlolet Ray, Slnusoldal 
lr kitua modarnttku* m*todu* 
gydymo.
Pilnai {rengtas X-Ray Depart- 
mentas daktarams lr pacientams.
Nė vienam vertam ligoniui ne
bus atstumta, Ml štoke* pinigų, 

gydymas Ir prleiMkr*. 
mokesčių, kusI (arsime,
|um* ko patogiausia.

KALBAM LIETUVIŠKAI

Tel. CĄNal 6122

OR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Koad
Vulaudon: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 Weat 66th Place 

Tel. BKPublIc 7868

Tel. CĄNal 0857
Ra*. UL: PROspeet 6659

DR. P. Z. 2ALATDRS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reaideadja: 6600 So. ArUeUu Am.

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 
6 iki 0 vgL vakare.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

kai sąjungininkai įsiveržė 
Afrikon ir adm. Darlan su 
jais susidėjo, rojalistų vadai 
kvietė admirolą susidėti su 
jais ir šiaurinėj Afrikoj pa
skelbti monarchiją. Adm. 
Darlan kvietimą paneigė. 
Už tai jam ir atsimokėta. 
Kol kas tai visa yra tik vie
ni spėjimai, nes nėra faktų, 
nors daug įtariamųjų jau

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai lr ui 
prieinamą kainą.

IOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted Si.
TELEFONAS:

Caiumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

Šaukite YARDS 3088.

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl
19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE
DIVIDENTU
RATA 4%
1751 W. 47th Street

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 yal. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office UL YARde 47S7 
Namų UL PROepact 1U0

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Peaiktadieniais
Valandos: 10-12 ryU, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandoe: 3 — 8 popiet,

Tei. YARda 2246

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

vgl.: nuo 9 vul. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas HEMiock 5840

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CglRYRGAS

6757 So. Westcrn Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vul.; vak. 7-9; 
o nedėliomis pagal mataitį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rei. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsįllupamu — 
šaukiu K£Dzie 2868 

VALANDOS:
Birm., Antr., Ketvir., 6 iki 0 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.
Sekmadienlala pagal nuitarimą

=5-2
areštuota ir jie kasdien ka- 
miantinėjami.

Bukit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena por* aklu vlaam gr- 
venlOBui. SeuflpoMRe idlnd&uit
lkegaamlnuotl jaa modernUktausl* 
metodą, kuri* regėjimo molulM

galt autalktl 
*ft METAI PATYRIMO

pi nmkliue aalulų, burte pateliu* 
ris* aklų įtempimų. ..

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

OPTOMKTRIOTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampa* lt-te*
faIrUn*m CAJtAL •&**, CMoa*. 

OFISO VALAMDOSi
Knedlea »:»• ų. m. Iki l:B« p. m. 

Tredlad. ir SetUd. »:|o a. m. 
tkd »:0« p. m.

X

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 Metų Patyrimo

Tel.: YABds 1839
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis
’MftF Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Kampas 34th Street 

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

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje) 
Valandos: nuo l-mos iki 8-tos

valandos vakare. 
Telefonas: CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST.

Room 2014 Tel. STAte 7572

f

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

' Ofiso Tek: CENtral 1824 
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais A

. iki 8 vai. vakare. C
Kitomis valandomfe pagal sutartį

Namų Tel- Aiberdeen 4774

TaL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUJ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais — tik 2-4. 
šventadieniais — 11-12.

Ofiso Tel.................. VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Skkm. tik suaitariua.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, UL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 tlu 6 
vąl. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vėl. vak. 
Nedėliotnis nuo 10 iki 12 vai. dienų

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vuliare

Taipgi pūgai sutartį.
Ofiso telefoną*: PROspeet 6787 .
Namų totofoaaa: VIRgfala 2421

Ne pajam na, bet žmogau* 
biuinH padeda išvesti balan
so liniją tarp išlaidi? ir pa
jamų. — Freat.

Kaa laisvą brangina, ten 
perka War Bond*.

Didžiausiuose gyvenimo 
krialuone pirmutinis dalykas y 
— nenusimink.

/



šeštadienis, sausio 16, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS 3

V

Y

GftRY, IND., LIETUVIU ŽINIOS
Sodalietės ir 
kareiviai dėkoja

Sodalicija per pirmininkę 
Emily Sopran dėkoja vi
siems, kurie prisidėjo prie 
kariams dovanų Kalėdų pro
ga. Jos gavo daug laiškų 
nuo karių, kurie labai džiau-

lygai jokios klubui naudos 
nei finansiniu, nei kitokiais 
atžvilgiais neduoda. Dėl to 
nutarta nepriklausyti jokiai 
lygai. Klubas yra politinis 
ir politiką gali vesti savo 
vardu. Balsuojant, ar pri
klausyti, ar ne, buvo tiktai 
vienas /balsas už priklausy
mą. Tikimės, kad tame da-

giasi gautomis dovanomis irlyke šį klubą paseks ir kiti 
prašo, kad jos padėkotų jų klubai bei draugijos.
vardu tiems, kurie jų nepa
miršta. Dovanos jiems pa-

Valdybon išrinkti: pirm. 
A. Steponaitis, vice pirm. J.

darė daug džiaugsmo ir ma-; Graky, nut. rašt. J. Petrai
lonumo. Dėkojama šioms 
draugijoms:

Amerikos Lietuvių Politi
kos Klubui, West Side Lie
tuvių Politikos Klubui, Šv. 
Mykolo pašalpinei vyrų dr- 
gijai, Šv. Kazimiero pašalpi
nei vyrų dr-gijai, šv. Rožan
čiaus moterų pašalpinei dr- 
gijai, Šv. Kazimiero parap. 
chorui, Gyvojo Rožančiaus 
draugijai.

Metinis susirinkimas

Lietuvių Politikos ir Pa
šalpos Klubo metinis susi
rinkimas įvyko sausio 10 d. 
Apsvarstyta daug reikalų ir 
padaryta svarbių nutarimų. 
Šis klubas yra stipriausias 
finansiniu atžvilgiu ir skait
lingiausiais nariais. Nors 
1942 m. daug išmokėta pa
šalpų ir pomirtinių, bet iž
das paaugo $500.00.

tis, finansų rašt. F. Eidan- 
tienė, iždin. A. Kazlauskas, 
iždo globėjais A. Nenienė, 
M. Lipskienė ir J. Dilkas, 
maršalkomis Bartkus ir Dū
da, teisėju J. Benevičius.

Koresp.

STREIKAS TĘSIAMAS

AdoJph Ruske, iš Dickson City, Pa., vienas iš 19,000 an
glies kasyklų darbininkų, sėdi namuose su savo sūnumis, 
Robert ir Leonard. Valdžia pasmerkė streiką laike kuro 
aliejaus stokos rytuose.

Planai pokarinės 
Europos sutvarkymui

(LKFSB) Anglijoje vei
kia vadinamas London In
ternational Assembly, kuris 
jau daugiau kaip metai re
guliariai daro posėdžius ir 
svarsto busimosios Europos 
klausimus. Tai nėra oficiali 
įstaiga, bet joje dalyvauja 
19 tautų, iš kiekvienos yra 
po 10 atstovų. Didelė darbo 
— planavimo dalis atlieka
ma komisijose, kurių yra 
penkios: pirmoji komisija

Klubo pirm. A. Steponai- nu8tato tuos dal-Vkus, kurie 
čio pasidarbavimu, klubas [ Sali bOti įvykdyti dabar, nu
turėjo sėkmingą pikniką. Už' ric «ali ^k“ P^albą oku- 
tai jis vėl išrinktas pirmi- Puotoms tautoms, kaip tei-| 
ninku 1943 m. ir pakelta al-|kim“ informacijų, vedimas 

ga iki $30.-------------------------------------------------
Reikia žinoti, kad šis klu

bas savo valdybos nariams 
moka algas, šiam susirinki
me narių mokesčių sumokė
ta $519.83. Iš to matyti, kad 
verta priklausyti.

VĖLIAVOS
IR SERVICE VĖLIAVOS

GEO. LAUTERER CO.
!«.*> W. MADISON ST.

RAN. 2385
FI.ĄGS - BANNERS - BADGES

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

CLASSIFIED ADS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAPGAS” HELP WAMR) 
ADVERTIKINO DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel. RANdnlph B4H8-0189 .

VYRAI — MOTERYS 
MERGINOS

LAUNDRY VVORKERS 
TEL. AUSTIN 1960 IR PRASY

KIT KALBĖTI SU MR. KING.
BROOKS LAUNDRY 

600 North Blvd. Oak Purk. III.

propagandos, perspėjimas auklėjimo, religijos, mokslo 
priešo ir 1.1. Ta komisija,1 reikalus pokariniame pasau- 
pav., daug prisidėjo, kad ba- Į lyje.

dau j ančiai Graikijai būtų; 
pasiųsta maisto. Antroji ko
misija seka nusikaltimus na
cių okupuotuose kraštuose 
ir svarsto, kaip bus nubaus
ti tie karo kriminalistai. A- 
teities 'saugumo klausimus 
svarsto trečioji ir ketvirtoji 
komisija. Vienos iš jų dar
bo sritis — kaip ateity ap
sisaugoti nuo karų, o kitos 
— socialinis ir ūkinis atsta
tymas. Pagaliau penktoji 
ekspertų komisija svarsto

» Šiuose darbuose dalyvau
ja rinktiniai 19 tautų žmo
nės, valstybių ministeriai ir 
net prezidentai, tik lietuviai 

1 čia nėra atstovaujami.

PRANCIŠKUS BALNIS
Gyvi no ,1111 Foreatvlllc Avė. 

Tol. 1-iif. G927.
Mirė Sausio 14. 1 943. 7:20 vai 
ryte. sulaukęs pusės amžinus.

Gimė l.ietuvoie Kilo iš Tau
ragės apskr.. Vainuotų parap., 
Kkersž.emio kaimo.

Amerikoje Išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

brolj Jonų. jo moterį Marijonų 
ir jų šeimų, seserį Onų Iiartu- 
šienę, jos vyrų Kazimiera ir 
ji) seimų,, 4 pusseseris Jievų 
Geču nę. Onų Siklenę. Juzefų 
Stansikienę ir Petronėlę Dm- 
ktenlenę ir ju Seimas. 5 pus
brolius Kazimierų Kasmanskų, 
Pranciškų ir .Juozapų Jankau
skus, Mykolų ir Pranciškų Ru- 
dnitnus ir jų šeimas ir daug 
kitų giminių, draugų Ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Ktnleikio koplyčioje, 4332 So. 
Cabfornia Avė.

I-aldotuvės įvyks antradienį. 
Sausio 19. iš koplyčios 8-30 
vai, ryto bus atlydėtas į Ne
kalto Prasid. švč. Pan. Mari
jos parap. bažnyčių, kurioje į- 
vyks gedulingos oamados už 
velionio sielų. Po pamaldų 
bus nu’vdėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Brolis, Sesuo, Bro
lienė, s trigeriai. Pusseserės, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius John 
F. Kudeikis, Tel. Yaids 1741.

HET.P WANTED — VYRAI

VYRAI
PACK1NG H O U S E 

DARBAMS

72^c į valandą 
minimum.

GERI
IDRESSING RMS.. CAFETERIJA, 

IR TRANSPORTACIJA.
ATSIŠAUKITE i 

EMPLOYMENT OFFICE: 

4648 S. Westem Avė.

REIKIA VYRŲ
Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Įsidirbti.

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

NAKTIMIS SARGAS reikalingas — 
nuolatinis darbas negirtuokliui vyrui 
mažinu 60 metų amžiaus. Lengvo 
svorio. 60 valandų I savaite. $25 20 
į savaitę Kreipkitės į ROOM 212

209 W. JACKSONT BT.VD

VYRAI — 45 iki 60 meti) senumo 
prie lengvi) dirbtuvės darbu. Geros 
darbo sųlvgos. Rata mokesties ati
tinku ta kitu dirbtuvių

AMERICAN BRESH CORP.
1 I 13 N. Iranklln St.

PADĖKA

PAIEŠKOJIMAS
Paieškojimas — Mateušds (Mi
ke) Skuja, gyveno Bridgeporte, 
Chicagoj nuo 1928-1931 m. Kas 
priparodys, kad jis yra gyvas 
ar miręs, gaus $5 00 dovanų. 
Rašykite:—
REV. GEORGE G. M. CESNA
2514 Leeeh Avė., Sioux City, 

Iowa

VAIKINAI — VYRAI reikalingi 
dirbti Delivery,. ir Khipping depart- 
mentuose. Atsišaukite ) Room 703

65 E. SOI TH UVI'Kll ST.

HET.P WšWTED — MOTERYS

DŽIANITORftS reikalingos — keletu 
moterų reikta dirbti naktimis tuo
jau. Atsišaukite pirm 2 vai. popiet 
į Room 634

CHRIS MARKCSSEN 
127 N. Dearborn Street

MERGINOS — prie abelnų dirbtu
vės darbų. Inspektavimui, pakavimui 
ir tt. Tai yra 100% karo darbai. 
Atsišaukite j:

3256 MILWAIT4EE AVĖ.

FACTORY HELP — darbas prie 
canvas Ir skutimų daiktų: Patyru
sios ar ne; Taipgi reikta Operatorių. 
Nuolatini, gera mokestis.

S. DRESNER A SONS 
512 S. Pcoria St.—4tli Eloor.

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plastlc binding amatų. Patyrimas 
nereikalinga. laibai įdomus darbas. 
Dienų ir naktį shiftai, greitas įsldir- 
bimas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Sherman St.

JAENOS MERGINOS 
Reikalingos išmokti popierinių bak- 
sų išdirbinio amatų. Gera mokestis.
M.-GRA4KEN BOX * I.ABEL CO.

27tli and Siiiclds Avė.

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų. Patogios darbo sąlygos. 
Gera užmokestis laike mokinimo. 
Piece work rata abelnai siekia tarp 
50 ir 60 centų j valandų po išsilavi
nimo.

AMERICAN BRCSH COBP.
1113 N. I’ranklin St.

A. +
MACHINE OPERATORIAI

LATHE ENGINE, ir TURRET; 
BORING MILL. Vertiesi ir Hori
zontai. GEAR HOBBING GRIND- 
ERS, Internal ir External.

D. O. JAMES MFG. COMPANY 
1140 W. Monroe Street

I.OST AND FOl'NI)

šl’O PRARASTAS — Juoda Seotty 
kaliutė. 4 metų senumo. Be kalnie- 
riaus. Keletas žilų plaukų ant kojų. 
Prarasta Beverly Hills krašte Gruo
džio 28 d. ir tikima kad buvo nurto- 
ma Sausio 2 d. apie 2500 W. 38th 
St. DOVANŲ $50.0n. TELEFONAS: 
CEDARCREST 7272.

G-NASHING 

AXIS
OSDIH NASH

American freedom 
Or else Japaneedom—
Of which are you ionder? 
Be a vitfdrv bonder!

Nepriklausys lygai
Mūsų tarpe buvo susitvė

rus County League. Toj ly
goj ir klubas turėjo atsto
vus. Bet lygoj kilo nesusi
pratimų ir sukelta daug 
triukšmo susirinki m u o s e. 
Klubas šį klausimą svarstė 
ir rado, kad priklausymas

VALGYKITE

PIETŲ LAIKO 
10:30 Iki 3

UŽKANDIS 
85c ir aukščiau

Ši Vakarą ... CHILETTI’S 
RESTARANE... ir Gėrė
kitės West Sidės Skaniau
siu Valgiu.

PAMĖGINKITE MUSŲ 
SKANŲ VYNŲ IR KITŲ 
GftRYMŲ PUOŠNIAME

COCKTAIL LOUNGE

Illuatratlon bg Glb Crockct.

BUY WAR BONDS 
AM) STAIMPS

5. Treaturv D+partmrnt.

ONA GI VIENfi 
(p> tėvais ’ekaiėlutė)

kuri mirė Saus. 9 d. Ir tapo 
palaidota Sausio 13. o dabar 
ilsis šv. Kazimiero kapinėse 
amžinai nutilus ir negalėdama 
atidėkoti tiems, kurie suteikė 
jai paskutini patarnavima ir 
palvi,“'-io jų i ta neišvengiamų 
amžinybės vietų.

Mes, atmindami ir negailė
dami jos praslšallninių iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsa dva
siškam tėveliui kun. J. Pruns- 
kiui. kuris atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jos siela. Dėkoja
me šv Mišių ir gėlių aukoto
jams. Dėkojame T.aid. Direk
toriui Antanui M Phlllins, ku
ris savo geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo 
jų į amžinasties vietų, o iroms 
Palengvino perkošti nuliūdimų 
ir rūpesčius. Dėkojame grab- 
nešinms ir visiems kurie pa
guodė mus nuliūdimo valan
doje ir pagalios, dėkojame vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms, o tau m>’'ima 
moteris ir motinėle, lai Visa
galis Dievas suteikia amžinų 
ramybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka Vyras, Sūnus 
ir Dukterys.

REIKIA VYRŲ
Abelniems VVarehouse darbams. 
NAKTINIS SHIFTAS. Patyrimas 
nereikalinga. Atsišaukite asmen
iškai į Employment ofisą sekan
čiai -—

NATIONAL TEA COMPANY 
1000 N. Crosby Street

YRA GERA PROGA Lietuviškai 
kalbančiam LAUNDRY ROUTE 
VYRUI. South Side teritorija. Pa
tyrimas nereikalinga. Turi užsi- 
statyt bonsą ir prisirašyti prie 
Unijos. Matykite Mr. Rolewicz po 
3 valandos popiet.
ARCHER LAUNDRY, 3867 Archer

REIKIA DVEJI/ TROKF DRAIVE- 
RH1 dirbti nuolatiniai. ir taipgi 
IMli'K MEN. I'nijos alga.—CALumet
6440

MICIfIGAN INTERSTATE 
2001 S. Elcannr Street

REIKALINGAS NAKTINIS SAR
GAS dirbti rakandų dirbtuvėje. 
Atsišaukite į:

O. C. S. OI.SEN CO.
252* Moffat Street

Patyrimas labai dažnai 
mums parodo, kad žmonės 
kuo mažiausiai turi valios 
liežuviui suvaldyti. (Spino- 
za).

Linksmumas, saikingumas 
ir ramumas kiekvienam gy
dytojui uždaro duris.

Kaip gamta kultūros ne
tvarkoma virsta neproduk
tinga jėga, taip kultūra, nu 
stojusi religijos, tampa lyti
mi be turinio. (“Ruomu- 
va”).

Kas nugali kitus — stip
rus; kas nuggali save — 

(galingas. (Lao-Tse).

At
JONAS KASCUKAS

Gyv.: 8126 So. Marsbfteld
Avenue.

Mirė saus. 13 d., 1943 m.;
11:05 vai. vak , sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoie Klio iš Kė
dainių apskr., Juosvalnių par.. 
Slngalių kaimo Amerikoje Iš
gyveno 35 metus

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterį Ellzabeth Merkle ir 
žentą Everett. 2 sūnus Jonų ,r 
Bronislovų ir Marčią. Tztueila; 
2 posūnus Antanų Geč) (IT. 8. 
Army), jo moterį Mariionų ir 
Jų šeimą ir Juozapą Oečį Ir 
Jo moterį Do"othy Ir Jų šei
mą: pusaeserę Jlevą Oenuolie- 
nę (Wuukegan, III.): 2 pus
brolius Vilimą Jakaitį (Wa.ii- 
kagan. III.) ir Joną Jakaitį ir 
Jų šeimas: ir daug kitų gimi
niu, draugų ir pažįstamų.

TšetuvoJ paliko seseres ff
brolius.

Kūnas pašarvotai, John F
Eudelklo koplyčioje. 4605 Ro
Hermitąge Avė. laidotuvės I-
wk« ptrmad . ROim. 18 d. Iš
koplyčios 8:30 vai, ryto bus
atlydėtai J O'mlmo Panelės 

ftvė. par, bažnyčią, kurioje J- 
vyka gedulingos pamaldos už 
velionio sielą Po pamrldų bus 
nulydėtas į flv Kazimiero ka
pines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažlslnmus 
dalvvauti šiose laidotuvėse.

Nulūde Duktė, Kūnai. Men
tes Marčios Posfinnl. Pti«v»e. 
•erės Pnsbrol ai Ir Giminės

Lnldot direkt John F. Eu- 
delkle, telefonas YAR 1741.

—Spagetti Ir Ravloli Mūsų Specialybė—
Kada jūsų sūnus, vyras, brolis ar mylimasis parvyksta na

mo trumpam laikui iš kariuomenės . . . atsiveskite jj j puikų 
CHILETTI'S RESTARANĄ dėl geriausių valgių ir gėrymų. . . 
nes čia atdara visose valandose.

Chile + ti's R e s t a u r a n t
2435 S. VVESTERN AVĖ. HAYmarket 9732

G. PAGNI and BILL TURILLI, Prop.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

[PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NULIŪDIMO £ VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNI8KO8 KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

[JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną ir Naktį

4605-07 SOUTH HERM1TAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFsyette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Plrroad ir Ketvirtad. vak. 

ii stoties WGES (1390), su Povilu ftaltimieru.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ii
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teise taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma- 
iinžle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole- 
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31. 1916 at Chicago. Iii. 
Under the Act of March 3, 1879.

Prancūzų politinės vienybės klapsimas
Vakar gauta iš Afrikos gana gerų žinių. Pirmoje vie

toje pranešta, kad santarvininkai karo fronte pasivarė 
pirmyn, užimdami keletą svarbių strateginių pozicijų 
Tunisijoj ir antra — yna vilties, kad netrukus baigsis 
politinė kova tarp prancūzų Afrikoje. Anglų pranešimu 
iš Londono, vyriausias komisiomerius Afrikoje gen. 
Giraud, kuris užėmė nužudytojo adm. Darlano vietą, 
sutikęs pasimatyti su “kovojančiųjų prancūzų" vadu 
gen. De Gaule. Jei šiedu vyrai suras bendrą kalbą, su
sitars, politinis vieningumas prancūzų tarpe bus atsta
tytas.

Tikrai būtų gera ir karo eigai Afrikoj naudinga, jei 
toks susitarimas įvyktų. Kitaip, kaip jau ir buvo pa
skelbta teigimų. Jungtinių Amerikos .Valstybių milita- 
rinės ekspedicijos vadai būtų priversti ir militarinę ir 
politinę padėtį imti į savo rankas.

Nors, tiesa, negalima daryti sau iliuzijų, kad gen. 
Giraud su gen. De Gaule pajėgs atstatyti politinį vie
ningumą visa pilnuma. Kurstytojų visuomet buvo ir 
bus. Nacių ir fašistų agentai prancūzų tarpe, supran
tama, ir toliau veiks. Bet tai, palyginti, bu3 mažmožis. 
Susitarusios didžiosios prancūzų patrijotiškos;os grupės, 
siekiančios Išlaisvinti Prancūziją, su tais agentais pa
sielgs kaipo su prancūzų tautos išdavikais.

Nėra abejojimo, kad gen. Giraud ir gen. De Gaule 
susitarimas būtų palankiai ir net džiaugsmingai sutik
tas Vašingtone. Tačiau, jei tiedu vyrai ir nesusitartų, 
Amerikos karo jėgos Afrikoje, kurioms sėkmingai ir 
garbingai vadovauja gen. Eisenhoweris, savo milita- 
rines operacijas tęs ir toliau. Jos yra už viską šian
dien svarbiausios, nes nuo sėkmingų militariniu žygių 
Afrikoj daug pareis tolimesnė kiro eiga. žinoma, juo 
greičiau bus atstatytas prancūzuose vieningumas, juo 
geriau seksis ir karo operacijoms. Tuo pačiu ir žygiai 
į Europos kontinentą greičiau bus galima pradėti.

IteiĮ-vokiečiŲ karo frontas
Rusijos kariuomenė su stambiais pasisekimais lupa 

savo priešų vokiečių kailį. Jei palyginti rusų karo žy
gius prieš vokiečius pernai žiemą su šių metų žygiais, 
reikia pasakyti, kad šią žiemą jie žymiai didesnę pa
žangą yra padarę, toliau priešus nustūmę, daugiau vo
kiečių į nelaisvę paėmę ir gausesnius karo grobius lai-
n*je-

Šiemet rusams geriau sekasi, nes jie geriau yra ap
rūpinti karo pabūklais. Iš patikimų šaltinių sužinoma, 
kad karo frontuose aktyviai dalyvauja net trys tūks
tančiai lėktuvų. Vokiečiai visuose frontuose beturį ke- 
turis ar penkis tūkstančius lėktuvų. Lėktuvų gi vr.id 
muo moderniškame kare yra vienas iš pačių svarbiau- 
aių.

Yra žmonių, kurie, atsimindami praėjusio pavasario 
ir vasaros įvykius, teigia, kad ir busimąjį pavasarį tas 
pats gali pasikartoti t. y. vokiečiai ir vėl gali atsi
griebti.

Ar vienaip bus, ar kitaip, tesprendžia militariniu da
lykų žinovai. Tačiau šiandien ir eiliniai žmonės, aky
liau sekdami karo eigą visuose frontuose, mato. kad 
dabar padėtis yra kitokia negu ji buvo prieš metus. 
Ji bus kitokia ir busimąjį pavasarį.

Pernai šiuo laiku naciai dar gerokai smarkavo. Jie 
buvo ofensyvoj. Bet dabar jie yra jau defensyvoj vi
suose frontuose, šiandie^, jie turi rimtai rūpintis pačios 
Vokietijos sienų apsauga. Didesnioms karo operacijoms 
naciams jau trūksta jėgų. Kaip matom, jų trūksta net 
defensyvai. Santarvininkai, iš kitos pusės, perėjo ofen- 
•JTvon, nes jų jėgos visais atžvilgiais išaugo ir vis dar 
auga ir augs

Iš to išeidami, galime aiškiau numanyti, kad naciai 
jokiu būdu nebepajėgs atsigriebti Rytų karo fronte.

Nors nedaug tekalbama apie Indiją, tačiau jos klau
simas toli gražu nėra išspręstas. Sir Cripps, anglų spe
cialus atstovas, aavo laiku stengėsi su indusų vadais 
susikalbėti ir patraukti juos talkon kariauti prieš ašį, 
tačiau jam toji misija nepavyko. Po to nieko daugiau 
praktiško nepadaryta. Tiesa, Prezidentas Rooseveltas 
pasiuntė savo asmeninį atstovą Indijon. Tai santykius 
šiek tiek sušvelnina, bet paties klausimo neišriša. Pa
galiau ne tam juk jis ten ir pasiųstas.

Gaunama žinių, kad Indijoj nėra viskas tvarkoj. Tai 
aišku iš to, jog kalėjimai yra pilnesnį negu kuomet 
nors pirmiau. Prie neramumų, žinoma, nemažai prisi
deda pasireiškiantis maisto trūkumas.

Vis tik, rodos, reiktų atnaujinti pastangas Indijos 
klausimą išrišti. To darbo turėtų imtis ne vieni anglai, 
bet visos Jungtinės Tautos. Anglai, kaip jau patirta, 
su indusais susikalbėti nebegali. Reikia tarpininkų.

Taikos konferencijai vieta
Dabar ne tik dažniau ir daugiau kalbama apie taiką, 

bet jau ir pasiūlymai yra daromi kokiam krašte ir ko
kiame mieste turėtų įvykti taikos konferencija.

Yra pasiūlymų, kad po šio karo taikos konferencija 
būtų Ottawa mieste, Kanadoj.

Kodėl?
Pirmoje vietoje, kaip pasiūlytojai nurodo, Ottawa 

yra vidurkelyje tarp Europos ir Kinijos bei Japonijos. 
Be to, tas miestas esąs toli nuo Europos politinių in- 
trygų. Kanada esanti geruose santykiuose ir su Rusija 
ir š’a Kinija. Būtų priimtina ir prancūzams.

Bet kodėl ne Vašingtone?
Mat, jei taikos konferencija būtų Vašingtone, girdi, 

atsirastų įtarimų, kad Jungtinės Valstybės perdaug do
minuoja.

Yra ir tokių teigimų, kad Šveicarija neteksianti pir
mykštės pozicijos. Ne be Genevoj, bet kur kitur susi
darysiąs tarptautinės politikos centras. Juo galėtų būti 
Ottawa.

Šelpimo reikalai
New Yorke buvusieji ir Federacijos ir tarybų suva

žiavimai plačiai svarstė Lietuvos tremtinių ir, apskri
tai, nuo karo nukentėjusių lietuvių šelpimo reikalus. 
Konstatuota, kad toji šelpimo problema yra milžiniško 
didumo. Dėl to Federacijos centro susirinkime priimtas 
šis nutarimas:

Federacija, dėkodama Amerikos Vyskupų Šelpimo
Komitetui, paskiriems vyskupams, leidusiems rink
liavą bažnyčiose ir Kunigų Vienybei už didį rūpestin
gumą Lietuvai ir jos tremtiniams šelpti, skatina Fe
deracijos apskritis ir skyrius tuoj pradėti Lietuvai 
Gelbėti Fondo vajų, išpildyti kvotą ir ruoštis dides
niems darbams ir rinkliavoms, kad išauginti Lietu
vai Gelbėti Fondą, iš kurio ne tik dabar, bet ir po 
karo, atsidarius visiems keliams, būtų galima tuoj 
sušelpti išbadėjusius ir suvargusius Lietuvos žmo
nes. Federacija kreipia visuomenės dėmesį, kad po 
karo Lietuvos šelpimo problema bus milžiniško di
dumo ir pareikalaus iš mūsų didelio darbo ir daug 
pastangų ir dėl to turime būti prisirengę.

Reikia manyti, kad į šį nutarimą bus atsižvelgta 
visu rimtumu. Kolonijų vadai tuoj turi organizuotis ir 
imtis darbo, kad išpildyti savo kvotas Lietuvai Gelbėti 
Fondui.

SPAUDOS APŽVALGA

Su pasitenkinimu konsta
tuojame faktą, kad bent di
desnieji Amerikos lietuvių 
centrai rūpestingai rengiasi 
minėti Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo sidab
rinę sukaktį.

Svarbu ir tai, kad suda
ryti ar sudaromi bendri vir 
sų lietuvių grupių komite
tai, nes šiuo metu mūsų vie
ningumas yra būtinas.

Tą vieningumą ne tik mes 
patys, bet ir šio krašto val
džios sferos ir plačioji Ame
rikos visuomenė ir jos spau
da turi pajusti.

•
Mes manytume, kad šie

met Vasario Šešioliktoji vi
sur turėtų būti minima. Ne
žiūrint kaip mažai gyventų 
lietuvių viename ar kitame 
mteste ar miestelyje, pami
nėjimą reiktų surengti.

Parodykime, kad mes, lie
tuviai, esame gyvi, kad ir 
prie Amerikos karo pastan
gų dedamės visu šimtu nuo
šimčių -ir savo tėvij krašto 
— Lietuvos išlaisvinimu rū
pinamės.

•
Newsweek rašo, kad na

ciai vis tįk pląčiu mastu rek
rutuoja vyrus okupuotuose 
kraštuose savo armijai.

Ypač daug pastangų' de
dama, kad Baltijos ir Cen- 
tralįnės Europos valstybėse 
kiek galima daugiau vyrų 
suimti vokiečių vadįnamon 
“antrinėn” armijon.

Gaunama pranešimų, kad 
ir 'prievarta panaudojama, 
nes permažai savanorių te- 
atsiranda.

Tai yra dar vienas stip
rus įrodymas, kad naciams 
trūksta vyrų jėgų.

Praėjusiais metais Jung
tinėse Valstybėse sustojo ė- 
ję 63 dienraščiai anglų kal
bi.

Spėjama, kad šiais metais 
dienraščių ‘ 'mirtingumas ” 
bus dar didesnis.

Lietuvių laikraštijoj at
mainų nenumatome. Rodos, 
kad visi jie galės išsilaikyti. 
Mat, mūsų laikraščiai yra 
mažesni negu angliškieji, to
dėl ir reikalavimai jų yra 
mažesni.

Parėmė bendrąją veiklą
“Tėvynėje” randame smagią žinelę, kuria pranešama, 

kad SLA Pildomoji Taryba savo paskutiniame susirin
kime iš Tautiškų Centų Fondo paskyrė Amerikos Lie
tuvių Tarybos veiklai $100.00. Pranešime sakoma;

“Kadangi paskutinėje konferencijoje sustiprėjo A- 
meriko3 Lietuvių Tarybos veikla, Pildomoji Taryba 
nutarė paaukoti tos tarybos pradiniams darbams 
$1(X) iš Tautiškų Centų Fondo. SLA yra šios tarybos 
nariu. Tiems reikalams taipgi $100 paskyrė Amerikos 
Lietuvių Katalikų Federacija, šiame atsitikime abi 
organizacijos padarė girtiną žygį, nes Amerikos Lie
tuvių Taryba nuo dabar jau pradeda vienyti .Ameri
kos lietuvius vieningu būdu pagelbėti Amerikai ir 
Lietuvai.”

Būtų gera, kad ir kitos organizacijos ir draugijos 
pasektų Federacijos ir SLA pavyzdį ir paskirtų aukų 
Amerikos Lietuvių Tarybai, kurios tikslas yra: visu 
kuo remti Amerikos karo pastangas ir padėti Lietuvai 
išsilaisvinti.

Šiemet “Draugo" draugų metinė diena — tradicinis 
koncertas bus vasario 21 d. Neužmirtkime — svarbu.

(IŠ Draugo”, 1918 metų 
sausio 16 d.)

Norėjo nužudyti Leniną... 
Petrograde uždarytam auto
mobily važiavo bolševikų 
premieras Nikolai Lenin. Į 
jo automobilį paleisti ketu
ri šūviai. Sužeistas vienas 
Lenino palydovų.

Taikos sąlygos... Preziden 
tas Wilaonaa paskelbė tai
kos sąlygas. Prezidentas Wil 
sonas vijoms tautoms reika
lauja politiškos laisvės.

‘lUrripai 1943 m. vasario 16 d. su
kaks lygiai 25 metai, kai lie 
tuvių tauta per savo teisėtą 
atstovybę istorinėje Lietu
vos sostinėje, Vilniuje, pa
skelbė atsteigianti laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą de- 
mokratybės dėsniais.

Ši nepaprasta sukaktis y- 
pač minėtina šiemet, lietu
vių tautos laisvės šventės 
— vasario 16 — proga, kai 
Lietuva yra pavergta nacių, 
kai jos žmonių balsas yri 
prispaustas. Todėl Amerikos 
Lietuvių Taryba savo posė
dyje, 1943 m. sausio 8 d., 
Hotei New Yorker, New 
York, kreipiasi į visus pat
riotinius amerikiečius lietu
vius šiuo žodžiu:

Kiekvienoje mūsų gyvena
moje vietoje, didesnėj ar 
mažesnėj, ruoškime Lietu
vos nepriklausomybės pas
kelbimo 25 metų sukakties 
minėjimus, kuriuose stipriai 
paryškinkim prieš 25 metus 
lietuvių tautos tartą gyvą 
šūkį: Lietuva turi būti lais

va, nepriklausoma, demokra
tinė valstybė -r- joks paver
gimas jai nepakenčiamas!

Vasario 16-os minėjimas 
privalo sujungti mus glau- 
džion vienybėn dar dides
niam pasiryžimui remti vi
sas Prezidento Roosevelto 
pastangas karui Laimėti ir 
pastoviai taikai pasaulyje 
užtikrinti.

Mes kviečiame jus, bro
liai ir seserys lietuviai, į 
nuolatinį ir neatlaidų darbą 
Lietuvai gelbėti. Stokime 
bendron talkon ne tik mo
raline, bet ir medžiagine pa
rama.

Minėdami Lietuvos lais
vės šventę, kiekvienas pri- 
sidėkim savo pinigine auka. 
Vasario 16-os minėjimo pro
ga gautas aukas prašome 
paskirti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, kad ji pajėgtų at
likti tuos didžiuosius dar 
bus, kuriems ji yra įsistei
gusi.

Amerikos Lietuvių Tary ba

LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 
NEW YORKE

LTT suvažiavimas įvyko 
New Yorke, New Yorker 
viešbuty, sausio 8 ir 9 d. Iš 
dvylįkos tarybos narių at 
vyko dešimts: kun. dr. A. 
Deksnys, St. Gabaliauskas, 
pulk. K. Grinius, J. L. Ja- 
nuškis, dr. K. Pakštas, H. 
Rabinavičius, adv. J. Robin
zonas, kun. dr. Starkus, ra
šytojas A. Vaičiulaitis ir dr. 
P. Vileišis. Šiame suvažia
vime taipgi dalyvavo nema
ža ir svečių: Lietuvos pa
siuntinys P. Žadeikis, gen. 
konsulas Budrys, vicekonsu
las Stašinskas, atašė Simu
tis ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos nariai: Šimutis, dr. P. 
Grigaitis, Laučka, Stilsonas, 
kun. Švagždys. adv. Bago- 
čius, dr. Biežis, be jų dar 
kun. Vasys, Bajoras, Zujus 
ir keletas kitų.

Pirmasai posėdis (sausio 
8 d. vakare) buvo pašvęstas 
pasitarimams apie lietuvių 
vienybės pagilinimą ir jų 
akcijos nepriklausomybei at
gauti koordinavimą. Pareikš 
ta daug geros valios ir nu
matyta palaikyti gerus san
tykius Kaip su Lietuvos pa

siuntinybe. taip ir su Ame
rikos Lietuvių Taryba bei 
su kitomis lietuvių organi- 
zacijomįfi. Jaįsyoge, šalyse.

Plačiai aptartas ir priim
tas LTT finansinis planas. 
Daug tartasi apie pagalbą iš
tremtiems Lietuvos žmo
nėms, nors tikro kelio taį 
pagalbai kol kas dar nega
lima atidaryti.

Po dr. K. Pakšto praneši
mo ir kitų narių kalbų pri
imta rezoliucija pagyvinti 
akciją dėl seno lietuvių rei
kalavimo sujungti visą Ma
žąją Lietuvą su Didžiąją, 
kas lietuviams nepavyko po 
pirmojo pasaulinio karo pa
daryti.

Išklausyta adv. Robinzo
no pranešimo apie Lietuvos 
žydų sunkų likimą ir nutar
ta priimti dr. Vileišio rezo
liucija išreikšti žydų kon
gresui gilią užuojautą dėl 
sunkios Lietuvos žydų da
lies po vokiečių jungu.

Pareikšta, kad okupantų 
prievarta nusavinti Lietuvoj 
turtai turėtų būti sugrąžin
ti teisėtiems jų savininkams.

(Nukelta į 5 pusi.)

ATLYGINKIT U2 IŠTIKIMĄ 

PATARNAVIMĄ 

Vėl Išrinkdami

Michael P. Hogaii
ALDERMANU 

13-to Wardo

Vasario (February) 23 d., 1943
m?

Nenuilstantis pasidarbavimas Alderman Hogan’o 
kas link įvairių pagerinimų 13-tam Wardul — įgijo 
jam endorsemėntą Regular Democratic Organizaci
jos, South 'fown Civic and Improvement Associacijos. 
Jis taipgi buvo endorsuotas Lietuvių Demokratų 13-to 
Wardo, Polish Home Owners associacijos ir Italian- 
American associacijos.
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RIMTIES VALANDĖLEI Naujas lietuvis

Nors pasaulinis karas dar bes, bet niekas neprivers jo kunigas 
neužbaigtas, jau spaudoje, mintyje pritarti tam, kas Sausio 23 d., diakonas S a- 
oro bangomis, paprastose jam nepatinka. Žmogaus nislovas T. Laurinaitis, bu* 
kalbose girdisi patarimų — mintys jo paties ne kito. I įšventinamas į kunigus. J 
kas darytina, kad visų tau-j Tikrai negailestingas pa- E. vyskupas W. Leech, D.D. 
tų sugyvenimas, ramybė, tarimas — priešas, be jokio suteiks šventimus §Š. Ciri- 
taika būtų užtikrinta. Vieni skirtumo, lygiai bausti, nes bo ir Metodijaus koplyčioje, 
būtinai norėtų, kad mūsų jų tarpe gali kas planuoti Danville, Pa. Primicijos į- 
priešai iki vienam visi būtų kaip visą žmoniją panaikin- vyks sausio 24 d., šv. Kry- 
išžudyti, kad jų nepaliktų ti atsipeikėjus nuo dabarti- žiaus parapijos bažnyčioje, 
nė pėdsako. Tai nekrikščio- nio nepasisekimo. Kai kurie Mount Curmel, Pa. Bankie- 
niška. tarnauja priešo kariuomenė- tas pagerbti naują levitą į-

Žmogus turėjo gražią pa- je ne dėl to, kad įsitikinę vyks parapijos salėje pirmą 
pūgą. Ji buvo taip išlavin- Hitlerio idealais, bet dėl to, valandą po piet. 
ta, kad švilpaudavo, dainuo- kad išvengus mirties baus-1 Kunigas Stanislovas gimt 
davo ir kalbėdavo keturio-! mę taikomą artimiems. Bausi mažame Mount Carmel mie

lais kaltomis. Kaimyno gud- ti vadus, kurie privertė žmo- 8te. Ten lankė parapijos mo 
rus rainas katinas su papu-l nes ir tautą prie karo, są-j kyklą ir vietinę High School. 
ga savotiškai pasišnekėjo... i moningesnis dalykas. Baigęs ją, įstojo į Šv. Karo

liaus Borromeo semiruriją. 
Vienam policijantui ne-Į Overbrook> Pa 

sant namuose, vaikai svie-;

Nauji Lietuviški 
REKORDAI

Kaina po 75c kiekvienos. Siunčiant į kitus miestus 

pridėkite vieną dolerį už priaiūntimą ir supakavimą, 

baksą ir lėšas. Nedaro skirtumo ar užsakote vieną ar 

10 rekordų, prisiuntimas vienas doleris. Perkant 6 

rekordus ar daugiau, — DYKAI, — gražus Rekordų 

Albumas.

Lietuviškų rekordų jau nebedaug belieka, skaitlius 

yra apribuotas. Iki karo pabaigos nebus naujų daro

ma. Budriko sandelis užlaiko visų išdirbysčių rekor

dus: Victor, Okeh, Decea, Continental ir kitų. Ang

liškus, Klasiškus, Populiarius, — visi gaunami Bud

riko Sandelyje.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■III]
2411 

S. 52nd 
Avė.

r'JOH\ O

SYKORA
Phone:

CICERO
453

liko keletą kaulelių ir sau
jelė plunksnų. Žmogus taip 
supyko, kad kur tik pama-____ Kunigas Stanislovas Lau
tydavo, primušdavo visas ka ' dl"1U lsmusdavo lang!*- *jors, rinaitiš yra gražaus būdo
tęs. Argi mes ne t, patį da-I tykoJ°- l“U«]anta3 nu«kal- asmuo. Daug nekalba, be!

teito nepagavo. Jis. tad, vi- ,JŽ tal daug dirba Yra lau 
sus praeinančius vaikus ka-
lėjiman rusiveždavo patar- 

Kibąs keistokas pasiūly- , dytJ nes jQ many_
> mas reikalauja to. ko dabar mu jejgu vaiksa gab svie. 

neapkenčiame priešų elgasy-1 djnj meeti ga|j jam langą
je - nugalėtus jėga pri-i anks4iau ar vėliau išmušti,

■ versti pakeisti vidujinius nu-, arba ga, jau buvo išm,jšęs
sistatymus; tiktai taip gal-;Koks roti * tas nusi-l mainės metai
voti kaip vadai reikalauja.1 stat g , Dievo malones metai

‘ Patys trokštame laisvės, bet

rytum su žmonėmis vien dėl; 
to, kad jie kitos kilmės? rus lietuvis, kalbąs gr-ži? 

lietuviška kalba, ir mylįs 
viską kas lietuviška. Tiki
masi iš jo gabaus visuome
nės vado.

Šv. Kryžiaus parapijai p? 
starieji metai tikrai buvo 

Pir
mas kunigas parapijos buvo
įšventintas 1941 metais. Se
kančiais metais buvo atšvęs
tas parapijos klebono, kun.

jau norime primesti mūsų; Pagrindai, kaip taiką ga
mintis kitiems. lima įvykdinli, nėr kaip dau-

Nežiūrint to, kad Mikas į gelri man0 ~ jė«a vykdomi 
nuomuoja kambarius Balt- Antra vert'JB' kam ieškoti dr' Kone,aus• 8ldabr'n13 ku’
raus namuose, šis pastara-!t0- ko ne«ali būti «a ”gystes J“bll“Ju’- Tala Pa‘
eis negali, atėjęs pas Miką,pe* Pastovios nesikeičiančios cia.s metais taip pat buvo 
jo priversti ne batai sakyti, !laimžs* ne8 tik <‘“g'Jje. atšvęstas ir Sv. Kryžmos 
bet kartu manyti, kad tiei Vienintelė išvada liekasi, parapijos auksinis jubiliejus.

nuomuojami kambariai pui-! žm°Kų dor°je 5ukl8ti' Pa 
kiausi visame mieste. Gali i vyzdžiu vesti Prie Ser0'

Mikas nusileisti dėl ramy- A.B.CJ.

Ir šiais metais parapija su
laukė kito Dievo tarno, kun. 
Stanislovo asmenyje.

Geriausio pasisekimo kun. 
Stanislovui Kristaus Vynuo-

“Žmonės, jūs esate kvai

lesni už žiurkes. Aš jums tą le, bet blogos spaudos. Jūs 

įrodysiu: pe ėms padeda irgi tuos nuodus priimate ir

nuodus, jc-3 suėda ir nugaiš- žūstate, tik jūs dar už tai ir . , , _ .

ta. Jums irgi duodami nu< - pinigjj užsimokat?. Pelės to Ll6lifVllį lajtines 
dai, tik ne aršeniko paviua-t taupyti. Bet tik taupyti ta I t i C|,waSSawSma« 

nedaro, dėl to aš sakiau, kad da, kada galima nutraukti lOlyUUj jUY9£IQYIIIIQj 
jūs kvailesni už žiurkes” (IŠ nuo savo pasigerėjimų, o ne (Atkelta iš 4 pusi.) 

pamokslo Austrijos kunigo tada, kada reikia kiti su-i Nutarta paruošti knygą a-

Atminkinje, kad reikia . ,

! gynė. Ad multos annos!
SPA.

P. Abelio) šelpti — Focrsteris.

A V-Home coruerves—būt does not hoard—food, 
household supphes, and Vitai martenais. "Hoarders," 
says OCD, "are on the šame level as spies." Conserva- 
tion is one ot the five qualificafions ot a V-Home. Aslt 
your Air Raid Warden or Block Leader about the other 
four. Make yours a V-Home! Gluyas Williams con- 
t'ibuted the illustration.

pie vokiečių priespaudą Lie
tuvoje.

Jei pavyks lėšų gauti, tai 
LTT steigs New Yorke savo 
sekretoriatą.

Pirm. K. Grinius ir gen. 
sekr. K. Pakštas buvo pa- 

j tiekę savo rezignaciją, bet 
, suvažiįvimas kol kas nesu- 
I tiko naujo prezidiumo rink
ti.

Dr. Kazys Pakštas,

LTT gener. sekretorius. 
73 West 104th Street, 

New York, N. Y.

Por Victorj ...
Ban
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DAROMOS AKT PIRMŲ MORGICIŲ I
TATYBAI — REMONTAVIM,’1 ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

PASKOLOS
■5i

You
Con
Be

Sure
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lAI’KITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI

______ J1k. 4 1 5Wefy
Pht>i II!imAL FARHIHGS

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
HEMAI'SI A IK ŽYMIAUSIA I.IKTUVIV HNANslNK (STAIGA 

— Matai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
MET IIIH Jo*. M. Mozeris. Sec’y 3236 80. HALSTED STTEI

3002

14066

14065

14064

26106

26105

26102

26099

Meilės Karalaitis
4 Ratai — Dainuoja Kaz. Paicrskis
Nepamirški Manęs Valca?
Ruduo Tango — Dainuoja Sabanauskas 
Vyrai Ožkim
Paskutinis Sekmadienis — Dainuoja Sabanauskas 
Rudens Pasaka
Veltui Prašysi — Dainuoja Sabanauskas 
Ar Zinai Kaip Gerai Polka 
Mano Tėvelis Valcas
Tylioji Naktis
Angelai Gieda
Kaiūs Laiku
Didmiesčio Polka
Obuolys
Amatninkų Daina

26098 Alutis ir Barborytė 
26097 Jonas pas Rožę

Gaspadinė
26096 Močiute Valeas

IJetuvaitė Polka 
26095 Levendris ir

Grybai
26092 Ant Mai ių Krantelio

Prirodo Seni Žmonės 
26094 Ganėm Aveles

Oi, Cia-Cia
26087 Bernužėli Nevesk Pačios

Sibiro Nelaisvėje — Oliš 
26085 Nauja Polka

Bučkio Valcas 
26083 Neskubėk Polka

Greitas 2irgelis 
26080 Godelės

Urėdas M ait e -- Kriaučiūnas ir Vanagaitis 
26078 Plikas Kaip Tilvikas

Panemunis Valcas 
26074 Ant Kiemelio Polka

Panemunis Valcas
26071 Gaidys Polka ir Klaipėdos Valcas
26068 Eisim Grybauti

Karvelėlis Šokiai 
26056 Visiems Tinka

Sesutė šokiai 
26048 Kad Galėčiau

Varguolės Daina Sipavičiūtė 
26045 Blusa

Pusiaunaktį — P. Olekas 
26039 Sėdžiu Po Langeli

Nepagelbės Mergužėle Gailios Ašarėlės — Butėnas 
16273 Kaukazo Vaizdelis — 2«dalys — Lietuvos Valstybės Ork. 
16269 Aukso Miglos

Meilės Tu Man Nedainuosi — Stasys Pauras ir Giedraitis 
16258 Skudutis

Šarkis Galijotas — N. Niekus 
16239 Tykiai. Tvkiai Nemunėlis Teka — Vyrų Choras 
16214 Marselietė

Sudiev Panaitėle — Pauras ir Antanėlis

Didelė Lietuvio Krautuvė, — Rakandų, Radio, 

Jewelry, Muzikalių Instrumentų, — dideliame sava

me name. Krautuvė atdara ir Sekmadieniais iki 

4-tos valandos po pietų. Antradieniais, Ketvirtadie

niais ir šeštadieniais iki 9:30 vai. vakare.

Jos F. Budrik
INCORPORATED

3241 So. Halsted St.

J. Butėnas

Olišauskas

Dėl sąžiningo Rado pataisymo. — pašaukite 

CALumet 7237

tudnko lietuviški žymūs programai leidžiami 14-ka metų 
WCFL 1000 K Sekmadienio vakare, 9-tą valandą 
WHFC 1450 K Ketvirtadienio vakare. 7-tą valandą

4

APDRAUSK SAVO BRANGŲ TURTĄ DABAR
A pd raudžiam gyvuetj ( Mf<‘) nuo užgimimo dienos iki «n motų am- 

žilius. .-'iflkorulfigoj aūdraudon kompranijoji- nrlm Kratf rmdlnėjc or
iom Išrijo i«.

A pri ''audžiamo Hutomoblllua ’ l.lablllty nnd Prnpepy l'iimage". nuo 
I5.000 "(i iki SIO.OO0.OO Kainuoja "A-kla»oa" mm vi n I n karu m Ilk 
$24 oo i metu*.

Apd -i iidžlam nuo ugnlen ir kilų nelaimių iihiuiih. fm nlėliia. nu 
tornohllua. trokim. krautuvių tavorą. Ir langini (Plato (lianai taverną 
Ir namą navininkų atrakomybę (l.lablllty). nuomas (renta), avolkn- 
tą Ir nelaimę (Health and Acc'dent), vagyatę Ir apgavystę (I)urg 
lory an>( larceny). atsakomybę namų savininkų (Public l.lablllty). 
L'žat*t.»ri kaucl.as Draugijų Valdininkam" Ir pavtenlaina. Ir vlaok) 
kitą Čia ne)vardlntą turtą bei atsakomybę.

l't r.-.iuraudą gailina I&mok6tt tuOnealnOtnla ratomla b<’Jokių koinlaų
D0| p’ateanlu Inforrnaeljų apie įvairias apdrauda* (Insurance) 

Ir klek Kainuoja, malonėkit atallnnkytl | raAlinę arba padaiilnio Te
lefonu, ■ > mes pi-lbOalme ) Tamstos namus dėl pasitarimo

K. J. MACKE-MACIUKAS 

General InAurance Broker

2346 W. 69th St. 2-tram aukšte Trt. Prospect 3140

HE AI.TUK

Kekorni-mluojuin jums si-kaaėiua nuosavybes kaipo (ikrus burgiiius. 

NHVRl,LOKITE: MATYKITE ŠIANDIEN'

TIKP.KIT Alt M'

2 fletų medžio namus i’ieerole. 4 ir t kainb. 1 asiulykit tiktai ll.(l)l) ir šis 
bargenas bus jūsų. $j()u įnešti.

LABAI GKAZ1 M OSA\ YBF:

Kampinė 10 kanib mūro rezidencija (’lceroje I de stogas. 2 karams garu- 
džtus su tile stogu. Karšto vandens šiluma 1 ’■(, maudyklės. Kaina liktai 
tlli.HOO Matykite šiandien. $2.500 (nešti.

Bl KIT SAVO SAVININKAS
ti kamb. mūro namus ant (lunderson Avė. Dera > ne. l-’urtuco šiluma. Taip
gi 1 kambarys tieimuente. Lotas 30x1 25. Kaina tiktai $t>.sm> Kam mokėti 
randą $l,80n įnešti.

SAVININKAS SAKO -l'AKIH OK IZ TIKTAI »i.2.i(J"

Kampine 6 kamb. mūro liungalow Ciceroje. Taipgi t kambarys atike p'ur- 
ijrcu šiluma. ix>tas 36x125. Netoli Morton High School. $1,800 įnešti.

»I.2OO Į.NEšl'S

Nupl iką 4 kamb. medžio cottage Stickm y'e. Asbestos shingled. Concrete 
bloksų pamalus. Naujas stogas. Kaina tiktai $3 300

LABAI UK.V&1OJ VIETOJI

6 kauib. medžio rezidencija ant akmens pamato. Oak l’ark Avė. netoli 
C. B >V Q. stoties. Kurnieo šiluma Naujas slogas. 2 karams garadžius. 
Nauji gutters. lsotas 37tįxl25. Kaina $6,85o. Nevėluokite. $1.90o įnešti.

VEIKITE (iKEITVl

Htucco eottage H a wt horne'e. Kurnieo šiluma Venetian blinds. Apdengti 
porėtai Kaina tiktai $4.300. Būkit savo nuosavybės suvininkai 1 $ 1.200 įnešti.

ATNEŠA LABAI GEK.> KENIJA
3 fletai mūro ant (lienshaw netoli Kostner Avė., ."hlcagoje. 5 kambarių 
kiekvienas. Kaina tikta) $4.100. Tikras bargenas 4 1.000 įnešti.

MOK.VKIT KENIJA SAI PATIEMS!

7 kainb. mū'-) namas Hltnvvood Parke. Stymo šiluma. Lotas 33x1 25. Nau
jas stogas. Kainu tiktai $7.50o. Geriausios vertybės. $1.000 įnešti.

TAI TIKKAS It.VKGEN \s

6 fb tai mūro l,awndale e. 4 kambarių kiekvienas. Kaina liktai $x.000. 
Atnešu labai gerą rendą. $2 200 įnešti.

KAINA GKEITAM PAKD.VV IJIl I

t fbtų nnždžio ('iceroje. 3 fletai po t kambarius įr vienas lietas 'i kandi 
Garadžius. Kaina liktai $4.500. Proga beldžiasi! $1.100 jmSti

GYVENKIT VIENAM EI.ETE IK LAI KITAS 
PAGELBSTI IŠMOK CT ŠĮ N 1.11 V

2 fletų mūro Bi ruyn'e. 5 ir 5 kambarių. 2 furnaco. Venetian blinds. i’abi- 
nęt sinkus. 2 karams garadžius. Lotas 37 Vę pėdu. Naujas stogas Kaina 
tiktai $10.800. Namas yru kibai geroj padėtyje. $2.500 įnešti.

NEN1V F.l.l OK1TE1

2 ftukščių mūro biznio nuosavybė ant 38th St netoli Kedzie Avė. storus 
ir 4 kamb. užpakalyje. 2 po 4 kamb. fletai. 2-tram aukšte. Taipgi 5 kamb. 
medžio namas užpakalyje. Lotas 55x1 25. Katilu liktai $7.600. Atneša 
gerą jeigu. $ 1.90h įnešti.

P.KOGV BELDŽIASI

J fletų medžio ant concrete pamato. Brookfield'e. 4 ir 5 kambarių. Asbes
tus shingled. Dideli kambariai. 2 karams concrete olokų garadžius. Kurna- 
eo šiluma so stokertu. Naujas stogas. Naujos concrete grindvs beismente. 
botas 75x1 25. Kaina tiktai $7.500. Veikite greitai! $2.000 įnešti.

KA JI 'M' KENIJOS K.VKYTfcM V ERT«JK ŠIANDIEN?

2 fletų mūro ant N »rth Kk-lgeaay Avė. n. toli Bėlmonl Avė. 5 ir 6 kamb. 
štyino šiluma. Gabinet sinkus. Garadžius Kaina tiktai $8.50o. Gyvenkit 
vienam ir lai kitas rietas pagelbsti išmokėti šį namą $2.1 no įnešti.

IŠVEN<.KITE I5U.V(1J()S

3 aukštų mūro l,awndale'e netoli 26th St. storus ir 3 kamb. užpakalyje.
5 fletai po 4 kamb. kiekvienas. Kaina tiktai $9.7on. laibai geras invest- 
meiitu.s. $2.500 įnešti.

ŠTAI Y HA

7 kamb mūro rezidencijų I.) ons. I.ahai platus lotas. Karšto vandens šilu
ma. 2 karams garadžius. Kaina tiktai $8.00. Būkit savo namo savinin
kas $1.600 įnešti

LABAI GEKA TK.VNSPOKTAt 1.1 V

10 kalni medžio rezidencija ant 23rd PI. netoli 52nd Avė.. <'ici-rojc. 
fitymo ši'Uina. Garadžius. I.otas 50x125. Apkabiuota greitam pardavimui 
ųž tiktai $6.500. Tikras bargenas. $1.800 įnešti.

KIR GALITE PRALENKTI ŠĮ B.VRGENA?
6 kainb. stueco rezidencija Forest Park’e. Karšto vandens šti-uma. Apdeng
ti gorčiai. Kaina tiktai $6.460. Mokėkit rentda sau IL.HOO įnešti

KĖNI)t, K.VKYTfM NEATNEŠA DIVTDENDI I

2. aukščių medžio ant Ktrkland Avė. netoli Cermak Kil . f'hicagoje. 5 ir 5 
kamb. Namas yra shingled. Taipgi vienas kambarys atike. Kainu tikti $ 1.500.

‘•HOME KWEET HOME” NEGALIMA DAINLOTI 
Iš GA1DV KENDOK RAKYČII

6 kuodi mūro namas netoli Cermak Kd. Ciceroje. Taipgi du kumbarial 
beismente. Virtuvėje kabinetai. Karšto vandens šiuma su stokertu Ap
dengti porėiai. Kaina tiktai $6,700.

KAIN V YK V GEKA

Mūro biznio nuosavybė Llervvyn'e. Didelis šioms. Namas 7 metų senumo. 
Apkalnuota greitam pardavimui už tiktai $4.850.

LAKAI GERAS IN YEKT.VI ENT.VS
Kam Įi inė 2 aukštų medžiu biznio nuosavybė l.i« tplnli 'e. storas ir 5 kandi. 
Užpakalyje. 2 po 4 kamb. fletai antrinu anksti. 2 karams garadžius. 
Kailiu tiktai $2,H0n Kur galite pralenkti Aj bargenų?

VIENAS Ift GILIU M SU 2 FIjETI ( ICFKO.II.

I^viejų fhtij mūro ant zKustin Blvd. G ir H kniuhurtij. Plieno koimt rūkeijus. 
KarAt > vnmbns Aiturmi. 2 lioileriMi Lutus 33x125. Apdribti puiriai. Kuiną 
tiktai $11.31*0. l^abul geros vertybės. >3.500 JneAti.

Glt ANT KOKUS

l^4uipii)< 2 iiikštij ui«*<l3i<i bizniu nuosavybė, šturas ir I kaml> užpakalyje. 
I pu i kamb. fletai antram uukAte. 3 kambariui atike Kfirėh umlms Ai- 
Itlnia. lieismentiis po Storu. Ix>tus 50x125 Kulnu Ilki.ii $6.ti<i0.

MIKO 1)1 l’LEX BEKVVVNI.
5 ir 5 kamb Lotas 52x125. Kaina tiktai $13. 00 Gaili 
duplex su (mokėjimu tiktai $1,350.

KIV IltšIDI

pirklį šių gražią

7 kamb akmens rezidencija. Taipgi lir*sklast nook Karšto vandens šilu- 
ma 2 maudykles. Plieno konstrukcijos. Namo- tiktai ,5 imlų senumo. 2 
karams skutelis garadžius. Kaina tiktai $13.800. Labai gražioj vietoji* 
$4,000 jnešti.

2411 
S. 52nd 

Avė.

JUH\ O
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CICERO 
453
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2X METAI KAIP KKAL ESTATE BIZNI JE
MES V VIMJVAI J AME GKIJTIOSI. P\KD V 1 I M 1 < ėsi 

IIDAK.V SEKMADIENIAIS NIO I IKI 5 V VL. POPU* T

itiaUHUHHIHUtaMMNHMnM



T*

(i DIENRAŠTIS DRAUGAS Šeštadienis, sausio 16, 1943

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Vajus Melrose Parke

Rytoj, sekmadienį, sausio 
17 d., Melrose Parke, Mt. 
Carmel bažnyčioje, per lie
tuvių Mišias šv. 11:30 vai. 
ryto, prasidės dienraščio 
“Draugo” vajus. Pamokslų 
sakys kun. P. P. čisikss, M. 
I.C., “Draugo” administra
torius. Per visą savaitę lie
tuvių namus lankys “Drau
go” agentas Andrius Dau 
girdas. XXX

rrDraugo" stotys 
Town of Lake

Yra žmonių, kurie yra nuo , 
latiniai “Draugo” skaityto
jai, bet papratę dienraštį 
pirkti atskirais numerais. 
Kad nereiktų toli eiti laik
raščio parsinešti, šiuo pra
nešame, kad Town of Lake 
kolonijoj įsteigta net kelios 
naujos “Draugo” stotys. Pra 
šomi įsidėmėti.

Sereikų krautuvėj, 4549 
S. Paulina St.

Atkočiūnų krautuvėj, 4402 
S. Wood St.

Onos Nemunas krautuvėj, 
4511 S. Wood St.

Urbelio krautuvėj, 1800 S. 
Wood St.

TT. Marijonu Bendr. 
vajaus vakarienė

Dievo Apvaizdos parap. —

Rytoj, sausio 17 d. para
pijos salėj G vai. vakare į- 
vyks Tėvų Marijonų Ben
dradarbių 26 skyriaus pui
ki vajaus vakarienė su gra
žiu programų, kuriam vado 
vaus kun. V. Urba, parapi
jos vikaras. Klebonas kun. 
A. Mar.inkus irgi dalyvaus. 
Bus rodomi gražūs judami 

į paveikslai ir kiti įvairumai.
Užtat, malonūs ažtuonio- 

likiečiai turės puikią progą 
gražiai praleisti laiką ir pa
remti Tėvų Marijonų Ben
dradarbių ir rengimo komi 
sijos pastangas. Tikimasi, 
kad bus ir svečių iš kitų ko
lonijų.

Na, o po visų ceremonijų, 
bus puikiausios vaišės, dai
nos, kurios skambės iki vė
lumos. Dalyvaukite visi, ir 
aš dalyvausiu. J. K.

FARMŲ) REIKALAI

War Manpower Commissioner Paul V. McN.utt, Selective 
Service Director gen. Lewis B. Hershey, ir Secretary of 
Agriculture Claude R. V/ickard (iš kairės į dešinę) ddy-

Gerai gyvuojanti 
draugija

Bridgeport. — Teisybės 
Mylėtojų Draugystės, meti
nis susirinkimas įvyko sau
sio 10 d.

j Pirm. Joe Balchunas ati
darė susičinkimą ir pasvei
kina narius su 1943 metais, 
taipgi pageibiami nariai, ku 
rie mirė 1942 metais.

I
Knygų revizijos komisija:

Frank Bakutis, P. Juzapavi- 
čia ir S. Stanevičia, išdavė 
raportą, iš kurio paaiškėjo, 
kad 1942 metais draugystės 
turtas paaugo $1.900 00.

Nutarta nupirkti dar vie
na War Bond už $500. (An
kščiau pirko už $1000 De
fense Bond). Dar žada pilk

Padėka
Sausio 3 iš Nekalto Prasi

dėjimo Panelės švenčiausios 
parapijos susidarė gražus 
būrys vyrų ir moterų, kurie 
sykiu su savo dvasios va
dais — kunigais, penkiais 
automobiliais išvažiavo į 
Oak Forest. Atvažiavę į se
nelių prieglaudą pakvietė į 
salę visus lietuvius ir juos 
maloniai palinksmino.

Šis labdarybės aktas įvy
kintas dėka gerų ir miela- 
širdingų draugijų ir pavie
nių. kurie dosniai prisidėjo

aukomis, šia proga dėkoju 
visiems, kurių pagelba galė
jome suteikti džiaugsmo 
vargšams seneliams. Dėkoju 
šioms draugijoms: Apašta
lystės Maldos, Saldžiausios 
Širdies ir Šventos Teresės 
už aukas, užkandį ir daly
vavimą programoj; Navic
kienei už padėjimą rinkti au 
kų; Milašiui, Vilimienei, J. 
Brazauskui, art. J. Kudirkai, 
Janušauskui už dovanas

Lai Aukščiausias iš Savo 
dosnios ir gailestingos Šir
dies išlieja Jums gausias 
malonių sroves. S. A.

Jr

vauja senato komisijoje, tariasi dėl farmų mašinerijos ir f ti ir daugiau, 
darbo jėgų stokos.

Iš U. 5. A. Karo Bonu komiteto susirinkimo

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖS

46-tas METINIS PARENGIMAS su 
PERSTATYMU IR ŠOKIAIS

Vaidins 2 aktų Juokingą Komediją “ATVAŽIAVO SU KRAIČIU” 
Visą programą išpildys Lietuvių Kanklių Choras, 

po vadovyste J. Kenstavičiaus.

Sekmadienį, Sausio-January 17, 1943
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 S. Halsted St. 

Pradžia 5 vai. vakare Įžanga 50c su Taksais
Kviečiami visi nariai ir svečiai atsilankyti, o mes užtikrinam 
kad būsite patenkinti.

Seno3 stotys taip pat vei
kia. būtent Šamo krautuvėj, 
4551 S. Hermitage Avenue, 
Bielskių aiskriminėj. 4544 S. 
Wood St. ir ant kampų Ash
land ir 47 St. ir Ashland ir 
48 St.

Metinis draugystės baltus 
bu3 sekmadienį, sausio 17 
J., Lietuvių Auditorijoj. Ko
mitetas: J. Balchunas, Gri-

Gal, dar ne visiems žino- apskritis ir šiaip jau žymes- gonienė ir A. Kaulakis ra-
ma, kad Chicagoje yri s.vor- nes draugijas. Nemažai lie- portavo, kad viskas prireng 
ganizuotas Karo Bonų Pla- tuviškų bendrovių jau prisi- ta darbininkai susirinkime 
tinimo Komitetas, kurio tiks dėjo. Tad visuomenė kvie-i išrinkti./ Komitetas kviečia 
las visuomenėje skleisti min- čiama pirkti bonus per savo vįsus narius ir svečius atsi- 
tį, varyti agitaciją, bonų pir- lietuviškas bendroves bei į-1 lankyti sekmadienį pas tei

kimo reikale, kad tuo būdu staigas, ypič šis komitetas, gybėčius į Lietuvių Audito- 
prisidėjus prie Amerikos per mielai patarnaus. Jei drau- Jrjją a.
galės. Komitetas laip pat gijose susidaro didesnis akai

Kviečia KOMITETAS
? -r

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chieagoj. Visi 
iena ir mėgsta AMBROSIA Aly, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų. kurį užvardi 
no NECTAR šis Alus vn» pagamintas iš importuotų 
pirmrv rūšies produktų

rinks statistines žinias, yp?č 
kiek lietuviai bus išpirkę bo
nų šiame kare, kiek prisidė-

čius norinčių pirkti bonus, 
kreipkitės į bile vieną val
dybos narį, o bus pat arn au

100% U2 PRES. ROOSEVELT 
IR U2 LIETUVIUS!

ję prie karo laimėjimo, nes ta kuo geriausiai. Valdybą 
tas bus reikalinga. sudaro sekantieji asmenys,

pirm. — teisėjas J. Zūris,

nų pardavinėjimo pirm - 
Mozeris, radio pirm. — Vai 
kala, propagandos pirm. — 
Kl Augustas, organizaei ii. 
pirm. — V. Balanda.

Sausio 8 d. komitetas lai
kė susirinkimą ir svarstė 
darbo planus. Nutarta įtrau
kti į darbą laikraščius, tau-

vice pirm. — J. Mozeris, raš-i Sekantis komiteto susirin- 
tininkai — J. Varkala ir E.{kimas įvyks penktadieny 

Samienė, ižd. J. Brcnz?. sausio 22 d., 7:30 vai. vak
pymo ir skolinimo bendro- Komisijos — spaudos su pir i K_eistu^lo ‘‘®Pylkos’’ ražtl 

, , „ I • • . v -j , 4. neie. Valdybos ir komisijųves, bankus, žymesnes orga- mininku M. Vaidyla, statis-. .
J b ' nariai prašomi atsilankvt:

mzacjas - Susivienymo, tikos su pirm. I. Sakalu, bo-! yra sv,arbių reiklll( ' s

BRYAN HABTNETT

NELAUKITE^
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ka apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
‘‘Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

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

Telefonas CENTRĄ L 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS KIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

Jj

JJ

Jr

LEO NORKUS. Ji.
OISTKIBI TOK 

or

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo iw nules ale j kainomis pristato Į alines u ai 
tas yataigas Visuomet kreipkitės patf' NORKŲ), kui 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Skelbia savo kandidatūrą vėl išrinkimui kaipo 
aldcrmanu iš 12-to vvardo reguliariu

DEMOKRATU TIKIETŲ
14 metų ištikimo publikai patarnavimo.

Aldermanas Hartnett, kaipo pirmininkas local 
Industries, gatvių ir alleys, daug prisidėjo pageri
nimuose 12-am warde. Labiausia iš visų, tai Cali
fornia Ave. ištaisymas.

Mr. Hartnett yra veiklus narys Committee on 
Aviation and Recreation, Consolidation, Reorgani- 
zation and taxatipn, Finansų. Sveikatos, Namų, Po
licijos ir Municipalių Institucijų.

Per 14 metų publiškos tarnybos, jis visą laiką 
pašventė reikalams savo warde ir piliečių gerovei.

Vienintelė Lietuviu
Wholesale Liquor 
įstaiga Chicagoje

Svarbiais laikais, kaip dabar, tokie vyrai, kaip 
Mr. Hartnett yra labai reikalingi miesto taryboj.

Palikit ir toliau Bryan Hartnett Aldermanu 
12-to Wardo.

Didelis Paslrinkimae 
Naminių, Importuota 

Ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavemams
Užsakymai Išvežiojami 

Sakančią Dieną
Valandos: » Iki 5 P. M. 

Uždaryta kožna fteštadien) FRANK VIZGARD. Sav.

Jį indursuoja 12-to VVardo Reguliarinė Demokratų 

Organizacija.

INTERNATIONAL LIOUOR CO
6246-48 80. CALIFORNIA AVE.

Tel. REPubllc 1538—9
J

Tėvų Marijonų Bendradarbių Centras
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

KVIESLYS
{Metinį Tėvų Marijonų Bendradarbių Seimą

Sausio mėn., 1943 m.
Gerbiamosios ir Gerbiamieji,

Turime didelės garbės kviesti Tamstas į 16-tąjį METINĮ 
TĖVU MARIJONŲ BENDRADARBIU SEIMĄ, kuris įvyks Auš
ros Vartų parapijos salėje, 2327 W. 23rd Place, Chicago, Ilk, Va

sario 7 d., 1943 m.

Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis parapijos baž
nyčioje 10:00 vai. ryte. Šv. Mišios bus atlaikytos Tėvų Marijonų 
Bendradarbių, Geradarių ir Prietelių intencija. Pamokslas bus 
pritaikintas prie šios dienos iškilmių.

12:00 vai. parapijos salėje — pietūs visiems Seimo dalyviams.
2.00 valandą po pietų — Seimo posėdžių pradžia.
Užbaigkime a. a. kun. J. Navicko Seminaristo Fondą! 

Kiekvienam iš jūsų gerai žinoma kokiems kilniems tikslams Fon
das buvo įsteigtas. XV-ame TT. Marijonų Bendradarbių Seime, va
sario 8 d., 1942 m., čia Chieagoj kaip tik gimė ši kilni mintis, ir 
buvo nutarta įamžinti a. a. kun. Jono Navicko atmintį, steigiant 
Jo vardo Fondą, iš kurio nuošimčių būtų galima nuolatos duoti 
išlaikymą bei kunigui reikiamus mokslus vienam neturtingam 
klierikui Marian Hills Seminarijoje. Kurie aukoja bent 100 dole
rių, skaitomi Fondo Nariais; kurie aukoja mažiau (bent 5 dole
rius vadinasi Fondo Rėmėjai. Nariai gauna a. a. Kun. J. Navic
ko atvaizdą; jų vardai bus Seminarijos prieangyje iškalti; kas
met rugsėjo 8 d., a. a. kun. J. Navicko laidojimo dienoje, šv. Mi
šios bus laikomos už gyvus ir mirusius Fondo narius.

Fondo Rėmėjai dalyvauja bendrose Seminaristų maldose 
ir gauna paveiksluotą a. a. kun. J. Navicko gyvenimo aprašymą.

Baigkime tą kilnų pradėtą darbą tapdami to Fondo Na
riais arba rėmėjais.

Iš anksto tariame padėkos ir gilios pagarbos žodžius.

KUN. J. A. DAMBRAUSKAS, M. I. C.,
TT. Marijonų Bendradarbių Dvasios Vadas

Seimo Rengimo Komisija.

J.
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Susipažinkite su "lietuvaite"
CHICAGOS LIETUVIAI VĖL ISGIRS ŠIA SKAMBIA 
JUOKINGA, GRYNAI LIETUVIŠKA LIAUDIES 
OPERETE

Trečiasis aktas vyksta pa
giryj. Tolumoj matos mies
to trobesiai, iš kurių stie
biasi bažnyčios bokštas.

K u 1 b i e n ė, Banaitienės 

draugė ir kaimynka baigia 
taisyti kapą, kuriame būk 

tai palaidota Alenutė. Kul

bienė yra įsitikinus, kad tuo 

Igną apgaus.

Girdis traukinio švilpynė. 
Kulbienė pasislepia. Po kiek 
laiko ateina Ignas. Dairosi 
aplink ir negali suprasti, ko-j 
dėl Alenutė neatėjo jo pa-1 

sitikti. Tuo metu išlenda 
Kulbienė ir dūsaudama skun 
džiasi:

“ Negailestingoji mirtis 
nuskynė iš mūsų tarpo gra
žiausią gėlelę, Alenutę”.

Ignas išsigąsta ir nenori 
tikėti jos žodžiais, bet Kul
bienė tikina, kad negailes
tinga mirtis paėmė Alenutę 
iš jų tarpo.

Ignui visvien nesupranta
ma, kodėl Alenutė taip toli 
nuo kapinių palaidota. Kul
bienė aiškina, kad Alenutė 
nusižudė, dėl to ir į kapus 
nepriėmė.

Igno širdį *' skausmas su
spaudžia; iš toli girdisi cho
ro atgarsiai

? < ■

“Ramiai miegoki amžiaus 
miegą, —

Kelionė žemės jau baigta;
Veltui kas verkt prie ka

po bėga, —
Jau amžiams žemėn už

dengta...
Ramiai ilsėsis amžinai.
Sudie, sudie, sudie...

Virpa Igno širdis ir daina 
veržiasi iš jo širdies;

“Kam užbėrėt žemėm
Grožybės dievaitę,
Kam minat po kojom
Tą mano mergaitę....
Ir mano krūtinėj
Jau šala kraujai
Čia kitą jūs kapą
Tuoj kasit naujai....

Bet Ignas vis tik nenori ti
kėti, kad Alenutė mirus. Jis 
tiki, kad ji dar gyva.

“Tas kapas ne jos; ji juo
kus tik daro iš manęs su sa
vo šposais!”

Tuo tarpu įeina nuliūdus 

Alenutė. Pamačius Igną nu
sigąsta ir stebisi jo tartais 
žodžiais.

Pamatę viens kitą pamirš
ta aplinkinį pasaulį, apka
bina viens kitą ir širdys tik
tai kalba.

Abiem pasidaro aišku, kad 
norėta juos ant visados per

skirti šia klasta, čia paaiš- 
ki, kad žydelio gudrumas 
sudarkė Kulbienės pLanus.

Abu paskendę laimėj dai
nuoja:

“Kas gali prilygt mūsų 
Laimei, —

Kai širdys atranda, ko 
geidžia!

Rubežiaus nėra mūsų mei
lei, —

Tikrai jau dangus nusilei
džia.’’

Įėjus Kulbienė su Adomuku 
nustemba pamatę netikėtą 
reginį. Atsiranda ir Tarš
kus, kuris kreipiasi į Ale 
nutę. ?i liepia jam pasilikti.

‘‘Ne mielasis. Nepalik ma
nęs, šalinkitės abudu“.

Alenutė nepriima A domu
ko meilės. Adbmukas nirš
tai Įeina ir pajuokiančiai 
kreipiasi į Adomuką.

“Adomuk, ne kokie pyra
gai!’’

“Dar tu tarškėsi”, piktai 
rėžia Adomukas. “Alenutė 
buvo mano rankose, tik rei
kėjo apsivesti, o dabar...’’

Kulbienė ir Adomukas, 
matydami, kad nieko nepeš, 
pasitraukia.

Tarškus’ sveikina Igną ir 
Alenutę. Iš tolo girdėti cho
ro daina;

“Kas mūsų dainelės
Gražumą supras,
Tai širdžiai ramumą
Ir džiaugsmą atras...
Kaip mūsų dainelę

SusirinkimaiPasaulis girdės, —
Pažins mūsų dvasią,
Kilnumą širdies.
“Tarškus sukviečia jauni Brighton Park. — Tėvų 

mą ir viii džiaugias, šoke. Marijonų Bendradarbių 35 
ir scenos uždanga palengva skyrius turės metinį susirin- 
nusileidžia. kimą sausio 17 d., parapijos

Vėliau malonius •‘Draugo’ mokyklos kambary, tuojau 
skaitytojus supažindinsime P° paskutinių šv. Mišių. Pra 
su operetės libreto ir muzi šomi visi nariai susirinkti, 
kos autoriais bei lošėjais ,nes turime svarbių reikalų 
dainininkais ii lietuvišku aptarti, taipogi naujus su-

Tovvn of Lake. — Drau
gija šv. Elzbietos laikys me
tinį susirinkimą sekmadienį, 
sausio 17 d., 2 vai. popiet 
mokyklos kambaryje. Visos 
narės prašomos susirinkti.

Valdyba

SKELBKITĖS “DRAUGE’

baletu-šokiais. manymus svarstyti.
tina Jasperas

Cicero. — Visų Šventųjų 
draugystės svarbus metinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, 
sausio 17 d., 1 vai. popiet.

Rašt. E. W. Mikutis

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIU

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

LRKSA Chicago apskr. 
valdybos Įvesdinimas

Rytoj Aušroj Vartų pa

Marąuette Park. — Tėvų
Marijonų Bendradarbių 5
skyrius laikys” metinį susi-

, ,, . . , . , rinkimą sekmadienį, sausio
rapno3 mokykloj jvyks me-1 . _ , _ . . ,

• • t • u J o 17 d., 2 vai. popiet, parapi-
nesinis Liet. R. K. Susivie 
nymo Chicago apskrities su
sirinkimas, į kurį tikimasi 
skaitlingai atsilankys visų 
kuopų atstovai. Baigus su
sirinkimą kukliomis vaišė
mis bus įvesdinama naujoji 
apskrities valdyba. Sekr.

jos svetainėje. 5-to skyriaus 
bendradarbiai prašomi atei
ti į susirinkimą. Valdyba

Kiekvienas, kas akylai 

mato ir pasiryžta, tas ne

jučiomis išauga į genijų. 

(Bui ver).

WHOLESALE

Priešseiminis
bankietas

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos metinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 17 d., 2 vai. popiet 
Šv. Kazimiero akademijoj. 
Visų ARD skyrių prašom 
šiame susirinkime dalyvaut, 
nes tai metinis susirinkimas 
ir reikia visiems skyriams 
bendrai pasitart apie meti 
nius vajus ir centro vaka-

LIQUOR
IŠTAIGA

U v eitajame 
po
Obk'Sgo.

REMKITB 
SENĄ

K LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. WiTER, aav.
MUTUAL LIQUOR CO.

4707 So. Halsted St.

Telefonas; BOULEVARD 0014

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

)! METINIAME 

KONCERTE

- Bus perstatoma -

OPERETĖ--

‘Lietuvaite*
Rezervuokite Vasario 21 d./1943 metais "DRAUGO" 

OPERETEI ir susipažinkite su - "LIETUVAITE"!

LIETU V AITftS” MUZIKĄ PARAŠĖ...........................................ŽILEVIČIUS

ŽODŽIUS PARAŠĖ STEPONAITIS

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

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

ŠOKIŲ VEDĖJA ............................................................................. L. PIL1PONYTĖ-ZAIK1ENĖ

“ELEMTĖS” KOLŲ LOŠIA IR DAINUOJA .. ONA PIEŽIENĖ 

“IGNO” ROLĘ LOŠIA IR DAINUOJA . . ANT. KAMINSKAS

Chorines dalis attiks...................................................... Chic. Vargonininkų Sąj. Choras

Bus paiki muzika šokiams .Dalyvaus žymūs artistai ir dainininkai

Rezervuokite Vasario (Feb.) 21 d., 1943 metais 

"DRAUGO" OPERETEI ir susipažinkite su 

gražiojo "LIETUVAITE".

Sokol ] Vasario (Feb.) 21 d., 1943

Salėje
2345 So. Kedzie Avė.

Cicere. — Tėvų Marijonų 
Bendradarbių Draugija ren
gia priešseiminj bankietą ry
toj, sausio 17 d., 6 vai. va-, rienę, kuri jvyks vasario 28
kare, parapijos salėj. j d.

Be ruošiamos skanios va- . ... - . .
, _ , v. A. Nausediene, ARD pirm.
kanenes, bus ir graži prog (
rama, kurios žvaigždėmis 
hus A. Brazis, E. Kandra 
taitė ir E. Valančiūtė. Vi 
siem-s artistams pianu akom 
panuos M. Mondeikaitė. Pro 
gramoa vedėju bus kun. E.
Abramavičius.

Kleb. kun. I. Albavičius 
ir pats žada dalyvauti toje 
vakarienėj ir kitus ragina 
paremti gražų darbą. Vaka 
rienėj tikimasi turėti nema
žai svečių bulvariškių, taip
gi ir čikagiečių.

Beje. bankieto dieną, 7 v.
Mišiose šv. Tėvų Marijonų- 
Bendradarbių Draugij-os na
riai “in corpore’’ eis prie

Sekmadienį, sausio 17 d., 
1 vai. popiet paprastoj vie
toj įvyks “Lietuvos Ūkinin
ko’’ draugijos metinis susi
rinkimas. Nariai prašomi su
sirinkti. nes išgirsite rapor
tą knygų revizijos komite
to ir rengiamo bailaus. Pa
silikę su mokesčiais malonė
kite užsimokėti.

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

Jr %

šv. Komunijos. Koresp.

Town of Lake. — Drau
gystė Šv. Pranciškos Rymie
tės laikys metinį susirinki
mą sausio 17 d. 1 vai. popiet, 
uiokyklos kambaryje.

Valdyba

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Seto — Parlor 
Seto — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
VVashers — Mangelz Md ..

Nationally advertised itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South W estem Avenue. Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

J

Sudriko radio
programa

Puiki Budriko radio prog
rama įvyks nedėlios vakare. 
9-tą valandą. Chioago laiku, 
iš WCFL, 1000 k., radio sto
ties.

Žymūs dainininkai, kvar
tetas vadovystėj muziko Ju
sto Kudirkos ir didžiulė or
kestrą išpildys programą lie
tuviškų liaudies dainų.

Programa leidžiama Juo
zo Budriko Rakandų ir Ra
dio Krautuvės. 3241 S. Hils- 

ted Street. , Pranešėjas

Jei gali, duok išmaldą; je! 

negali duoti išmaldos, pasa

kyk nors švelnų, malonų žo

dį. (Hferrick).

DIDELIS l&P.VKDAY IMAS MCSŲ 
MIl.ZIMftkO Sr\KO MUZIKA

LINIŲ INSTRUMENTŲ

PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NF.I6PARDUOTI.

TŪBOS, CLARINBTAI. TROM
BONAI. SAXAPH®NBS. FLUTES 
su "caaes" — $35.00. $37.50,
$45.00 ir $75 00 Vist garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, 8PA- 
NISKI MANDOflNAI, BANJOS. 
SMUIKOS, TENOR BANJOS 
$6.50, $8.50, $12.50 iki $36.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 ir $150.(0. BASO UZ- 
DENGALAS — $12 00. SMUK
LIAI SMUIKOMS. STRII NINI- 
AMS BASAMS. VIOLAS Ilt CEL
LO — $1.60. $3 00, $5 00. $10.00 
lr $15.00. Striūnos d M visi) vtrU- 
mini ti) instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — $1 8.50. $23 50. 
$35.00 ir $50.00. l'EDAIK III- 
BOYS. CYMIJOLS. i r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
bruss Ir ''reed" instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kiti) PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visi, daili) Clartne- 
tams. TrlOboms, Saxaphones lr 
taipgi Smulkoms Ir Guitarams.

GOLDKTF.IN'N MUŠK’ SHOP 
911 Miiindl St., Clihagm

-X

Jr
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 

SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Ijthal geros rflMm moterų kailiniai, knilliikabt i>«p.m<talv arba 
cloth kotai parsldulda nufamlntnmis kalnonila 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St Yards 2o88

Mra. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
J

Jr

BILIETAI:
$1.25 ............................... (|žanga $1.12, taksų IX)

75c ............................................................................. (Įžanga HMc, taksų 7c)

Chicago. Illinois

CRANE' COAL CO.
WE8T VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS

Kol dabartinis atakas dar neišparduo- 

tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 

tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin

kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS,

Mine run -- labai lumpsuoti, tonas už tiktai 

GENUINE POCAHONTAS.

Pečiams dydžio — Tikras Bargenas............. /.ZU
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri S irt rn 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. Iv.OU

*l>* kalno, perkant 4 tunus ar movIi-A
53U2 SO. LONG AVĖ. TEL PORTSMOUTH 9022

%

’8.65

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJA* LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

UARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlis ir Smagiausias 
* Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. t ak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v. 

Pilotu*: GUDveliiiJ 22L4

WHFC-I45O kil.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS šeštadienis, sausio 16, 1943

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtąją išlaisvinimą

Trys perversmo rengėjai nuteisti

DU PUSBROLIAI DĖDĖS 
ŠAMO ARMIJOJE

Chicagoje, pereitą ketvir
tadienį. Federalinio teisėjo 
William H. Holly teisme ju
ry rado kaltais: Newell
Mecartney, 52 m., Chicagos 
advokatas, Elmer Hartzel, 
51 m., statistas, ir William 
Soller, 51 m., mimeografas. 
Tie trys vyrai rasti kaltais, 
kad jie rašė raštus, kad pa
kenkus kareivių moralę, at
seit kareiviuose norėjo su
kelti nepasitenkinimą.

katai argumentus patieks 
sausio 23 dieną. Tą dieną 
paskyrė teisėjas Holly.

Šios rūšies byla šioje 
apylinkėje yra pirmoji laike 
šio karo.

Kandidatai į mayoras
Prie Chicagos mayoro 

rinkimų jau rimtai ruošia
masi.

Rastas kaltas ' 

visuose punktuose

Elmer Hartzel buvo

Nuo demokratų savo kan
didatūras į mayorus stato: 
mayoras Kelly, Aid. John S. 
Boyle (16th) ir Billy Patts,

ras-'lenkų radijo pranešėjas.

Pvt. Stanislovas Kasarskis

Pvt. fist class Stanislo
vas Kasarskis, gimęs 1918 
metais, balandžio 8 dieną, 
Irons, Mich., lankė Manley 
high school. 'Į Dėdės Šamo 
armiją įstojo 1941 metais, 
spalių 19 d. Prieš išvyk- 
dąmas į Dėdės Šamo armi
ją dirbo Chicagoje.

Pvt. first class Stanislovo

tas kaltas septyniuose punk- Nu0
tuose. Keturi pirmieji kalti- į kandidatūras j mayorus sta 

to: Mc Kibbin, statė f inance

savo

UŽ BALIAVOJIM.į

mu

X J. Brazauskas, vienas 
L. Vyčių 36 kuopos, Brigh- 
tcn Park, veikėjas pasako
ja, kad kuopos dramos ra
telis mokinasi scenos veika
lą, kuris bus vaidinamas ko
vo mėnesį. Bravo, jaunime! 
Eisim pamatyti. Mūsų salių 
scenos vaidinimo atžvilgiu 
jau pradeda voratinkliais 
apsitraukti.

X Barbora Paliliūnienč, 
adresu 6149 So. Washtenaw 
Avė., eidama gatve paslydo 
ir puldama nusilaužė ranką. 
Ligonė gydosi namie dr. S. 
Biežio priežiūroj. B. Paliliū- 
nienė ir didelė rėmėja ir my
lėtoja visų katalikiškų dar-

X Kun. P. Barauskas, M.
I.C., šiuo metu pavaduoja 
sergantį šv. Juozapo para
pijos, So. Chicago, kleboną 
kun. V. Černauską, kuris po 
operacijos ilsisi Šv. Kryžiaus 
ligoninėj.

X Mons. M. L. Krušas tre
čiadienį grįžo iš Pittsburgo.
Visą laiką Pittsburge buvo
sustojęs šv. Pranciškaus se- , _, ............. , bų. Drauges prašomos ap-
serų kapelianiioie. Dalyvavo1 . . .. . ,, , . _** J J \ ,v lankyti ir paguosti nelaimes

Sgt. Antanas Kasarskis . _. .... , .

nūnai liečia platinimą dvie- 
Sgt. Antanas Kasarskis, jų pamfletų: “The British 

gimęs 1918 m., rugsėjo 18 — an Inferior Breed” ir the 
dieną, De Kalb, Illinois, bai-'Jew Makes a Sacrifice: 
gė pradžios ir vidurinę' Forthcoming Collapse of 
Irons, Michigan mokyklą. America”, penktas ir 6 kai-
Dabar jo tėvai ten 
kauja.

ūkinin-

Sgt. Antanas Kasarskis į 
Dėdės Šamo armiją įstojo

Kasarskio dabartinis adre- 1941 m., spalių 20 dieną, jis 
sas yra šis: Co. E. 168th In- dirba ligoninėje, Medical 
fantry c-o Postmaster New supply Dept. Prieš išeida- 
York, N. Y. A. N. 35170270 mas į Dėdės Šamo armiją
A. P. O. U. S. Army. 

Stanislovo Tėvai, Kazimie
ras ir Apolonija Kasarskis, 
gyvena Hebron, Ind.

Šeši sužeisti
Pereitą ketvirtadienį Chi

cagoje du gatvėkariai susi
daužė. šeši sužeisti. Nelai
mė įvyko todėl, kad vienas 
gatvėkaris nušoko nuo bė
gių. Gatvėkariai susidaužė 
prie Chicago ir Kingsbury 
gatvių.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite { 3-čio puslapio “Clas
sified Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių, 
gerai apmokamų darbų!

trumpai dirbo Chicagoje.
Sgt. Antano Kasarskio da 

bartinis adresas yra šis: Me
dical Detachment station 
Hospital, Camp Maxy, Tex.

Antano Kasarskio tėvai, 
Stefanija ir Juozapas Kasar
skis, gyvena Irons, Michi
gan, Antanas turi tris bro
lius: Edwardą, Roy’ų ir 
Bronislovą.

“Darbai parodo meilės jė- 
aa” (Gnaibei ,

Gražiausia žmogaus savy

tinimas apima 
“The Diseased Spinal Cord 
Septintas kaltinimo punktas 
liečia konspiraciją. Elmer 
Hartzel gali gauti didžiau
sią bausmę: 140 metų kalė
jimo ir $70,000 mokesčio.

•
Du rasti kalti
trijuose punktuose

Newell Mecartney ir Wi- 
lliam Soller didžiausią baus 
mę gali kiekvienas po 60 me 
tų kalėjimo ir $30,000 pa
baudos.

Mecartney ir Soller rasti 
kalti 5,6 ir 7 kaltinimo punk 
te.

Išklausys argumentus

Trys nuteisti už kiekvieną

director, Robert M. Adams, 
advokatas, Arthur H. Al
bert, buvęs aldermanas, ir 
John H. Lyle, former legis- 
lator, alderman ir Municipal

pamfletą: court judge
> t

Požeminiai keliai 
kaštuos apie 40 
milijonų dolerių

Chicagoje požeminio trau
kinio darbai varomi pirmyn. 
Tikimasi, kad požeminis ke
lias pradės veikti prieš rin
kimus į Chicagos mayorus. 
Chicagoje požeminių kelių 
statyba kaštuos apie ketu- 
risdešimt milijonų dolerių.

('•Draugas" Acme teiepnoto)

Franees Farmer, viena iš 
Hollywood žvaigždžių, gavo 
teisme 6 mėnesius išbandy
mui dėl girto važiavimo 
Franees Farmer baliavojo ir 
gėrė, o paskui automobiliu 
važiavo. Už girtą važiavimą 
buvo patraukta į teismą.

Ginčas dėl vištos 
iššaukė bylų 
$25,000 sumoje

Mrs. North nemėgo kapo
tai paruoštos vištienos. Mr. 
North nepatiko virėjo kalba 
Virėjui nepatiko kavos puo
dukas, kuris buvo mestas 
jam į galvą. Todėl reikalas

laidotuvėse a. a. kun. Vaiš
noro, be to padėjo Šv. Pran
ciškaus sėserims apsvarsty
ti kai kuriuos reikalus.

X Juozas Kelpša, 4625 S. 
Marshfield Avė., senas Town 
of Lake biznierius, pastaruo
ju laiku buvo rimtai susir
gęs. Dabar bet gi eina svei- 
kyn ir neužilgo tikisi pa
lengva pradėti darbuotis.

X No. Side “Draugo” va-

valandoje.

X B. Nenartonis, M. Ai 
tutienė ir O. Budrikienė iš
rinkti būsimam Tėvų Mari
jonų Bendradarbių seime at
stovauti Federacijos Chioa- 
go apskritį. Paskirta ir au
kų $5. Apgailestauta tiktai, 
kad Federacijos Chicago ap
skrities susirinkimuose ne
dalyvauja TMB atstovai.

't

t

, X Kun. V. černauskas, 
JUS turi didelio pasisekimo. kuriam Kryžiaus ligoni.
Pastaromis dienomis dien
raštį užsiprenumeravo net 
šešios šeimos. Tai tik pra
džia. Turiningas, pilnas nau
jausių žinių-žinelių, įdomus 
mūs dienraštis visų laukia
mas, visų mėgiamas.

X Operetės “Lietuvaitė’’, 
kurią “Draugas” ruošia pa-

atsidūrė į teismą. Luther rodyti scenoj Chicago lietu-

350 dantistų 
uniformoje

Iš 5,000 Chicagos dantis
tų (dantų gydytojų) į kariš- 

kaltinimo punktą gali gauti ką tarnybą įstojo 350. Apie
be yra gebėjimas mylėti ir didžiausią bausmę po 20 me pranešė pereitą ketvirta-1
tuos, kurie jį persekioja. 
(Marcus Aurelius).

žmogaus sielos spinduliai 
ir šešėliai atspindi jo kalbo
je.

Dėkui

tų kalėjimo 
baudos.

ir po $10 000 dien* Dr- Willia J. Bray, pre 
sident of the Chicago Den-

Trys nuteistieji prašo nau 
jo bylos svarstymo. Jų advo

tai Society.

Dabar Armijos ir

viams vasario 21 d., šių me
tų, lošėjai kas savaitę daro 
praktikus šv. Jurgio para
pijos muzikos kambaryje. 
Neužilgo pradės praktikuo
tis su choru ir šokėjais.

X Nors “Draugo” kon
certas dar toli, tačiau dau
gelis dienraščio bičiulių jau 
reikalauja tikietų. Pavyz
džiui, N. ir J. Skrickai, Ci
ceroje. Sako, ne tik patys

tarnyboje
dantistų.

Navy
yra apie 12,000

Voyles, 35 m., Rupnek’s res* 
tora no, 1127 Thorndale avė., 
virėjas iškėlė bylą sumoje 
$25,000 prieš Mr. ir Mrs.
Arthur North, 5900 Lake- 
wood avė., Chicago.

Mr. ir Mrs. North 1942 
m., balandžio 11 dieną val
gė Rupnek’s restorane pie
tus. Mrs. North nuėjo į vir
tuvę ir pareiškė nepasitenki
nimą dėl vištienos pagamini 
nimo a la king. Virėjas L. f norime įsigyti, bet ir paim-

z

mūsų naujiesiems draugams 

ir taipgi mūsų seniesiems

Rūpesčio mete Jau praėjus, mes 
iftdirbėjai Old Gold Cigaretų pa- 
tyrėm geriausj žirdis-džinginantį 
atsitikimą, kurį bile kokis i&dir- 
bėjas yra apturėjęs.

Keletas milijonų naujų rūky
tojų tano Old Gold rūkytojais. 
Tas įteikė mums geriausius me
tus mūsų ilgoj istorijoj, už ką 
mes esame nuoširdžiai dėkingi.

Tat tariame dėkui, tūkstantį 
kartų dėkui jums mūsų naujiems 
draugams ir jums mūsų senie
siems, priskaintant daugumai 
draugams Ginkluotose Jėgose, 
kurių pritarimas davė mums to
kį pasisekimą. ,

Dėkojam tAipgi jums krautu
vininkams ir išdalintojams, nes 
jūsų entuziastiška kooperacija 
padėjo mums daug. Ir dėkui

jums visiems mūsų darbinin
kams, kurie dirbote taip sunkiai, 
kad atsiekti išpildymą labai pa
didėjusio reikalavimo.

Pradedam naujus metus su 
nauju atjautimu mūsų pareigų 
jums visiems. Mes stengsimės 
duoti rūkytojams cigaretų miši
nį geriausios rūšies — vartojant 
geriausią tabaką ir naudojant 
komoderniškiausius būdus jos 
gamyboj.

Ir visiems jums, mūsų drau
gams, likiame sulaukt laiminges
nių Naujų metų ir kad būtų karo 
laimėjimo metai.

P. Lorillard Company
Amerikos Seniausi Tabakoa 

Pardavėjai 
Įsteigta 1760

Pasisakė prieš 
nepatikrintos mėsos 
pardavinėjimu

George Dressler, presi
dent of the Chlcago centrai 
association of the Retail 
Meat Dealers Association, 
pasisakė prieš nepatikrintos 
mėsos pardavimą, kitaip sa
kant, prieš “juodiją mėsos 
rinką”.

George Dressler pasakė, 
jei toliau bus pardavinėja
ma nepatikrinta mėsa, tai 
gali būti šis reikalas paves
tas ištirti F.B.I. pareigū
nams.

Pereitą trečiadienį kilo 
protestai prieš nepatikrintos 
mėsos pardavimą, kada 600 
retail meat dealers pranešė, 
kad nepatikrintos mėsos par 
davimas (juodoji mėsos rin
ka) kenkia bizniui.

Voyles liepė Mrs. North iš
eiti ' iš virtuvės. Mr. North 
nepatiko virėjo kalba su jo 
žmona, todėl jis protestuoda 
mas metęs kavos puoduką į 
virėją, taip sako virėjas ap
kaltinime.

ti pluoštą pardavimui. Tik
ri “Draugo“ bičiuliai.

X S v.. Vardo Draugija, Šv. 
Juozapo parapijoj, So. Chi
cago, rengia šokių vakarą 
kareivių naudai ryt vakarą,

, . sausio 17 d., parapijos sa- 
Virėjas Voyles pasakė,' 

kad jam kaštavo $200 vėl
išsigydė nuo žaizdų.

Vidurmiesčio karveliai
Chicagos vidurmiestyje 

yra nemažai karvelių. Kai 
kas norėtų juos gaudyti ir 
iš jų pagaminti pajų. Bet 
pranešama, kad vidurmies
tyje negalima šaudyti karve 
lių, o kitomis priemonės 
juos gaudyti irgi neleistina.

Jei bus pakeistas taisyk
lės dėl karvelių gaudymo, 
tai tada kitas reikalas.

Išdirbėjai OLD GOLD Cigaretų

Magnezijus
Oklahomoje

Užtektinai rasta magnezi 
jaus sūriame vandenyje, Ok- 
lahomos aliejaus šulnyse.

X Vytauto draugija Tovm 
of Lake padarė gražų nuta
rimą: paaukoti šėpą šv. Kry 
žiaus bažnyčios zokristijoj 
sukabinimui bažnytinių rū
bų. Klebonas dėkoja drau
gijai už tokią auką.

X ‘ Draugo“ vajus Brigh
ton Park kolonijoj sėkmin
gai eina. Kasdien gaunama 
naujų skaitytojų, žmogus be 
laikraščio, kaip aklas be pa
lydovo negali apseiti. Dau
gelis tai supranta ir gerą 
sau gyvenimo vadą — dnr. 
“Draugą” užsiprenumeruo
ja. Praeitą savaitę pirmeny
bę vajuje laikė Maplewood 
Avė.

X S. Belunsklenės namuo
se, 4530 S. Honore St., ilga
metę Šv. Pranciškos Rymie
tės draugijos iždininkę, bu-

Sūrio gamyba
New Yorko valstybe per 

metus pagamina nuo dviejų 
iki trijų milijonų svarų Lim- vo tos draugijos knygų re
burger sūrio, šis sūris yra 
aukštos kokybės maisto, ku
ris reikalauja daugiau rū
pestingumo ir švarumo ga
myboje, negu kiti sūriai.

vizija, kurioj dalyvavo ir vi
sa valdyba. Po visam buvo 
vaišės, kuriose patarnavo 
northsaidietė A. Paulauskie
nė.

nėj, padaryta operacija, šv. 
Juozapo parapiją pakėlė vi
sais atžvilgiais. Ypatingai 
finansiniu atžvilgiu. Praei
ti metai tikrai buvo nepa
prasti. Pajamų buvo virš 
$13,000.00. Skolos .atmokėta 
virš $4,000.00. Šv. Juozapo 
parapijoj dabar verda reli
ginis ir tautinis veikimas. 
Kreditas eina klebonui.

X Vajaus vakarienės su 
programų, rengiama Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 21 
skyriaus Ciceroje, sausio 17 
d., bus tikrai puiki, nes ren
gimo komisija deda visas 
pastangas, kad būtų paruoš
ti puikiausi valgiai, bet ir 
programa. Be abejonės, ci- 
deriečiai rengiasi gausingai 
dalyvauti.

X A. Slanterlui, Cicero 
“Draugo” agentui susirgus, 
per pora dienų skaitytojai 
buvo be laikraščio. Jis dar 
tebeserga ir dėlto dienraštis 
skaitytojams siunčiamas paš 
tu. Daugelis papratę anksti 
iš ryto gauti laikraštį lau
kia, kad agentas pasveiktų, 
kad ir vėl laikraštį anksti 
po namus išnešiotų.

X Juozas KraujaJis, West 
Side biznierių sūnus, veda 
dain. Janiną Pikturnaitę iš 
Town of Lake. šliubas bus 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje sau
sio 23 d. Anksčiau buvo ra
šyta, kad vestuvės bus va
sario mėnesyje, bet kadangi 
Piktumaitės brolis kitą sa
vaitę parvyksta iš kariuo
menės atostogų, tad lr ves
tuvės atkeltos, šliūbą duos 
kun. P. Cinikas, MIC., Juozo 
Kraujalio giminė.

X Vargdienių Seserų Gil
dės sausio 12 dienos susirin
kimo aprašyme, “Drauge“ 
eausio 14 d. numeryje buvo

t

pažymėta, kad Elzbieta Se 
reikienė įsirašė į garbes na
res, įmokėdama $50.00, tu
rėjo būti Elzbieta Sereikytė. 
E. Sereikytę atsiprašome už 
padarytą klaidą.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’*
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