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NAUJOS OFENs/ PIETŲ PACIFIKE!!
Dabar planuojamos naujos olensyvos 
Pacifiko apylinkėse

"Džiaugiuos greitumu, kuriuo jis numo
vė priešo kelnes", sako adm. Halsey
Kur-nors Pacifike, vasar. nai gynimą kariuomenei.

Admirolas Halsey sveikinay'5 d. — Jungtinių Valstybių 
lakūnai užtiko visą japonų 
laivyno vienetą arti Guadal- 

U < , i canal salų. Greitais, bet mir- 
j; • j • tinais smūgiais Amerikos 

lakūnai smogė ir puskandi- 
np nemažiau kaip į du japo
nų karo Laivus ir' uždegė ki
tus tris.

Pagal biuletenį vakar 20 
japonų karo laivų artinosi 
prie Guadalcanal ir Jungt.

Į i Valstybių lakūnai atakavo; 
j tuojau nuskandino vieną 

destrojerįi ir kitus tris pa
degė. Sekančią dieną visa 
grupė bombanešių užtiko 
japonų laivyną ir vieną de- 
strojerį nuskandino.

J. VALST. BAZĖ Piėtų

BĮ Į!

gen. Patch šiais žodžiais, 
“Siunčiant gen. Patch atlik
ti siuvėjo pareigas Guadal
canal apylinkėse, aš tikrai 
nustebau iri džiaugiuos grei
tumu, kuriuo jis numovė 
priešo kelnes atlikdamas, 
savo užduotį.”

Gen. Browning praneša, 
kad “mes dabar imsime ofen 
šyvą, kurioje pilnas užiėmi- 
mas Guadalcanal buvo svar
bus žygis. Kur ta ofensvva 
prasidės dabar negaliu pra
nešti, bet tuojau prasidės.”

Gen. Browning pranešė, 
kad priešas pareiškė galuti
nai savo pasidavimą va
kar 4:25 vai. popiet, * “Tai

_ .... nebuvo galutinis pasidavi-
Pacifiko Juroje, vas. 10. — « . - ,,

mas bet musų jėgos apsupo

OAISRĄS LIGONINĖJE

Liepsnos siaučia Evansville, Ind., ligoninėje. Ugnis sunaikino svarbiausią psichiatri
nės ligoninės namą? 1180 ligonių buvo iš ugnies išgelbėta. Vienas darbininkas mirė ir
Mrs. Claude Maxwell, aupervisor of women, yra dingusi.

Kodėl, japonai pabėgo iš KARO EIGA

Rusai atkakliai puola Khorkov 
iš trijų pusių

Beveik 250,000 vokiečių gali 
papulti į spąstus!

J. Valstybių Laivyno stebė
tojas, vėl priminė, kad japo- 

■ nai galutinai, išvaryti iš Gua 
dalcanal su dideliais nuosto- 
liais ir kad nuo dabar prasi
deda didelė ir svarbi ofensy- 
va Pietų Pacifiko jūroje.

Admirolas Halsey gracin
gais žodžiais sveikina maj. 
gen. A. Patch, kuris vėliau- 
siomis dienomis perėmė vy
riausybę, kai J. Valstybių 
Marynai perleido Guadalca-

>:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Reikia bijotis "slen
kančios” inflacijos

iš visų pusių ir priešas bu
vo išbrauktas. Nebuvo vie-' l
tos kur priešas galėtų pasi
likti.”

Guadalcanal saly
Nuostoliai salose buvo milžiniški!

rr

13 laivų paskandinta— 
sako Tokyo radio
VVASHINGTON, vas. 10. —

Berlyno radio praneša iš 
Tokio, kad 13 alijantų laivų 
buvo nuskandinta laikotar
pyje tarp 1 ir 7 d. vasario 
prie Šv. Isabel salos, Solo- 
mon salų grupėje: nuskan
dinta 2 cruiseriai, 1 naikin
tuvas ir 10 torpedinių.

WASHINGTON, vas. 10. Taip pat praneša, kad tuo
-— Nepaisant kiek žmonės ir 
darbo unijos galės pasiprie
šinti, J. Valstybių žmonės

pačiu laiku, ir toje pat vie
toje buvo numušta 86 alijan
tų lėktuvai. Japonų nuosto-

yra nusistatę priešintis* liai buvę tik sugadinta 3
prieš kiekvieną svarbesnį 
žygį pakelti algas, nes bijo
ma, kad “ slenkanČioji in- 
flacija” gali greitai užklup
ti mus.

James F. Byrnes, kalbant 
Prezidento Roosevelto vardu 
apie oficialaus paskelbimo 
48 valandų savaitės karo 
pramonių darbininkams, nu- Į statė formulą, kuri turėtų
veikti prieš inflaciją.

Pagal Byrnes prieš-infla- 
cinė programa yra šioki:

1) Nekelti algas be susi
tarimo.

2) Bus daug pražuvusių 
ofensyvoje prieš Hitlerį; rei 
kia padauginti darbo valan
das

3) Reik pagerinti ūkio e- 
konomiją.

4) Reik priprasti prie 
Spartiško gyvenimo.

5) Ūkio darbininkai turė
tų kiek galima greičiau grįž
ti prie pirmųjų pareigų.

6) Reikės registruoti dar
bo jėgas, kad palaikius karo 
pramonės pažangą.

V

naikintuvai (dfestrojeriai). 
Šie japonų pranešimai nėra 
patvirtinti iš kitų šaltinių.

Jūrų sekretorius Frank 
Knox spaudos konferencijai 
praeitą šeštadienį pranešė, 
kad abi pusės amerikiečiai 
ir japonai neteko keletos ka
ro laivų per įvykusius susi
rėmimus pietvakarių Pacifi
ke, bet kad nuostoliai yra 
labai nežymūs.

Kolegijų "Air Cadets 
bus šaukiami tuojau

rr

EUROPOJE.
i »

ORE
Berlyno pranešimai apie 

bombardavimus vakar.'joee.
JUNGTINIŲ VALS, VY-( linkėse, ir oro kovose suvirš greičiawjia tik žvalgy 

RIAUSYR«, PACIFIKO JO- 2000 orlaivių buvo nušauti, minŲ s€jimo lgktuvų
Pačiose Solomons beveik veikimai tose apylinkėse.ROJĘ, PEARL HARBOR, 

vas. 10 d, — Japonų nuosto- 75,000 japonų žuvo, 150 lai-
liai Solomons salų mūšyje vų žuvo, ir 1000 oriai vų kri- 
tikrai buvo žalingi ir dėl to to nuo Amerikonų apšaudy- 
jie pabėgo iš tos kovos. Šios1 mo.

Rusijoje
* * J I » t *■

Trūkumas Vokietijos ka
reivių Rusijos fronte žymiai 
pastebimas. Rusų artilerijaapylinkės J. A. Valstybių Amerikos laivynas, karluo- 

vyriausybė praneša, kad ja- menė ir marynai nukentėjoj aP^audė Rostov ir raudonų- 
ponai tikrai nukentėjo dide-, nemažai nuostolių, bet paly-; kariuomenės vingiuoja į 

liūs nuostolius, nes žuvo 90,-'ginus su japonų tie nuosto-
000 kareivių, suvirš 200 lai- liai tkrai buvo menki. Ir da- 
vų buvo sunaikinti arba su- bar galima, c pranešti, kad 
žaluoti jūros mūšiuose Gua- Amerikos jėgos kasdien yra 
dalcanal ir N. Gvinėjos apy-i didinamos ir stiprėja.

Gandhi reiškia nepasi- Amerikos lakūnai 
tenkinimu pasninku i bombardavo Kiška

BOMBAY, Indija, vas. 10. 
— Mahatmas K. Gandhi 
pradėjo 21 * dienos bado 
streiką, po to, kai Indijos 
vyriausybė atsisakė jį pa
leisti iš kalėjimo.

K. Gandhi, kuris dabar

VVASHINGTON, vas. 10 
—Biuletenis šiandien prane
ša, kad Amerikos lakūnai 
atakavo japonus prie Kiskt 
Aleutian salose ir laivynu 
raportas buvo toks:

Šiaurės Pacifiko—Vasario 
8 d., Liberator ir

jau turi 73 metu. amžiau., bombaneįiai ^eido d 
per Si laikotarpį maitinai. Nortf

Head įlankų. Buvo matyta 
kokie septyni japonų Zero 
orlaiviai, bet jie nemėgino 
pakilti. Visi Amerikos or
laiviai grįžo.

WASHINGTON, vaa. 10. 
—Illinois, Michigan ir Wis- 
consin valstybėse yra tūks
tančiai jaunuolių kurie yra 
vadinami “Air Cadets,” ku
rie kol kas mokinas kolegi
jose ir yra pradėję savo mok 
alus Gruodžio 31 d., 1942 m. 
Šie visi “Air Cadets” bus 
šaukiami į aktyvų dalyvavi
mą armijoje tarp vasario 18 
ir 28 d. Toks buvo maj. gen. 
Henry Aurand pranešimas 
šiandien.

tik vaisių sultimis ir vande
niu.

Bado streikas yra pasėka 
ilgo susirašinėjimo su lordu 
Linlithogon, Britų vice ka
raliumi Indijoje. Laiškuose 
K. Gandhi, užginčija, kad

Braajiioie
Areštavo nacius

Kharkov.

Pacifiko Jūroje
Solomons Salos 

Jung. Valstybių vyriausy
bė praneša, kad Guadalcanal 
visiškai sustabdė pasiprieši- 
nimą ir ' dabar rengiamos 
naujos ofensyvos tose apy
linkėse.

Būram

Amerikos lakūnai sunkiai
» »

bombardavo Rangoone japo
nų didžiausias oro bazes. ’

Naujoje Gvinėjoje 

Gen. MacArthur su save
t i-

Mitchel kariuomene tęsia savo kovą 
su japonais Salamaua apy
linkėse; virš 100 japonų žu
vo.

Bombanešis nupuolė 
San Francisco įlankoje

už įvykusi 
žudynes, traukinių katastro
fas ir kitokį turto naikinimą, 
įvykusį per šį laiko tarpą, 
kai K. Gandhi yra7 kalėjime.

Km laisve brangina, tae 
perka War Honda.

Jei turi seno metalo: va
rio, bronzos, misingo — ati
duok karo reikalams.

MASKVA, vas. 10.—Stip
rios rusų jėgos veržiasi pro 
Belgrod plyšį vokiečių ap
ginklavimuose į šiaurę nuo 
Kharkov, kuris tebėr vienin 
telis pasipriešinimo miestas 
ant 200 mylių vokiečių fron
to Rusijoje.

Šiais puolimais rusai ga
lės kiek galima arčiau priei
ti prie Upper Donets, kuris 
miestas buvo vokiečių laiko
mas nuo Spalio 1942 ir yra 
vienas iš svarbių industrijos 
centrų.

Rusai skelbia, kad jiems 
sekasi arčiau kaskart priei
ti prie Rogtov ir dabar prie 
Kremartorsk, ir jei sektųsi
pasiekti Azov jūros galėtų MASKVA, vas. 10. —
netikėtai užčiupti Rostov ap Raudonoji armija pasekmin-

si iš Rytų prie Kharkov. 
šiuo laiku buvo jau praeita 
pro Vakuiki ir Urazotfo mie
stus. .

Trečias puolimas dabar 
vyksta iš piet-rytų pusės ir 
eina pro Baįakleya miestą 
k'.iris yra tik 40 mylių nuo 
Kharkov mięsto.

Kovos via vyksta apie, 
Kursk miestą, kur vokiečiai 
vis yra naikinami ir dabar 
varomasi į Oriel miestą kur 
galutinai bus apvalytas vei
kimo centras, kad greitu lai
ku užėmus tą miestą.

Rusai apšaudė Rostov 
ir žengia artyn

M

sigynimą ir tai paimti 
250,000 vokiečių.

net

Ateiną ir iš Rytų

Kitas rusų pranešimas 
skelbia, kad rusai jau veržia

Vakar baigėsi
pavasaris
CHICAGO, III., vas. 10.— 

Vakar apie 3 valandą popiet 
čia baigėsi “pavasaris.” 
Temperatūra buvo pasiekus 
net iki 51 laipsnio ir dabar 
yra spėjama, kad vakare ii 
rytoj ryte temperatūra gali 
nupulti iki 10 virš nolio (ze
ro). Neužmirškite pasiimti 
šiltesnį paltą.

rr • rr

Pasikėsinimas Argenti
nos ministerio 
gyvybei!

BUENOS AIRES, vas 10 
1943.—Kas nors mėgino nu
šauti su keturiais šūviai* 
Argentinos Teisingumo Mi
nisterį, Guillermo Rothe, kai 
jis apleido savo namus va
žiuodamas į Vyriausio Ka
bineto susirinkimą.

Rothe tik tiek buvo su
žeistas kai vienas šūvių su
daužytas lango stiklas jam 
pirštą įplovė. Kitas šūvis 
pataikė į padangas.

Ministeris Rothe yra nu-
SAN FRANCISCO, vas.

10 d. — J. A. Valstybių Lai
vyno bombanešis eksploda- matytas nauju kandidatu į 
vo San Francisco įlankoje Argentinos prezidento parei 
apie 300 pėdų nuo kranto i^ žinantį rugsėjo mėne-PORTO ALEGRE, Brazil,

vas. 10.—Čia buvo sugauti . . \i „ivadai nacių ruožte kon.pt- iuv0 liktuvc' Lžktuv0 ’ 

racijo. Cnu Altą mieste. ‘«uls buTO davu> P”“*“"*’ “ 
kur huvo įpainiota nemažai k*d vien“ motorM neveik{ 

kariuomenė, oflcerių, karei- nusileisdamas prie įlsn- 

vių ir paprastųjų piliečių, kos eksplodavo. Visi penki 

Valdžia tik tiek pranešė, kad įgulos nariai mirė. 
visi konspiratoriai buvo , .............
imti ir bus tiriama jųjų by-: vadus apkaltino ginklų vogi- 
la greitu laiku. Kariuomenės me.

laikote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pažvel-

gai pralaužusi nacių žiemos 
apsigynimo liniją įžygiavo 
į Rostovo priemiesčius ir iŠ 
76 milimetrų patrankų bom
barduoja miesto centrą.

Reuteris iš Maskvos pra
neša į Londoną, kad laike 
dviejų savaičių pradės veik
ti milžiniška Ski kariuome
nė 1,500.000, kad dar padi
dinti ofensyvą prieš nacius.

Britu aštuntoji veja 
naciu paskutines jėgas

CAIRO, vas. 10. — Gen. 
Harold. Alexander, Britų 
Commander-in-chief Pietų 
Kariuomenės, šiandien pra
neša, kad Britų Aštuntoji 
Kariuomenė pradeda pulti 
paskutiniąsias priešų kariuo 
menės dalis Libijoje.

Gen. Alexander biuletenis 
šiaip skamba, “Priešo jėgos 
dabar yra išvytos iš Egipto, 
Cireanaica, Libijos ir Tripo- 
litanijos. O Aštuntoji Britų 
Kariuomenė vis žengia pir-

tt . ' 3Umyn.
Toliai tęsia gen. Alexan- 

der biuletenis, “šie Laimėji
mai lygiai priklauso visoms 
kariuomenės šakoms ir Jung 
tinių Valstybių oro jė
goms. ’ ’

Alijantų bombanešiai vis 
tęsia aavo atakas ant ypa
tingų Italijos bazių, ant Si
cilijos ir Paiermos.

Neatsilaiko naciai 
prieš rusus

KURSKO staigus paėmi
mas, kuris buvo nacių ran
kose nuo 1941 metų, ir bu
vo labai (fortifikuotas) su
tvirtintas, ryškiai parodo, 
kad nacių jėgos staigiai ma-

klt. į S-«lo pu.l*plo “Clw- jįja ir jie negai{, įi,il»iky- 
.Iflcd Sekcija , kur rurtte tr.ukU. ir tr.u
nepaprastą sąrašą įvairių. •
gerai apmokamų darbų! ktis, >ol bus visiškai sutriu

škinti.' /
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Sv. Jurgio Kareivio draugystė 
mini auksini jubiliejų

Deda stiprius pamatus
Bridgeport, Conn. — Prieš Didelis džiaugsmas 

50 metų vasario 18 d. čia 
susitvėrė Šv. Jurgio Karei
vio draugija tik iš 11 narių.
Nors ir mažas būrelis, bet 
padėjo tvirtus katalikybės

Bet, štai. su pradžia 1907 
metų atsirado pardavimui 
labai gražioje vietoje ir ne
mažas žemės sklypas. Ką ’ 
daryt? Balandžio 21 d. dr-

ir labdarybės pamatus. Jie lSs 8uairinkima8 nctart 81ū 
aiškiai užrašė į knygas šiaip: lyti tūk£tantj ir 4im.
*‘šilo nsliakti iiuidoin hmlicbo 1‘Šiandien usidėjo broliška tus dolerių ir pirkti tą že-
draugystė po vardu švento. mę Cia jr buvo pradžia pa
Jurgio Kareivio; dėl pašal
pos ligoje, ir atsitikime mir
ties palaidot. Negali niekas

rapijos. Nupirkus žemę vys
kupas paskyrė lietuvį kuni
gą, ir tais pačiais metais.

daugiau prigulėti į mūsų u d pašventinta me
draugystę kaip tik lietuvis aįn8 ,ietuvių katalikų baž. 
Rymo katalikas, kuris atlie- nyt61s. Q kokg džiauga
ka kataliko pareigas. Komi mas? Dr-stė samdo didelę'
tetas muidara a -šių asme- i 8vetainę priėmimui draugys- 
nų: prezidentas, StajysCiun, £.ų kitų perka
liauskas. vice p.rm. Praras kumpju8 du0Dą ,kad ia8 pa.
Jančiauskas, nut. rašt. Juo
zas Dulbis, fin. rašt. Juozas 
Blažys, ižd. Kaz. Juozas Bez- 
gelas, prie pinigų Petras Be- 
zgelas ir Vincas čiupkevi- 
čius, iždo globėjai Klemen
sas Gųabauskas ir Juozas 
Adukevičhls, maršalka Juo
zais PėvUaitis.-” ‘

Tie vyrai, tiesdami pama
tus ŠV. J. K. D. neapvylė 
Šv. Jurgio, nes nuo pat pra
džios iki dabar kovojo , už 
katalikybę ir lietuvybę. Dr- 
joa nąriame visados pirmoj 
Vietoj štovėjo1 tikėjimas ir 
tauta.

Draugija —■ parapijos 
lopšys ,

Drąsiai galim > pasakyti, 
kad Bridgeporte Šv. Jurgio

vaišinti; samdo didžiulį be- 
ną. kad galėtų su muzika 
maršuoti nuo stoties prie 
bažnyčios, ir paskui vėl nuo 
bažnyčios į svetainę ir te
nai prie užkandžio pasida
linti savo jausmais.

1912 m. vėl Š J. K. D. pa
sikartoja džiaugsmas. Nesi
gaili nei darbo, nei lėšų. Vėl 
kviečia visas draugystes, 
samdo muziką, paroduoja; 
per miestą, nes tą dieną jau 
šventina naujos mūro baž- j 
myeios skiepą.

Birželio 29, 1924 m., dar 
didesnis džiaugsmas. Tą die
ną jau buvo pašventinta nau 
ja graži mūro bažnyčia, ku
rios Š. J. K. D. taip troško,1 
ilgėjos ir laukė per 32 me-1

Kareivio draugystė yra lop- tua Dabar jau stojos kūnu.
šys Lietuvių Katalikų šv.
Jurgio parapijos. Štai, ką Draugystė niekados resto
mums rodo jos istorija. Nuo vėJ° užpakaly aukomis pa-
pat pradžios gyvavimo drau- i rapiJai- Per visą laiką yra
gystė kas met dėjo savo pas- P2au^°jus $1.721,44.
tangas. kad surasti ir par- Dalyvauja mįesto
kviesti gavėnios laiku į vie- paraduose
tos airių bažnyčią lietuvį .Tautos ir kituose reika-kunigą, kad katalikai atlik
tų velykinę.

• Rugsėjo mėnesį, 1902 m.,
Šv. J. K. D. pasamdė didės- , „ „ ,
nę svetainę ir sušaukė visus lyv^tl Kapų ^"^0 Sven
Bridgeporto lietuvius. kad 'tes parade'. Nor3 ,tUO a*ku 

.. • • i , • v- buvo dar h auna ir nelabaipasitarus, kaip ir kokiu bu- J
du būtų galima įsteigti lie-,turtlnga *•««»»■ be‘ yla8‘
tuvių katalikų parapija. Bet ne81«Sdl)o k»e
... . . — tie per lietuviai. Užsimohe-įš to niekas neisejo. » , „

Kovo 21, 1904, Šv.'J. K. P118 už $55 0° dy*ste

luose irgi nėra pasilikus. 
Štai, gegužės 30 d., 1902 m. 
miesto komisija kviečia da-

D. savo susirinkime išrin- maršuoja per miestą, kaip

ko du atstovus pas vietos ir kitoa orSunlzacujOS 
airių Saldžiausios Širdies pa Tas pats pasikartojo rug- 
rapijos kleb. kun. Sveeney.
prašyti vardn draugystės, 
kad jis prašytų vyskupo vi
karu skirti lietuvį. Bet ir 
čia nieko gere nepešė. Ir vėl

piūčio 16. 1903 m., šimtine t i- 
nėj parodoj ir liepos 4, 1918 
m., A. J. V. nepriklausomy
bės šventės parade. Tokiuo
se dalykuose vis tai reika-

liko tie patys vargai ir ilgė- lingas pasišventimas, ener

VOKIEČIAI BELAISVIAI

Pastaruose mūšiuose daug vokiečių kareivių pateko į rusų belaisvę. Tūkstančiai .vo
kiečių žuvo rusų fronte ir tūkstančiai jų buvo paimta į nelaisvę. Cia matome keletą 
vokiečių kareivių iš tūkstančių belaisvių.

tus iš anksto įsigyti. įšven 
gimė nereikalingo susigrū
dimo ir laiko trugdymo ki
tiems.

Vienos dienos uždarbį au-| 
kokime Lietuvos naudai. Tai 
darydami atliksime savu 
priedermę tinkamai ir nesi
gailėsime.

Mes, Amerikoj gyvenda
mi, esame laimingi. Nekrin
ta ant mūsų galvų nei bom
bos, nei Hitleris nevaro į ka
lėjimą kaip kad daro su mū 
sų broliais Lietuvoj. Bilie
tus pirkite tose vietose, kur 
skelbia “Naujienos” ir 
“Draugas” dienraščiai.

Banketo tikietus galite už 
sisakyti pas šaltimiero ofi
se, 6924 So. VVestern Ave., 
Tel. Republic 2742. k

J. A. VUkHius

VVOLK STIJUIO
1045 WhI 15* Street 

M* fa/

I.OUEsT l'OSSItil.K PRK ES

Ir aukomis pasižymi
Aukų tautos reikalanąs ir

gi yra davus. Sudėjus į krū- 13 Ward Lietuvių Demo- ras. Amerikos pilieti”. Todėl 
vą, tai nevisai mažai. Štai, kratų Regularis Klūbas tu-1 mes, lietuviai, darbuokimės 
jos: Lietuvių knygynui $7. rėš susirinkimą vas. 11, d.Jtam kraštui, iš kurio esame 
1906 Tautiškam Namui N. S vai. vakare Gimimo Pane- kilę ir augę. Tuonu pačiu 
Y. $50.00. Bostono striuke- ,lės Šv. parapijos svetainėje, būsime geri ir Amerikos pi
nams $25.00. Lietuviams nu i Mitinge bus apkalbėta šie h«čiai ir kitų tautų žmonės 
kentėjusiems nuo karo $25. klubo reikalai. Pirmas, ar- u*118 gerbs.
Lietuvos atstatymui $30.00.tėjančios vas. 23 nommaci-; IMHetus pirkime iš anksto 
Lietuvos Raud. Kryžiui $10 . jos majoro Edward J. Kelly 25 metų minėjimui į Or- 
Tautop Fondui $100.00, Lie- įr kitų miesto valdininkų, chestra Hali ir banketui į į 
tuvos Šaulių būriui $50.00. Antras, Lygos benketas va-
Dailės Dramos draugijai $15, sario 14 d.. Pahner House.
Lietuvos baduoliama $10.00, i Trečias, apvaiksčiojimas Lie 
Raudonam Kryžiui $25.00. į tuvos Nepriklausomybės 25

IŠ POLITIKOS LAUKO

Palmer House reikia tikie-

rkta Lietuvos Laisvės Pa
skolos duonas už $500.00. Da
bar A. J. Valstybių apsigy-

metų sukakties. Lietuvos 
nepriklausomybės minėji
mas kas metai rengiamas.

DOCTOR SELMA 
SODEIKA. Č. D.

nimo bonas už £1,000.00. Iš- Bet šįmet bus vienas reikš- 
aukota $207.00? vietos pa-tingiausių. - Minėjimą ren-į
šaLpinėms draugijoms. Įvai
rių parengimų proga paau
kota $207.00. Vietos varg
šams $118.00.

gia bendrai visi 'lietuviai 
Malonu, kad Chicago lie

tuviai pradėjo vieningai dar 
buotis Lietuvos Laisvės at-

Draugija turi pirkus še- gavimui. Nes ir priežodis 
šių šeimynų namą ir jaU;8aię.o; vienybėj ir galybė, 
kone išmokėtas. Viso turto !Jei organizuotai veikiama, 
dabar yra apie $13.500.00. turi būti iš to nauda. 0 kaip

Dabartinė š. J. K. D. val
dyba: pirm. Antanas Tuska,

tik šiame laike ir reikalinga 
parodyti kad lietuviai yra

AUS IŠTIBINEJA
AKINIUS PRITAIKINA

i • ' ' ‘ !Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai- pjdma ku
rioms akinių pageiku-neuŽLenka.

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

137 N. MARION STREET 
Oak Park, Illinois 

(prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCUD 906

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Ave., Cicere, UL

Tel Cicero 7681
vice pirm. Pranas Rohm. nu-,8u8ipratę ir <urba jjvien. 
tarimų rašt. Jonas Stania- Prezidentaa R0Os«vpltae 
lauskas, fin. rašt. Antanas yra pa8akęa. "Ka8 nemyi, 
Klimaitis, ižd. Juozas Lu- t0 kraSto, kuriame „jmž ir 
činskas, duokliarinkiai Leo
nas Radzvilas ir Karolis Ru-

užaugo, tas negali būti ge-

dis, maršalka Jurgis Minai- ............. .........
ga. iždo globėjai Juozas Dul- DR. G. SERNER 
bis ir L. Radzvilas. LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora aklų visam gy- 
vsaimul. Sauaoklto Jas, į.lsdaml 
Uegmmlnuotl Jas modernUklausla 
metodą, kurie readjlme meksle* 

■all sutelkti.
U METAI PATTnmO 

pririnki—r aklalų, kurie pele liną

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Didelė Krautuve

RAKANDŲ, RADIO, .

JEWELRY 
Viskas po vIjou stogu

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED
Ii' • t. a ; Ji.H,«

3241 S. Halsted St
TeL CALUMET 7237

‘l.......... .... ■—•—‘:-------------
BUDRIKO 'RADIO PROGRAMAI:- * • “ X ? " • ; ’ *"*
WCF'L, 100* k. nedėlios vak. 9 vai. 
WHFC 1450 k. ketvergais 7 v. v.

LIETUVIAI
DR. STRIKOL’IS

PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.

Offtc* UL YARde 4787 
Namų teL PROipect 1930

Draugija minės auksinį 
jubiliejų iškilmingomis šv. 
Mišiomis savoje bažnyčioje 
vasario 14 d., o vasario 27 
d. ‘programa ir šokiai bus 
parapijos svetainėj 7:30 va
landą vakare.

Veteranas Juozas Dulbis, 
organizatorius Š. J. K. D. 
ir pirmutinis nut. raštinin
kas, tikrai džiaugias sulau
kęs dr-jos auksinio jubilie
jaus. A. J. Klimai lis

25 Metų Patyrimo
Tei.: YAR<Im 1839 
, Pritaiko Akiniu*, i

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Kampas 34th Street

Valandos: nuo 16 iki 4: ir 6 iki ft 
Trečiad. iv SekMad. pagal sutartį.

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

OVTOMFl RISTAI 
1801 8o. Ashland Avenne 

Kempe* lf-toe
rriefoaMt CAMAL 05M, CMoųp 

OFISO VALAMDOSt 
Kesdlaa a. m. OU »:»• p. m. 

Trečiad. lr Mtad. »:>0 e. m. 
l» T’.ft* 9^ aa.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS N ARI A f

si ai. ! gija ir pinigas.

KEMONTAVIMLI ARBA REFINANSAVIMUI

’ ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PBO«A BABARTINRItt ŠĖMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

STATYBAI

y A KRITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
J Su m 
Jof l Safety

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai R»»b*- 
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai {Įmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE (STAIGA 

— 4Š Metai Sekmtago Patarnavimo I —

' KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 41 i* Jos. M. Mozeris, Sec'y. S2M SO. HALSTED 8T.

ptu.) LIBtPAL EARUINGS

TeL YASda MSI.
Rea: KlNwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nno 1-3; uuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

Laikai statymą bažnyčių 
ir puošimo altorių Jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti šalj ge
rais laikraščiais. (Kardino
las Laobre).

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rasidencijos Ui.: BEVerly 8844

DR. T. DUIMS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
01iao vul.: 1—3 ir»0—8:30 P. H.

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA z

3241 Wešt 66th Place 
Tel. REPublIe 7868

TeL CANsl 0267
Res. tel.: PROipect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Residencija: 6600 So. Artesian £ve.

VALANDOS: 11 v. ryta iki 3 pp. 
6 lkl 9 vaL vakare.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Mano 20 metą praktikavimas 
j uaa garantavimas 

Optometrlcally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

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

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

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mas be akinių. Kainos pigiau kaip 

, pirma.
4712 South Ashland Ay.

Pbone TARDS 1373♦ 4 I •
Phone: YARDS 1373

1 ' f * i > ' • 1 •

Jaunuoliai, kurie neerumami 
karo aviacijos skyr”. • i‘4 priežas
ties spalvų neregejimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

A. A. SLAKIS '
i * . ' ' . i ■'

ADVOKATAS,.
7 So. Dearbom Street

Room 1230
Ofiso TeL: CENtral 1824

Valandos: 9 ryto iki £ ppfiet., 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais z 

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

DAKTARAI
Tet YARds 3146 v

DR. V. A. JIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 3oth Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8^0 

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradicuinis, Ketvirtadieniais 

ir PSųktadieniais
Valandos: 16-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
it Šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 popiet,

Tet YABds 2246

DR. C. YEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

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

T— ■ .......
Telefeaaa HEMIock 384D

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Westcrn Ave.'
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 
o nodėliomis pagal nutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Areher Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tei. LAf'ayctte 0094

• Jeigu Neatsilicpama — 
šaukite KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeitad. 8:30 iki 9:30 vak.SriuntidienMi pagal •usitAitną.

Ofiso Tel. ........ VRginia 1886

DR. AL. RAČKUS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS nt CHIRURGAS 

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

T«L MIDvay 2880 Chicago, UL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki S 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:36 vaL vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Sfebfc Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

IOS. F. BUDRIK
krautuvui; v,

3Ž41 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DRL RADIO PATAISYMO —

Šaukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 

SU DIBNB. “DRAUGU”



Ketvirtadienis, vas. 11, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS H

Seselės Pranciškonės saulėtoje 
Kalifornijoje

Trys seselės jau išvažiavo į Paeifiko pakraščius
Šių metų pradžioje sese

lės Pranciškonės gavo U 
vyskupo Hugh C. Boyle, D. 
D., leidimą įkurti dar vieną 
mūsų išeivijoje labai svarbų 
veikimo centrą — prelato 
J. Maciejausko įkurtoje pa* 
rapijoje, Los Angeles, Cali
fornia.

Dabartinė seselių vyres
nioji Motina M. Dovydą pa
skyrė tris seseles: Motiną 
M. Aloyzą, seselę M. Asy- 
ziją ir seselę M. Gloriją, ku- 
rios sausio 18 dieną jau iš
važiavo, kad saulėtoje Ka
lifornijoje pradėti organiza
vimo, misijonieriavimo ir 
katechizacijos darbą ten gy
venančių lietuvių tarpe.

Daug nusipelniusi 
Motina M. Aloyza

Šiaurės ir Pietų Amerikos 
lietuviai be galo džiaugėsi, 
kai 1938 metais seselės Pran 
ciškonės vykd į Braziliją, 
kur Sao Paulo įsikūrė ir pra
dėjo išganingą misijonieria
vimo ir apaštalavimo darbą 
varyti tarp mūsų lietuvių.

Kai seselės Pranciškonės 
su pasiaukojančiu entuziaz
mu ir heroj ingu pasiryžimu 
tęs ir varys saulėtoje Kali
fornijoje tą patį išganingą 
misijonieriavimo ir apašta
lavimo darbą, mes galėsime 
spaudoje skaityti ir gėrėtis 

a jų nuveikimais..■A 'Imli.
Apaštališkas darbas bus 

pradėtas Motinos M. Aloy
zos vadovybėje. Dėl to pra
vartu susipažinti su kilniu 
jos asmenybe, juoba, kad 
jos vadovybėje, kai ji buvo 
vyresnioji, pastatyta moder
niškoji Šv. Pranciškaus A- 
kademija Dievo Apvaizdos
kalne, Pittsburgh, Pa. *

. , - ■ ». .* T-'-- < , -
Jaunatvė lenkių seselių 
vįeamolijos noviciate

‘ Skaisčioje savo jaunatvė
je pasauly ji buvg žinoma

Churchill kalbės x vas. 21 d.
LONDONAS, vas. 10. — 

Londono rytiniai laikraš
čiai skelbia, Prime Ministe
ris Churchill aptars savo 
kelionę radio kalba sekma
dienį, vasario 21 d. Žinutė 
šiaip skamba: “Churchill 
kalbės ilgokai apie savo ke
lionę ir pasikalbėjimus sv 
Prezidentu Rooseveltu. Bus 
taiposgi perspėjimas, kad 
nepaisant mūsų pasisekimų 
dar bus sunkių dienų.”

vardu Onnutė Jurgutaitė 
Vos spėjusi, kaip ta kva
pioj} pavasario gėlelė, pra 
žydėti meilingos savo moti
nėlės prieglobsty, kai ji bu 
vo keturiolikos metų mer
gaitė, gerasai Dievas ją ė- 
mė iš pasaulio ir perkėlė i 
Šventosios šeimos lenkių se
selių vienuolijos noviciatą, 
Dės Plaines, III., kad galėtų 
augti ir kilti kaip saulogra - 
ža prie Amžinosios Meilės.

Ji nustebusi žiūrėjo į il
gus, žibančius, vašku nušli
fuotus vienuolijos korido
rius, į kukliai paruoštus val
gyklos stalus ir stebėjosi

gotiko stiliaus koplyčia su 
įvairiaspalviais vitražais ir 
joj beklūpančių eilių eilės 
novicijų, kurios buvo apsi
gaubusios baltais šydais, ža- 
vėte žavėjo, “čia ne žmo
nės, bet angelai!” ji mąstė.

JI, lietuvaitė, tarp 
svetimųjų ilgisi ir liūdi

Tačiau, ji lietuvaitė ir jau
tė klaikumą, nes čia viki 
svetimi. Ji nakties glūdumo
je, nekartą, gal, į pagajves 
įsikniaubus liejo ilgesio a- 
šaras, prisiminus mylimą 
mamytę, brangias sesytes. 
Tėvelio neatsiminė, nes jis 
mirė jai esant tik 4 metų 
amžiaus.

« (Bus daugiau)

CLASSIFIED ADS
“ DRAUGO ” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

1S7 No. Dearborn Street 
Tel. RANUoIoh MSS-SdSS

HELP WANTED — VYRAI

VVAREHOUBE LABORERS
Darbai vyrams, kurie gali atlikti 
sunkius warehouec darbus. Atsi
šaukite 9:30 vai. ryte.

VHF.BOI.DT’S 
2631 W. Arthington

VYRAI
Reikalingi išliuoduoti karus. Pasto
vus darbas, užtenkamai viršlaikio 
mokant laiką Ir pusę. Atsišaukite: 

Tt'RNER MFG. CO.
2309 S. Keeler Avė.

Menkas, niekingas, baisus 
yra žmogaus gyvenimas, jei
gu jis nėra susietas su vi- 

nepaprasta vienuolijos ty- j suomene ir jos idėjomis, tiks
luma ir šventumu. O graži. lais. — V. Futvys.

Reikia sukrikščioninti žmo\ » X
nių sąžines ir tada painiausi 
klausimai išsiriš. (Kun. P, 
Juras).

Juo žmogus dorovingos 
nis, tuo mažiau kitų nedo 
rovingumu tikės.

(CICERONAS).

Didžiausiuose gyvenimo 
kriziuose pirmutinis dalykas 
— nenusimink. (Hilty). •
Nėra nieko gražesnio, kaip 

prisiartinti prie dievybės ir 
jos spindulių po žmonių gi
minę paskleisti. (L. Beetho 
ven).

MIRACLE WHIP! 

Its "different” Flavor 

alv/ays makes a hit.

MLUONt AOKIS—Miracle Whip does work uonders 
with salads! A uniąue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.

******* * * * * ******

AM

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

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

/
Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas 

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ. 

, • (Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

TRTTCKERS reikalingi prie ware- 
house d»rbų. (26.45 u? 44 valandas 
darbo. Yra klek tai viršlaikio. At
sišaukite prie Peter Kramer.

ALBERT DIČKI NSO N CO. 
2750 W. 35th Si.

HOUSEMEN
Atsišaukite z j Timekeeper's ofisų. 
EDGEffATER BEACH HOTEL 

5340 Sheridan Rd.

REIKIA VYRŲ
Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
{■Įdirbti.

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

FACTORY HELP
NEIŠLAVINTI

Pageidautame vedusių vyrų kurie 
nori nuolatinio darbo dirbant 6 die
nas | savaitę. Patyrimas nereikalin
ga. Amerikos piliečiai, Defense dirb
tuvė.
DEWEY & ALMY CHEMICAL CO. 

6050 W. Kist St.

VYRAI reikalingi •— dirbti lumber 
yarde. Gera mokestis. Kreipkitės 
prie Mr. Bvrne.

KING MIDAS LUMBER CO. 
2201 8. Ashland Avė.

SPRAYERS
Patyrę prie rakandų pageidaujami. 
Atsišaukite j—
STORKLINF, FURNITURE CORP. 

4400 W. 26tli St.

COREMAKERS
MOLDERIAI
FOUNDRY

DARBININKAI 
PAGELBININKAI 

DIRBTI GREY 
IRON FOUNDREJE

I. C. Ir Bus Transportacija. Emp
loyment ofisas atdaras visą laiką 
kasdien ir šeštadieniais.

Whiting Corp.
' 157th ir Lathrop

Harvey, III.

REMKITE “DRAUGĄ”

PORTERIS Ir taipgi MALIAVOS 
PI.0VIKA8 reikalingi. Pastovus dar
bas, gera mokestis. ReferencIJos 
reikalaujamos. Atostogos bu mokes
čiu.

SCHLOMF.R'8 RAKF.RIF.S 
) 4822 N. IdncnlB Avė.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Houaekeeper’s ofisą. 
EDOEWATER BEACH HOTEL

5349 Sheridan Rd.

VYRAI IR MOTERYS

TOOL ROOM LATHE
HANDS IR DIE CASTING
TRIMMING DIE MAKERS
Prie karo darbų. Gera mokestis. 
Užtenkamai viršlaikio, jei norima.

HEICK DIE CASTING CORP. 
4661 W. Schubert

Arba pašaukite CAPITOL 5100 
dėl pasitarimo.

OPERATORftS 
Patyrusios prie single needle maši
nų. Pastovūs darbai.

KROLL BROS. CX).
1801 8. Michigan Avė.

MERGINO8 — MOTERYS išmokite 
plastic bindlng amatą. Patyrimas 
nereikalinga. Labai Įdomus darbas. 
Dieną ir naktj shiftai, greitas Jsldir- 
blmus.

PLASTIC BINDING CORP.
739 S. slu-riiiMii St.

REIKALINGA KLEBONIJOJE vi
dur amžiaus moteris už virėją ir 
pagelbėti prie apvalymo darbų.

Pašaukite — CANAL 8010

HELP WANTKD — MOTEKYM

MERGINOS — MOTERYS
100% karo darbai švarioj ir švie
sioj dirbtuvėje. Gera pradinė alga. 
Radio patyrimas pagelbstantis. 
Atsineškite pilietybės įrodymą-
STANDARD COIL PRODUCTS 

4910 Bloomingdale Avė.

STOUFFER GIRLS
Reikalinga jaunų, gražių merginų 
be patyrimo tapti STOUFFER 
OIRLS. Turi turėt gabumų uždirbti 
daugtau negu paprastą Jeigą. Ma
lonėkit kreiptis prie Miss Davis.

STOUFFER’S RESTAURANT 
32 E. .Randokpli Kt.

MERGINOS REIKALINGOS. Pradi
nės. Filing. Typing. General Office 
darbams. Proga Jsidirbti. Gera alga.

AMERICAN SPRING & WIRE 
SPECIALTY OO.

816 N. Spanlcling Avc.

8EWING MACHINE OPERATO
RftS. patyrusios prie canvas; leng. 
vo svorio; nuolatiniai darbai, defen
se darbai.

IDF-N & CO.
560 W. Uasliington Blvd.

MERGINOS
Prie lankstymo popieros baksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis ir naktimis shlf- 

| tai ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaskl Rd.

MACHINE OPERATORIAI
Dirbti prie canvas laivams buorų. 

ALL AMERICAN SAIL CO. 
1469 8. Michigan Avė.

TARNAITES
Patyrusios pageidaujamos. 18 iki 
40 metų . amžiaus. Turi būt šva
rios. išlavintos ir mandagios. 6 
dienos į savaitę. Atsišauukite prie 
Housekeeper.

UINTHROP TOWERS 
< 6151 Winthrop Avė.

Pirk karo bonus ir štam
pas. Tuo prisidėsi prie Ame
rikos pergalės.

Paaukok, per A. R. Kry
kiu, karo reikalams savo 
kraują.

SKELBKITES “DRAUGE”

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į - z

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS .

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonai CICERO 2100

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

[JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir Naktj

4605-67 SOUTH HERMITAGE AVENUE

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

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad h-Ketvirtad. vak. 

ii stoties WGK9 (1300). su Povilu ftaltimleru.

— 200 — 
MERGINŲ

17 IKI 45 METŲ 
Dieną ir Naktį Darbai 

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

Patyrimas Nereikalinga
INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
BOX FILLERS

Valandinis ir piece work mo
kestis. Turėkite Sočiai Security 
numerį. Jeigu mažiau 18 metų 
amžiaus atsineškite gimimo liū
di jimą.

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.

MOTERYS
Tarnaitės darbai naktimis. 40 va
landų J savaitę. Matykit Steve Hart- 
zick, 9-tame aukšte, Service dept.

MERCHANDISE MART 
Pašaukite WHITJEHALL 4141

CAFETERIA DARBAI
Counter Merginos reikalingos di
delėje industrijos cafeterijoje. Re- 
guliarės valandos. Pradinė alga 
47% centai į valandą. Laikas ir 
pusė mokama už virš 40 valandų 
darbo savaitėje. Turi mokėt kal
bėt angliškai. Atsišaukite asme
niškai trečiadienį, tarp 8 vai. ry
to iki 4 vai popiet.

SPIEGEL, INC.
1038 W. 35TH ST.

REIKALINGAS 
D2IANITORIUS 

SV. JURGIO PARAPIJAI
Kreipkitės į Sv. Jurgio Parapi

jos Kleboniją adresu —
3230 SO. LITUANICA AVĖ.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

DIRBTUVĖJE IR 
"RAŠTINĖJE

PAGELBININKAI

PATYRUSIŲ clerks, akuratiškų skai
čiuoto lų, Typists ir Stenograflsčlų. 
MECHANIKŲ, abiejų—vyrų Ir mo
terų. Turi turėt savo Jrankius. 
ME8SENGER8, Bendram dirbtuvės 
darbui karo pramonėje. Gera mo
kestis tr geros darbo sąlygos.

Jeigu Jūs dabar dirbate su aukštu 
patyrimu karo pramonėje, jums ne
reikia kreiptis pas mus. Atsineškite 
Jrodymus pilietybės ir ŠĮ SKELBI
MĄ Į —

EMPLOYMENT OFFICE

DIAMŲND T MOTOR’ 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street

Pildom Income Tax
Nelaukit Paskutinės Dienos!

Raštinė atdara kasdieną ir Sek
madieniais nuo 10 vai. ryto.

August Saldukas
— 4038'"Archer Avė. 

Lafayette 6719

INSORE YOUR HOME 

AGAINST KITUR f

SENIUI SAVINGS 80NDS iSTAMPS

Paragink savo kaimyną 
užsisakyti laikraštį “Drau
gas”. Tai yra įdomiausias 
laikraštis.

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

“Darbai parodo meilės jė- 
ea” (Onethe).

Visa, kas padaro žmogų 
geru krikščioniu, padaro jį 
Ir geru piliečiu. (Webster).

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

t
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• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei ne
rašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų, 
edakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter Ma ch 31. 1916 st Chicago, UL 
Under the Act of March 3, 1879.

Vokiečiu jėgos stipriai pažeistos
A fc 4

Praėjusią savaitę Londone paskelbta žinių, kad Vo
kietija nuo šio karo pradžios prarado keturis milijo
nus vyrų — užmuštais, sužeistais ir į nelaisvę paim
tais.

Tuo būdu vokiečiai jau beveik susilygina su 1918 me
tų nuostoliai® kareivių atžvilgiu.

Nuo to laiko, kai Vokietijos nacių jėgos buvo atmuš
tos nuo Maskvos pernai lapkričio mėnesį, Hitlerio blitz- 
kriegai užsibaigė.

Hitleris, apsvaigęs pirmaisiais karo laimėjimais, pa
darė tokių pat klaidų, kaip ir kaizeris, Napoleonas ir 
kiti jiems panašūs “nugalėtojai”. Visai teisingai Han- 
son W. Baldwin, New York Times bendradarbis, sako, 
kad Hitlerio planai buvo grandioziški. Jo ambicijos ne- 

. turėjo ribų. Jis siekė vesti tokį karą, kurs neturi ribų, 
kuriuo norėjo viską ir visus nugalėti, į dulkes sumalti. 
Tokiam karui jis neturėjo reikalingų priemonių, netu
rėjo tokios kariuomenės, kuri prilygtų jo apetitams.

Nežiūrint nuostolių vyrų jėgose ir karo pabūkluose, 
kaip militariniai ekspertai spėja, Vokietija dar gali il
giau kariauti. Ji dar galinti tiek kariauti, kiek ji ka
riavo 1918 metų kovo ir liepos mėnesi.’iose.

Pirmojo pasaulinio karo metu Vokietija turėjo 70 
milijonų gyventojų. Tada ji neteko užmuštais ir į ne
laisvę paimtais tarp pustrečio ir trijų milijonų vyrų. 
Per visą pirmąjį pasaulio karą buvo sužeista apie 4,250,- 
000 vyrų.

Dabartiniu laibu Vokietija turi 80 milijonų gyven
tojų. Londonas apskaičiuoja, kad-šio karo metu (per 
tris metus ir penkis mėnesius) Vokietija galėjo netek
ti 1,600,000 vyrų užmuštais ir į belaisvę paimtais ir 
apie keturis milijonus dingusių ir sužeistų. Į šį skaičių, 
žinoma, neįeina suomių, rumunų, italų ir vengrų vyrų 
jėgų nuostoliai, kurie yra labai dideli.

Londonas turi žinių, kad Hitleris, matydamas, kad 
toli gražu jam jau nebeužtenka stipriai praretintos ka
riuomenės, deda visas galimas pastangas, kad ne tik 
užpildyti žuvusiųjų, sužeistųjų ir į nelaisvę paimtųjų 
vietas, bet suimti į kariuomenę jaunus vaikinukus ir 
senesnius vyrus. Buvo žinių, kad ir okupuotuose kraš
tuose vyrams mobilizuoti panaudojama prievarta. Hit
leris, pranešama, skubotai mobilizuoja ir rengiasi, kad 
busimąjį pavasarį į visus karo frontus dar galėtų iš
grūsti dideles armijas.

žinant šiuos Hitlerio planus, ir santarvininkai yra 
padarę žygių. Casablankoj įvykusi Roosevelto-Churchil- 
lio ir militarinių vadų konferencija pasisakė už dides
nę pagalbą Rusijai, kad rytų/ronte palaikyti dabarti
nę rusų armijų ofensyyą ir, be to, kad tinkamu laiku 
ir iš tinkamiausių pozicijų pradėti invaziją Europon 
prieš Berlyno-Romos ašį.

Tad, nėra abejonės, kad, taip kaip 1918 metais kai
zerio didžioji ofensyva prieš santarvininkus susmuko, 
taip ir Hitlerio 1943 metų ofensyva, jei ji bus mėgina
ma pradėti, susmuks.

Viršui paduoti daviniai rodo, kad nacių jėgos me
džiaginiu atžvilgiu yra labai skaudžiai pažeistos. Bet 
moraliniu atžvilgiu vokiečių tauta dar stipriau yra pa
žeista.

Darbo jėgų reikalingumas
Vasario 9 d. Prezidentas Rooseveltas, pasiremdamas 

'’U. S. konstitucijos teisėmis, išleido parėdymą, kuriuo
siekia pilniau išnaudoti darbo jėgą karo pastangoms.

Prezidentas nustato visam karo laikui 48 valandų 
savaitėje darbo minimumą.

šiam parėdymui, be abejojimo, pritars visi — ir darb
daviai ir darbininkai. Darbdaviai jau nuo seniau statė 
reikalavimus, kad darbininkai dirbtų ilgesnes darbo va
landas Tik, žinoma, jie nenorėdavo mokėti už viršlaikį.

DfflNRAflTTS DRAUGAS

Duodamas šį parėdymą, Prezidentas Rooseveltas ne
prasilenkia au darbininkų įstatymais. Jis palieka tą pa
čią tvarką — už 40 valandų savaitėje bus mokama* dar
bininkams reguliaria atlyginimas, bet už pridedamas 
aštuonias valandas — viršlaikį) darbininkai gaus įsta
tymais numatytą viršlaikio atlyginimą — “time and 
half”.

Darbininkų trūkumas yra aiškus. Prezidento planas 
bent dalinai tą trūkumą pašalina. Džiugu, kad, darant 
tokį žygį, visu rimtumu buvo atsižvelgta į darbininkų 
medžiaginę gerovę ir neprasilenkta su darbo įstatymų 
dėsniais.

Reikia neužmiršti, kad karas eina plačiu mastu. Šių 
metų pabaigoj, kaip apskaičiuojama, U. S. armijoj, ir 
laivyne bus vienuolika milijonų vyrų. Juos reikia ap
rūpinti maistu, drabužiais, ginklais. Be to kareivių 
skaičius karo pergalės nenulems.

Reikia turėti galvoj ir tą, kad Jungtinės Valstybės 
milžiniškais kiekiais turi pristatyti karo pabūklų if 
Jungtinėms Tautoms. Tuo būdu karo pramonė turi eiti 
pilniausiu užsimojimu. Dėl to Prezidentas ir nori, kad 
tai pramonei jokiu būdu. nepritrūktų darbo jėgų.

ntmoai

Kruviniausi karo metai
Vienos didelės apdraudos kompanijos statistikai ap

skaičiuoja, kad 1942 metais karo frontuose mirė du mi
lijonai vyrų. '

Vokietijos nuostoliai praėjusiais metais buvę bent 
dvigubai didesni negrą 1917 m. Užmušta tarp 500,000 
ir 750,000 vokiečių daugumoje rusų fronte.

Rusų kareivių pernai žuvo tarp 750,000 ir 900,000. 
Jungtinių Valstybių vyrų 1942 metais mirė 6,100, ta
čiau iš 40,000 dingusių taip pat, kaip spėjama, yra ne
mažai mirusių Japonų kareivių žuvo tarp 140,000 iz 
200,000. Rumunų mirė 50,000, italų — 40,000, anglų — 
30,000.

Dėl to praėjusieji metai ir vadinami kruviniausiais 
karo metais pasaulio istorijoj.

A I *Ia ■ Mas*.!.Amerikos laimejimar
Užvakar karo vadovybė pranešė smagią žinią, kad 

japonai buvo priversti visas savo jėgas ištraukti iš 
svarbios strateginiai Gu&dalcanal salos. Be to, ir ki
tuose Solomona salų punktuose amerikįečiai ir austra- 
liečiai pasivarė pirmyn. Laimėjimai yra stambūs tuo, 
kad dabar lengviau ir sėkmingiau (iš užimtųjų pozi
cijų) bus galima triuškinti japomis ir vyti juos lauk 
iš kitų salų.

Pažymėtina, kad japonų pastangos “atsikariauti” vi
są Guadalcanal salą, labai brangiai jiems atsiėjo. Jie 
ten pražudė apie penkiasdešimts tūkstančių vyrų, 800 
lėktuvų, daug laivų.

Reikia nuoširdžiai sveikinti su šiuo laimėjimu Jung
tinių Valstybių karo vadovybę, kuri parodė ir suma
numo ir drąsos. Jos sėkmingi žygiai akstiną visuome
nę dar stipriau remti karo pastangas.

Chicagos lietuviai katalikai teneužmiršta, kad sekma
dienį vasario 14 d. visose lietuvių bažnyčiose bus rink ■ 
liava nuo karo nukentėjusiems lietuviams šelpti

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktuvėse 
turime demonstruoti savo 
nusistatymą, kuris turi bū
ti ir A nepamainomas:

1. Dirbti ir aukotis Ame-a
fikos karo pastangoms, kad 
greičiau Lietuvos ir kitų 
kraštų okupantai būtų nu
galėti.

2. Griežtai stovėti už 
laisvos, demokratiškos ir ne
priklausomos Lietuvos val
stybės atstatymą.,

3. šiais metais būti doos- 
nesniais ir veiklesniais ko
voje dėl Lietuvos išlaisvini
mo.

. A •
4. Šiam tikslui jungti vie- 

nybėn visus geros valios lie
tuvius.

•
Tuo nusistatymu gyventi 

visa pilnuma pradėkime tuo-. 
jau.

Pirmoje vietoje gausingai 
rinkimės į Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo su
kakties minėjimo iškilmes, 
kad parodyti lietuvių soli
darumą.

Chicagiečiai neturėtų už
miršti, kad jų pareiga yra 
atsilankyti vasario 14 d. 2 
vai po pietų į Orchestra 
Hali, kur įvyks visų patri- 
j o tingų jų lietuvių bendras 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas.

Kiekvienas sąmoningas lie 
tuvis turi jausti turįs svar
bią tautinę pareigą atlikti 
— dalyvauti savo tėvų kraš
to šventėje.

Kas įvyko prieš 25 m.

I SPAUDOS APŽVALGA į
v , ■■■'. T i igssaaggsaMwasasassu——i—■—

Kodėl jie ardo lietuvių vienybę
“Tėvynė” rašo:

“Kodėl komunistų lyderius ima toks nerimas? Kas 
čia atsitiko? Kodėl šis vienybės ardymo vajus dar 
sykį ir dar bjauresniu tonu prieš Amerikos patrio- 
tingus lietuvius pradėtas? Atsakymas nešaukus: visi 
Amerikos patriotingieji lietuviai ir ankščiau minimų 
tarybų veikėjai nori ir pasisako dirbti ta linkme, idant 
Amerikai pagelbėti ir kad po karo Lietuva būtą iš
laisvinta. O Lietuvos laisvė — Amerikos komunistų 
lyderiams tartum peilis po kaklu, nes jie neriasi iš 
kalio Lietuvą pavergti svetimai valstybei. Bet mums 
rodosi, kad jų tos biaurios kolionės “dangaus nepa
sieks”. Taipgi visi lietuviai dabar dar kartą gerai ga
lis įsitikinti, kas ištiesų yra Amerikos lietuvių vie
nybės ardytojai ir kuriuo tikslu jie tai daro.

“Taipgi šį komunistų lyderių elgėsį galima pava
dinti desperacija. Ir tai gal jaa paskutinis pasispar
dymas, nes visgi turės atsirasti kokia nors įstaiga 
ar koks nors autoritetas, kuris turės tuos žmones su
valdyti .už lietuvių vienybės ardymą. Suvaldyti todėl, 
kad visi geri ir patriotingi Amerikon lietuviai visomis 
išgalėmis padeda šiam kraštui, o Amerikos vyriau
sybės didieji pareigūnai vienybės ardytojus jau se
niai yra pasmerkę...

“Tuo tarpu, deeperatai gali sau draskytis, kiek tik 
jiems pikta v&Ua leidžia, o geri patriotingieji lietu
viai dirbkime Amerikai ir Lietuvai, kaip vienas.”

Ketvirtadienis, vas. 11, 1943

Kas buvo tie, kurie pasirašė 
Lietuvos laisvės deklaraciją

- Slapti atsišaukimai prieš vokiečius. -
Lietuviai 1918 metais dar 

tebenešė kietą vokiečių oku
pacijos jungą. Inteligentų 
turėjo ne tiek daug, o ir tie 
buvo išblaškyti. Vokiečiai 
neleido nei laisvų susirinki
mų, nei laisvos spaudos. Il
gus metus vilkę rusų oku
pacijos jungą, karo sumin
džioti lietuviai vis dėlto 
1918 m. vasario 16 d. išdrį
so tarti savo laisvės žodį;

Lietuvos Taryba, kąipo 
vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos tautų 
apsisprendimo tese... skel
bia atstatanti nepriklauso
mą, demokratiniais pama
tais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę su sostine Vilniuje 
ir tą valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, 
kurie yra’ buvę su kitomis 
tautomis, taip skamba Lie
tuvos laisvės deklaracija, 
pasirašyta dvidešimties Lie
tuvos Tarybos narių.

Kas gi buvo tie drąsuoliai, 
kurie okupacijos naktyje ry
žosi mesti į kraštą laisvės 
spindulį ir kurie Lietuvą my
lėjo labiau negu save, pasi
rašydami laisvės deklaraci
ją ir tuo statydami pavojun 
ne tik savo laisvę, bet gal ir 
gyvastį, nes jie nebuvo tik
ri, kaip vokiečiai reaguos į 
tą jų žygį? Prisiminkime 
juos iš eilės pagal alfabeti
nę tvarką.

1. Saliamonas Banaitis, gi
męs 1866 m. liepos 15 d. Vai 
tiekupių kaime, šakių aps., 
Baigęs Marijampolės gim
naziją ir Petrapilio buhalte
rijos ir komercijos kursus 
grįžęs į Lietuvą atsidavė lie 
tuviškos spaudos reikalui ne 
tik padėdamas Tilžėje lei
džiamiems lietuyiškiems lai
kraščiams, bet 1905 m. įstei
gdamas pirmąją lietuvių 
spaustuvę Kaune. Toje spau
stuvėje buvo daugiausia lei
džiamos katalikų įsteigto
sios Šv. Kazimiero draugijos 
knygos. Per dešimtį metų ši 
jo spaustuvė išspausdino

(Iš “Draugo’ 
vasario 11 d.)

1918 metų

Užgrobia cerkvių nuosa
vybę.- Iš Petrogrado prane; 
šama, kad bolševikų vyriau
sybės komisarai užgrobia 
cerkvių (pravoslavų bažny
čių) nuosavybę. Dėl to Ru
sijos stačiatikių patriarchas 
Tichon išreiškė savo griež
tą pratęstą.

WeAK LINKS in CHA1NS AND 
BROKEN STRANDS OF VM1OE,
IN CA6LES, SMOUt-D RECB1VE 
SPECIAL ATTENTION TO 

INSURE SAFETV.

l, 300,000 egzempliorių kny
gų ir 1,700,000 egz. laikraš
čių. Vėliau jis ją pardavė 
Šv. Kazimiero dr-jai, kuri ją 
pavadino “Šviesos” spaustu
ve. Vokiečių okupacijos me
tu Banaitis gavo leidimą įs
teigti Kaune pirmąją lietu
vių gimnaziją, be to įkūrė 
dar 12 lietuviškų pradžios 
mokyklų, buvo jų inspekto
riumi. 1915 m. leido “Kauno 
Žinias” lietuvių, vokiečių ir 
lenkų kalbomis. Savo spaus
tuvėje spausdindavo slaptus 
atsišaukimus prieš vokie
čius, vėliau padėjo organi
zuoti savanorius ir ūkines 
draugijas. Jis labai vertino 
mokslą. Jau ( turėdamas 60
m. įstojo į Kauno universi
tetą mokytis teisių, bet ne
lauktai . jį mirtis užklupo 
1933 m. geg. 4 d. Tuo laiko
tarpiu jisai ėjo Kauno Už
miesčio autobusų stoties vir 
šininko pareigas.*

2. Dr. Jonas B&sanavičuis, 
lietuviškojo atgimimo patri
archas, “Aušros” (Prūsuose 
ėjusio liet. laikrašč-o) įkū
rėjas, vienas iš Didžiojo Vil
niaus seimo sumanytojų, 
Lietuvos Mokslo .dr-jos stei
gėjas ir nuolatinis pirminin
kas, Vilniaus konferencijos 
prezidiumo narys. Jisai bu
vo gimęs 1851 m. lapkr. mėn. 
Ožkabalių kaime, Vilkaviš
kio apskr. Baigęs Marijam
polės gimnaziją ir Maskvos 
universtetą iškeliavo Bulga
rijon, kur užsiėmė gydytojo 
praktika drauge dirbo Lietu 
vos atgimimo darbą, savo 
raštais budindamas lietuvių 
susipratimą. 1905 m. persi
kėlė Lietuvon ir čia be jo 
neapsėjo neviena? didesnis 
lietuvių judėjimas. Jo para
šas stovi pirmas Nepriklau
somybės paskelbimo akte 
Lietuvos universitetas jam 
pirmajafti suteikė garbės 
profesoriau® titulą. Basana
vičius iki savo mirties išgy
veno Vilniuje, Mirė 1927 m.

(Bus daugiau).

MBAUTIlYj WfcA»/lHY ANO WISE!
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DETROITO LIETUVIAI IŠKILMINGAI ŠVENČIA VASARIO 16!!
^Patriotinių Lietuvių Susirinkimas. Muzi-X

kalė Programa. Kalbės Visų Trijų Para
pijų Klebonai ir Svečias Iš Chicago Kun. 
.J Prunskis

Įvyks vasario 16 d., antridienio vakare, Lietuvių sve- 
-^-tainėj, V . Vernor ir 25 St. Paminėjimą rengia visų trijų

parapijų Raudonojo Kryžiaus ambulanso komitetas.
Sidabrinės sukaktuvės nebus džiaugsmo paminėjimas, 

bet apgailės avimas savo brangios tėvynės ir jos vargs
tančių vaikų.

Svečias kun. J. Pranukis, buvęs didžiulio Lietuvoj dien
raščio “XX Amžius” redaktorius, plačiai nupieš kas da
bar Lietuvoje dedasi ir kaip lietuviams reikia budėti, šio 

įžymaus rašytojo kalbą turėtų kiekvienas lietuvis išgirsti
Be jo, bus ir vietos kalbėtojų.

Programą paįvairins dainininkai J. Valiukas, A. Jood- 
snukaitė, varg. J? A. Blažio merginų sikstetas, pianistė 
R. Mardosaitė, ir dar tikimasi, jei sveikata tarnaus, kun. 
J. Čižausko muzikalia ensamblis.

Dalyvaukite visi šiose liūdėsio sukaktuvėse. Pasirody- 
kime, kad vieningai atjaučiame savo tautos reikalu3. Į- 

. žanga visiems dykai. Rengėjai

Apsergėk, Aukščiausias, tą mylimą salį, Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai. (Maironis)

Lietuviai kariai kovoje už U. SJ 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

r

priuž dalyvių vie“ Kalbės Vasario 16

IŠ BENDRO ŠV. ANTANO, ŠV. JURGIO IR 
ŠV. PETRO PARAPIJŲ RAUD. KRYŽIAUS 
AMBULANSO KOMITETO SUSIRINKIMO

Parapijų centralinio komi
teto valdybą sudaro šie as
menys iš trijų parapijų: Pet 
ras Medonis, pirm.; Stasys 
Atkočiūnas, pagelb.; Anelė 
Savickienė, fin. rašt.; Matas

Sausio 31 d. bendras su- turįs $426. Aukų būsią dar Šimonis, nut. rašt.; Pijus 
sirinkimas įvyko Šv. Petro daugiau. Grybas, ižd.

Y-parap. svetainėj. Darbuota šv. Antano par. sk. pirm , Daugiau nesiradus dalyku 
jui S. Atkočiūnui paaiškinus kun. I. F. Boreišis pranešė, *varetymui, kun. Boreišis* 
tikelą, pakviesta P. Medonis, kad Šv. Antano parapija R. rAkviesta3 atkalbėjo malda, 
komiteto pirm., vesti susi- Kryžiaus vajų baigė sausio o p Medonia pirm uždarč 
rinkimą. Kun. I. F. Borei- 31 d. Viso surinkta $1,004. t4Ufiįrįnkįmą.
šiui atkalbėjus maldą, per- šį pranešimą dalyviai prie-,
skaičius pirmo susirinkimo raė gausiu rankų plojimu.! &v- Petro par. R. Kry-
butarimus, sekė kolonijų ra- Viso $1,980. i z*aus aukos dar plaukia. Pe

reitam “Drauge” buvo pra
leista aukotojų vardai: J. 
Karpavičius $5, V. Karpa
vičius $5. Dar S. Atkočiūnas

R. Valatkevieienė. P. Page 
reckienė. E. Beganskienė, M. 
Stankienė, A. Zabalavičienė, 
A. šidiškienė, B. Janouskie 

Kun. J. Prunskis, žymus nė, M. Kuperienė, E. Keru 
žurnalistas ir kalbėtojas, bu- t.ienė, V. Tulauskienė, M. Mi 
vęs Lietuvoj dienraščio “XX kalauskienė, K. Durneli, M. 
Amžius” redaktorius, dabar K’sevičienė, O. Kiuberrine. 
nuolatinis “Draugo” bendra- a. Banonienė, V. Čepelioniū 
darbis, taip pat Liet. Kata- tė, M. Valatkevieienė, E. Še 
likų Federacijos Spaudos romskienė, E. Petrauskienė, 
Biuro šefas, kalbės vasario a. Lakonienė, A. Baronienė, 
16 dieną, Lietuvių svetainėj, j a. Balkienė, O. Valiūniene.

pammejime

minint Lietuvo3 Nepriklau
somybės 25 metų sukaktu
ves. Paminėjimas rengiamas 
Raud. Kryžiaus naudai.

- d

portai Pakeltas klausimas, kas 
Iš Šv. Petro par. S. Atko- už tuos pinigus pirkti. Pa- 

čiūnas pranešė, kad jau tu- kalbėjus paaiškėjo, kad R.
ri $550. Aukos dar vis plau- Kryžius turi pakankamai pridavė7 S. La8evicko^$5, 
kia- < ambulansų. Labai pageidau- ( Mr Kirelio

Šv. Jurgio par. skyr. ižd.: J'arna_ isvežtiems kareiviams a. Petrausko $1.
J. Stanevičius pranešė, kad jūrų tam tikrų dėžučių.

kuriose sudedama viskas, Jurgio kolonijos J.
kas tik kareiviui labiausiai Stanevičius pridavė: Lietu- 
reikalinga, prie savęs ture- vos Dukterų dr-jos vakaro 
ti. Pageidauja taip pat Fort P©ln4 $60. Po $1 aukojo: V 
Guster kempėj įtaisyti kam- Barkauskienė, P. Bandzierė, 
barį, kuris kainuoja 3,50 (? Laurinaitienė, O. Balčiū- 
RedJ. Nubalsuota 28 bal- nienė, B. Aukštakalnienė, O. 
f-ais prieš 6 pinigus atiduo- Overkienė, O. Daškienė, M. 
ti R. Kryžiui. Tegul jis pa- Johubienė, R. Rozek, K. Va- 

Į siunčia dėžutes su aukotojo į Jonienė, M. Eizonienė, J. 
vardu lr pavarde ir tų kolo- Arlauskaitė, P. Shukis $5.
nigų klebonijų adresu. Ga- Bendro kom. nut. rast. 
vęs kareivis galės atrašyti _____________
laišką. Dėžutė kainuoja ». U f SailIlHHK 

Pinigai R. Kryžiui bus į- luUrCiŲ
teikti vasario 16 d., minint C 4 Lvnnnc V pik H 
25 m. Lietuvos -nepriklau- ~ r
somybes sukaktį. Moterų Sąjungos 54 kuo

Kuo. I. F. Boreišis, P. Gry pos sąjungietės atsižymi ša
bas. įgalioti pakviesti R. K • vo darbais ir duosnumu. Da 

y , pirm. A. J. Berres, kuriam bar, einant vajui Raudono
Komp. kun. J. eižauska*. viešai bus įteikti pinigai nuo jo Kryžiaus naudai, neatsi Į Šv. Jurgio parap. klebonas, trijų parapijų. lieka ir sąjungietės. J03 vra

Detroit, Mich. Ne vien kom- Lietuvių Dienos, vas. 16 prisidėjusios prie Šv. Jurgio 
pozitorius, bet ir gabus cho- d., programa užgiris. Bus,parap. skyriaus ir išsirink > 
ro vedėjas. Darbuodamasis didelis džiangsmas turėti žy- sies tam tikslui atstoves iš- 
šioj parapijoj savo dainom mų publicistą ir kalbėtoją 
ir giesmėm nesykį yra ža-įkun. J. Prunskį.

►Parašęs nwjų veikalu 
Vasario 16

vėjęs žmones. Daug klasinių 
koncertų yra surengęs para-

P. Medonls pranešė, kac 
Federacijos 4 sk. iš savo iž

pijai. Jo dainas daugelis cho, do paaukojo R. Kryžiui $10 
rų Amerikoj dainuoja save A. Savickienė pranešė, kad 

turinti suorganizavusi krau
jo ąukotojų grupę, louri vas

, koncertuose.
Kolonijos suorganizuotam

Raud. Kryžiaus sk. ėjo pir-! 11 d. bendrai aukos krauje 
miainko pareigas. Parapijųį Detroito lietuvių vardu, 
rengiamam R. Kryžiaus nau Kun. I. F. Boreišis kalbė-
dai Lietuvos Nepriklausomy 
bės 25 m. sukaktuvių p?mi-

jo apie svarbą palaikyti su 
darytą trijų parapijų cen-

nėjime kalbės ir, jei aplin-1 tralinę komiteto valdybą, 
kybės leis. išpildys muzika-Į kad prisėjus kokiam svar-
les programos dalis savo 
naujais Kūriniais.

blun reikalui, valdyba šauk
tų bendrą susirinkimą> Kal-

kienė, M. šiurkienč. M. Sva- 
bonienė, L Laževnikienė, O. 
Kratavičienė, M.-Šeirienė, O. 
Gustaitienė, V. Mikalauskie
nė, 0. Petrauskienė, A. Šmi- 
gelskienė, A. Blaževičienė.

Darbuojasi savo 
kraštai ir Lietuvai

Po 50c J. Gužauskienė.
Tam tikslui surengtas 

“ bunco-pinochle ’ vakaras 
davė pelno $41.80. Lioterija | 
$15.60.
, Taipgi “Sųn-hithsBowi 
ing League $15.25. Gal, nei 
visiems yra aišku ir žinc 
ma. kad Detroite yra lietu
vių Bovvling League. Dauge 
lio ir sąjungiečių vyrai tai 
lygai priklauso. Varžybos, 
būna kiekvieną nedėl dienį. 
Ačiū jų raštininkui ir vi
siems kitiems už auką. Išvi-Į 
so sudėta $159.15.

Nuoširdžiai ačiū visiems, 
kurie tik prisidėjo prie šio 
darbo. Komisija

SąjuigIečių dėmesiui

Susirinkimai 54 kp. įvyks 
kas antrą nedėldienį kiek
vieno mėnesio. Sekantis bus 
14 d. vasario. M. M. K.

Gabus jmjolis
2nd Lieut. Jonas P. Sta- 

nievich, sūnus Juozapo ir 
Izabelės Stanevičių, gimę3 
spalio 19 d. 1916 m., Detro 
ite. Pradžios mokyklą baigė 
Šv. Jurgio parap. su pasižy
mėjimu gaudamas pirmą do 
vaną — sidabrinę t a u r ę. 
High School irgi gerai sekė
si. Wayne universitete sėk
mingai baigė muzikos mo
kytojo šaką, nes iš pat jau
nystės dienų pradėjo muzi
koj lavintis, ypač buvo pa 
mėgęs smuiką. Baigus 
Wayne univ. tuoj buvo pa
kviestas muzikos mokytoju 
į Mackenzie High School. 
Rengiant aukštesnių mokyk
lų muzikos kontestus, Jonas 
su savo mokyklos orkestru 
1941 m. laimėjo pirmą do
vaną.

Jono brolis Vladas, kuris 
dabar randasi Sacred Heart 
seminarijoj, yra gabus pia
nistas ir vargonnininkas. 
Buvo sudaręs savo gerą or
kestrą ir plačiai pagarsėję? 
savo gabumais muzikoj. Ku
rį laiką vargonininkavo Šv. 
Jurgio parap. Abu lietuvių 
programose daug kartų pa
įvairino programas.

Pradžioj 1942 m. Jonas į- 
stojo į A. U. S. kariuomenę.

rapijos gyventojai (Vincas 
keliolika metų bažnytiniam 
chore giedojo), turi išaugi
nę didelę šeimą. Vienas sū
nų, Vincas, tarnauja Dėdės 
Šamo kariuomenėj. No. Af
rikoj ir dažnai parašo įdo
mius laiškus apie tenykšti 
gyvenimą. Zemnickai yra 
stambūs rėmėjai savo tau 
tos reikalų.

Žinių žinelės

Jonas Al kevicius sunkiai 
susirgo. Nuvežtas į vetera
nų ligoninę eina geryn. Jo
nas yra geras šv. Petro pa
rapijos choristas, darbuoto
jas. Linkime jam greit pa
sveikti ir vėl drauge darbuo 
tia.

2nd Lieut. J P Staniev’ch
Išpradžių buvo pradėjęs stu
dijuoti apie oro pranešimus, 
bet patėmijus jo gabumus, 
paskirtas į Air Corps. Gruo
džio m. 1942 m. pabaigoje 
išlaikė kvotimus ir pakeltas 
į 2nd Lieut. laipsnį air corps. 
Karo tarnyba pilnai pasiten
kinęs.

Smagu pažymėti, kad Jo
no tėvai yra geri darbuoto
jai lietuvių veikime. Prikišu-, 
so prie katalikų organizaci
jų. Tėvas Juozas Stanevi
čius turi dar daug energi
jos ir dažnai užima komisi
jose darbą. Visur pasirodo 
gerai, šįmet Šv. Jurgio par. 
eina komiteto nario parei
gas.

Nuoširdžiai patrijotiškai 
šeimai linkime ir toliau sek- 
mingai lietuvybės reikalais 
darbuotis. Rap.

Kalbės Vasario 16

vien veikia ir renka aukas 
Iki šiam laikui yra aukoju
sios šios sąjungietės ir jų 
vyrai: po $5.00 — M. Bai 
kauskienė. V. Bridžvaitienė 
O. Miknaitienė. S. Druškaus 
kai, V. Marozai, F. Kamine 
kai. J. Kasevičisi. Po $2.00 
R. Stankienė, E. Paurazie 
nė, M. Uždavinienė.

Po $1.00: O. Jakubinienė 
E. Marozaitė, O. Maj,suskio 
ni, V. Petrauskienė, O. Ran 
kelionė, O. Banionienė. M 
Jurašienė, O. Sicūnienė, P 
Valatkevičienė, M. Bartkie 
nė, J. Medinienė, 0. Tulaua-

štai, keletas kolonijų dar
buotojų, kurie yra daug pa 
sidarbavę. kaip vaidinimuo
se didelių veikalų, dainavi
me, rėmime kilnių katalikų 
reikalų, užsisakė “Draugą“: 
Žukauskai, Salasevičiai, A.

Kun. I. F. Boreišis, Šv. Buknis, B. Dapkienė. V. Var 
Antano parapijos, Detroit,' nackienė, Markevičius, Va- 
Mich., klebonas, kuris kas- sukonis, Baltušnikienė, Pet- 
me vienu ar kitu būdu — kai, Kravez; atnaujino: adv. 
bažnyčioje ar salėje — su- J. P. Uvick. Apie šiuo3 tė- 
ruošia Lietuvos nepriklau- vynainius ir spaudos rėmė- 
somybes paminėjimą. Ta te- j jus parašysime atskiru.
ma yra pasakęs daug pa- ----- —
mokslų ir kalbų. Šįmet, mi-' 2nd L**Tt. Jonas S tani o- 
nint Lietuvos nepriklau£» vtch kelioms dienoms buvo 
mybės 25 metų sukaktuves* atvykęs pas tėvus pasisve- 
vasario 16 dieną, Lietuvių čiuoti. Tėvai džiaugdamies 
svetainėj pasakys kalbą ben rūnaus gabumais, savo na- 
dram visų trijų parapijų pa- muose buvo surengę vaišes, 
rengime Raud. Kryžiaus nau kur susirinkę giminės pasi- 
dai. šv. Antano parapija nu- dalino įspūdžiais ir pasivai- 
pirkimui ambulanso Raud. žino.
Kryžiui, kun, L F. Boreišiui ------------ '
vadovaujant, šauniai pasiro- * Vincas Domicėlė Zemnk- 
dė. kai, ilgamečiai šv. Petro p>-

Dainininkės Marijonos 6a 
linienės motina, a. a. Mari 
joną, mirė sausio 22 d.. Scrar 
ton, Pa. Halinių visa šeimi 
buvo nuvykus į šermenis. Pc 
iškilmingų šv. Mišių šv. Juo 
zapo bažnyčioj palaidota sa«. 
sio 26 d. parapijos kapine 
te. Galinienė dėl liūdėsio at 
siaakė dainuoti parapijų re 
ngiamam Lietuvos nepn 
klausomybės paminėjime va 
sari o 16 d. Reiškiame užuo 
jautos dain. Galinienei.

Šv. Jurgio parapijom cho
ro vasario 7 d. įvyko įvai
rus koncertas vadovystėj 
komp. kun. J. čižausko. Ka
dangi vadovai jau ketvirta 
savaitė kaip eerga gripu i' 
dar turi ausyje skausmą, dė 
to prisirengimui buvo ma 
žai laiko, bet programa bu 
vo gana įvairi. Suaidėjo if

(Nukelta J 6 puri.) *

Kun. V. MasevičLus, šv. 
Petro parap. klebonas, De
troit, Mich. Klebonaudamas 
toj parapijoj per keliolika 
metų parodė didelę darbuo
tę au jaunimu. Neturint pa
rapijai mokyklos, vaikučius 
mokina šeštadieniais, sekma 
dieniais, kad prirengus prįe 
šv. Sakramentų. Jo pastan
gomis suorganizuota net ke
li sporto rateliai. Daug dar
bo ir lėšų padėjo tiems ra
teliams vadovaudama* Pa- 
iapijoj suorganizavo R. Kry 
žiaus skyrių, kuriam ėjo ižd 
pareigas ir rinko aukas. Va
sario 16 d. parapijoms ren
giant Lietuvos Nepriklauso
mybės 25 m. sukaktuvių pa
minėjimą, Lietuvių svetai
nėj , kalbės lietuvių ir an
glų kalbomis. Surinktos au
kos bua įteiktos Raud. Kry
žiai.
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LABDARYBE
9

Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, Rl.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. J odeli s ir St. Cibulskis, vice pirminį nkaj; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. širvinskas, finansų rašti
ninkas.

APLEIDŽIA IŠTEISINTAS TEISMO RŪMUS rr

Labdariu kuopų 
pagyvensi veikla

Waičūnas, Mrs. S. Shimkus, 
Pranciška Vaikaitė. William

J
Lauraitis, Joseph Larvine,' 
J. Beknaitis, Laurinaitienė, 

Apie Labdarių Sąjungos jau keiįntą knygutę sugrąži-
centro metinį susirinkimą, 
buvusį sausio 27 d., jau bu
vo rašyta. Šiuo straipsniu

no. Per Mrs. Uršule Auškal
nis $10.00 Aukojo: Mrs. 
Bukantienė, Stella Vidugi-

norima pavaizduoti kuopų raitž Mrs B Pintveria, 
veiklą, kuri paskutiniais lai- Adella pjntveris, Helen Pini
kais labai žymiai pagyvėjo. veria John Pintveris Lucy

Pirmoji kuopa, Town of Pintveri8i Antanas Gricius, 
Lake, šiame susirinkime bu
vo stipriai atstovauta. Iš
klausius jos raportą, paaiš
kėjo, kad ji daug veikia. Ji 
ėsanti užsimojusi iš visų jė-

Mrs. A. Auškalnis, Peter Ig. 
Trutick. Auskalnienė yra 
garbės narė, bet ir labai 
daug darbo padaro labda
riams ir savo parapijos nau-

gų pasidarbuoti, kad senelių dai kiekvieną susi
prieglaudą būtų galima pas
tatyti “cash” pinigais ir kad 
nereiktų paskolos užtraukti.

Antrosios kuopos, Visų 
Šventų par. Roselande, ats
tovai pranešė, kad turėta 
bažnyčioj rinkliava ir į susi

rinkimą atveža vajaus kny 
gutę.
Šv. Jurgio par.

Penktos kuopos, atstovai
kalbėjo, kad dabar dar ne
laikąs paskolos ieškoti, bet 
dirbti ir baigti senelių namą

Draugas" tikra 
pagoda seneliams 
prieglaudoje
PASIŪLYMAS
VISUOMENEI

Jei kiekvienas skaitytojas 
įvertina savo “Draugą”, tai 
pamąstykite, kiek jį įvertina 
senieji lietuviai prieglaudo
se, kur yra apsupti kitatau
čiais. Imkime kaipo pavyzdį 
senelių prieglaudą Oak Fo
rest, III. Ten yra suvirš šim
tas lietuvių senelių, o vos 
keletas "Draugų” siunčia
ma.

KUR GALIMA NUSIPIRKTI BILIETŲ LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMUI ORCHESTRA 
HALL, VASARI014 D., 1943 M.
Bilietų tvarkymo centrai: pas pirm. Lon L. Labanauską, 
2447 W. 45th PI., telefonai: dienomis — STAte 9833; 
Vakarais — LAFayette 9867; pas sekr. Eduardą J.
K u baltį, 4401 S. Mozart St., tel. (vakarais) VIRginia 3586
BRIGHTON PARK WEST SIDE

Draugas, 2334 So. Oakley 
Avė.

Komiteto pirmininkas ir 
sekretorius (žiūrėk viršuj)

Standard Federal and Sa
vings Loan, 4192 Archer av.

Nekalto Prasidėjimo para
pijos klebonija, 2745 W. 41 
St.

Midland Savings & Loar.
August Saldukas, 4038 So. 

Pašto departamentas drau Archer Ave 
!džla suintinėt laikraštį, jeb John shu]miatraa Agency, 
įnėr apmokėta prenumerata.I 4016 g Archer Ave.
Mat, tuo gali pasinaudoti vi- John Brazauskas, 4504 S. 

isokie propagandistai ir ge; Washtenaw Ave 
rokai apsunkinti paštą. Tad Elzbieta Samienė, 3751 S 

California Ave.ir geriausi norai padėti se
neliams nieko negelbsti.

Jei atsirastų geraširdžių 
skaitytojų, tai būtų galima 

I sudaryti fondą, iš kurio bū-
Aktorius Errol Frynn išteisintas (dešinėje) apleidžia tų apmokama prenumeratos

rinkimą atvežė senelių prie- skolų v Gudienė atvežė
glaudai $100.00. dalį vajaus knygučių: $116.-

Trečiosios kuopos, Cicero, ignacas ir Ona Radavi- 
atstovai atvežė vajaus kny- čiai aukojo $100 oo., įsira
šė su J. Gribausko surink- ( šydami garbės nariais. Ago- 
tais dešimts dolerių. ta Zizįmukaitė iš Racine,

Aukojo šie: Pr. Stanislo-|^isconsin aukojo $10.00; N. 
vaitis, Jonas Vilinskas, An- $5 oo ir Mrs. Želvis auko-
tanas Samulis, Jonas Petrai jQ j-į qo 
tis, L. J. Žuke, Jr., Peter jj. Gudjenė užlaiko saldai- 
Albrick, Kasparas Danto, J. n.^ krautuvę Bridgeporte. 
Kavaliauskas. J. Šenoraitis, pati šiemet tapo garbės

Los Angeles teismo rūmus, su juo Buster Wiles (kairėje) 
ir advokatas Jerry Giesler. Errol Flynn teisme buvo kal
tinamas, kad netinkamai pasielgė su dviem nepilnametėm 
mergaitėm, Peggy Satterlee ir Betty Hansen. Jury teisme 
rado, kad Flynn nekaltas.

ir finansų raštininkas, įsto- Jr3u«jj0S
jo į garbės narius, aukoda- 3 *
mi $100.00. Vajaus knygų- (110113

tės dvi. Ter M. Jokubauską North SMe. — Vasario 14 

aukojo: Mrs. P. Zatkevicz d. gv Vardo draugija Mi- 

$5.00. Po $2.00 aukojo Mr.i šiose šv. 8 vai. eis bendrai

J. Gribauskas.

Ketvirta kuopa, Dievo 
Apvaizdos par., kaip prane
šė delegatai; rengia prie
glaudos naudai vakarienę, 
kuri bus Verbų sekmadienį. 
Taip gi atvežė dvi vajaus 
knygutes su $20.000 auka 
prieglaudai.

narė ir visus savo draugus 
ragina įstoti į Labdarių dar 
bą.

6 kuopa, nusitarė sureng
ti Bunco party.

8 kuopa, Brighton Park, 
pranešė, kad rengia vakarą 
parapijos naudai. Nepasiduo 
da kitoms kuopoms. Vis atve

& Mrs. K. Narsutis, Johanna 

Rasenskas, Josephine Navic- 

kis. Po vieną dolerį. Miss 

Mary Grencius, Mrs. John 

Rastenis, Mrs. Kinderis, C.

prie šv. Komunijos. Šias Mi
šias šv. užprašė buvęs drau
gijos veikius narys, danai 
tarnaująs kariuomenėj Jo
nas Kopčiūnas intencija vi-

Laikraščių į Oak Forest 
prieglaudą, ar kitas įstai
gas.

ADMINISTRACIJOS
PASIŪLYMAS

“Draugo” administrato
rius siūlo įsteigti fondą, ku
ris būtų žinomas, kaipo 
“Draugo” Prieglaudų Prenu
meratų Fondas”, arba “D. 
P. P. Fondas.

Administracija galės pri
imti pinigus į tą fondą ir pa
piginta kaina ($5.00) siųsti 
“praugą” lietuviams prie
glaudose kaip Oak Forest, 
III., Hines Memorial Hospi- 
tal, ir kitur, pagal prieglau-

BRIDGEPORT

Šv. Jurgio parapijos kle
bonija, 3230 S. Lituanica av.

Sandara, 840 W. 33rd St. 
J. P. Varkala, 3243 So. 

Halsted St.
Jonas Dimša, 3347 S. Li

tuanica Ave.
Paul J. Ridikas, Funeral 

Home, 3354 S. Halsted St.

MARQUETTE PARK
Paul šaltimieras, 6912 S.

Westem Ave.
Margutis, 6755 S. Westem

Ave.

Metropolitan State Bank 
Anton J. Valonis, 2201 W. 
Cermak Rd.

18th STREET
Naujienos, 1739 S. Hals

ted St.
Dievo Apvaizdos parapi

jos klebonija, 717 W. 18th 
St.

Paul Miller, Chicagos Lie
tuvių draugijos ofisas, 1739 
S. Halsted St.

CICERO
Kotriną Sriubienė, 1315 S 

50th Ave.
Stdlla Bružaitė, 1320 Sa 

48th Ct. ‘U

TOWN OF LAKE
Šv. Kryžiaus parapijos kle 

bonija, 4557 S. Wood St. 

NORTH SIDE
Vincas Rėkus, 1905 Wa- 

bansia Ave.

GAGE PARK
Sophie Barčus, 5301 So. 

Sacramento Ave.

MELROSE PARK
Anita Novicki Karas, 100

1 Gimimo Panelės Šv. para- Broadway, Melrose Park.

pijos klebonija, 6812 S. Wash 
tenaw Ave.

J. A. Mickeliūnas, 6747 S 
Artesian Ave.

sų No. Side lietuvių jaunuo-
Wartelka, Stanley Rakaus-. esančių kare (gyvu irldų kapelionų paskyrimą, 

kas, Agotha Gaižauskas. A. jau žuvusių). Aukotojų vardai bus skel-
Bugaris, Mrs. Stella Jucevi
čienė, S. Jankus, Kazimie- 
ras Bartus, Mr. A. Erčius, , bus draugijos susirinkimą., 
Mrs. Anna Kamiskis, Mr. 0 vakare' “>®je

Po Mišių šv. ^įvyks svar-

P. Lauraitienė surinko ža pinigų ar vajaus knygutę 
$10.00. Aukojo: Mr. & Mrs. J arba garbės narį. šį kartą 

E. Lapinskas, Mrs. J. Mar- atvežė 3 vajaus knygute ir 
tinkus, Peter Poškus, Mrs. 8-tos kuopos vicepirmininkė
J. Martinkus,, Dominikas Nikodemas ir E. širvinskai

*

IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO

Mrs. F. S ta n ulis, M. Cernau- 
skas, Mr. John Micūnas, 
Mrs. Sophie Cerkauskas. Jo- 
kubauskis buvo vajaus kny

metinis draugijos parengi 
mas. Visų No. Side lietuvių 
vyrų ir vaikinų prašoma: da
lyvauti dvasinėje puotoje

gutę pasiėmęs per Labdarių' bažny«°je. 0 at8ilan-
kyti i parengimą. Norima 
draugiją palaikyti gyvą, taip

(Atkelta iš 5 pusi.)

choro, duetų, kvartetų, so 
lo. Labiausiai publikai pati
ko “Vytauto maršas”, kun. 
Cižausko parašytas. Publika 
atšaukė pakartoti. Taipgi 
choro pažibai solistei S. Bu- 
kšaitė dainavo solo ir buvo 
atšaukta. Būtų gerai, kad , 

kolonijos koresponde n t a s 

plačiau koncertą aprašytų, 

tų-

daug randasi ir juos pažy
mėsime. Koresp

Žodis spaudos rėmėjams. 
Prieš kelis metus Detroite 
“Draugo” radosi tik keletas 
desėtkų skaitytojų, šiandien 
jau yra keli šimtai. Bet dar 
randasi daug šeimų, kurių 
‘Draugas” nelanko. Kiek
vieno lietuvio patrijoto pa
reiga nelaukus “Draugą” pa 
kviesti į jų namus. “Drau
ge” rasite naujausių žinių iš 
viso pasaulio. Taipgi kores
pondentai organizuojasi, kad 
plačiau lietuvių darbuotę iš
garsinti. Nepavydės vietos 
ir veikliems darbuotojams 
jų veikimui aprašyti. Tokių

Juozas ir Rožė Miknia* 
minėjo 25 metų vedybinio 
gyvenimo jubiliejų, šv, An
tano bažnyčioj jų giminai
tis kun. Kazimieras Jankus 
iš So. Boston laikė Mišias 
šv. ir suteikė jubiliatams 
palaiminimą. Prie kito alto
riaus kitas Mišias šv. laikė 
irgi jų giminaitis kun. Al
fredas Cebatorius iš Water- 
bury, Conn.

Vakare erdvi jų reziden
cija prisipildė svečiais. Ma
lonų įspūdį darė jauni sve
čiai kunigai, kurie su visais 
susipažino, sykiu žaidė ir 
lietuviškas liaudies daineles 
dainavo.

Sekmadienį, kun. K. Jan
kus šv. Antano bažnyčioj 
laikė sumą ir sakė pamoks
lą

J. ir R. Mikniai gavo daug 
gražių dovanų. Jubiliatai y- 
ra išauginę gražią šeimyną 
— dvi dukteris ir sūnų Al
fonsą, kuris dabar Lanko De
troito universitetą. V. S.

Seimą, o kaip pradėjo dirbti, 
tai pasiėmė daugiau knygu
čių ir žada gerai pasidar
buoti. Amžinos atminties jo 
moteris Jieva Jokubauskienė 
buvo aukavus $100.00. Kita 
knygutė per garbės narį Jo
ną Kerulį* $10.00. Aukojo: 
Mrs. Julia Didilo, Mrs. Stella

pat papildyti jos iždą, iš k i 
rio dažnai ‘esti paremiami ii 

parapijos ir kiti kilnūs rei
kalai.

biami “Drauge”. Kiek bus 
gauta penkinių, tiek bus 
prenumeratų seneliams prie 
glaudose: Aukas siųskite 
šiuo adresu:

D. P. P. Fondas 
c-o “Draugas”
2334 So. Oakley Ave. 
Chicago, III.

ĮVERTINTOS
PASTANGOS ,

t
Iš vienos laiško, gauto, 

nuo vienp prieglaudo įnamio, 
matosi, kaip nuoširdžiai

Oak Forest prieglaudos gy
ventojas, noriu padėkoti už 
dienraštį ‘ ‘Draugą”, kurio 
gavau keliolika numerių. 
Bet kam dėkoti nežinau, ar 
jį man kas užprenumeravo, 
,ar redakcija dovanojo. Man 
| ta dovana yra labai maloni 
ir brangi labai. Man patin

uką teisingos “Draugo” ži-

SOUTH SIDE
Carl Aleksiūnas, 3422 W. 

63rd St.
Louise P. Narmonta, 8034 

S. Mayl43trk‘
A. Narbutas, 1033 West 

103rd St. (Roseland).
Sally Aleksiūnas, 3422 W. 

63rd St.

Bilietų kainos: Main Floor 
— $1-10; Balcony (pirmos 
penkios eilės) — $1.10; Bal
cony (likusi) — 83c; Ložos 
(po 6 vietas) — $10.00. Vi
sos kainos įskaito taksus.

Z

Šv. Vardo draugija mo-| “Draugas” yra įvertinimas, 
šiasi bendrai dalyvauti Lie- “DrauS°” administratoriui 
tuvos Nepriklausomybės 25 siunčiamas laiškas kaip tik

Šlrumikus, Adolf Doveikis, metų paminėjime ir sykiu r°d° vertingumą šio plano. 
Mr. John Zalumskis, Mrs. i ragina visus northsaidiečius Štai, kaip vienas Oak Forest 

Bernice Kumpikas, Mrs. S.
Zalumskis, Veronika Mičie- tį, į Orchestra Ha. 
nė Alfred Marozas, Antanas vos Nepriklausom

(nios ir gražią lengva kalba Visos vietos rezervuotos, 
parašyti straipsniai. Todėl 

J aš skaitau “Draugą” ir su 

kitais dalinuos. Visi čia lau- 
'kiam “Draugo”, nes yra 

daug, kurie myli skaityti”.
* • ’ ą

Bruno šlemakas,
Ignacas F. Rainis,
Institutional Ward N.
E. 50 Oak Forest, UI.

Iš to laiško matosi, kad 
seneliai tikrai įvertina 
“Draugą” ir todėl verta kiek

Komitetas

Kam Reikalingi 
Pinigai-

DUODAM ANT MORGIČIŲ 
UŽ 
BE

PRIEINAMI KAINA 
JOKIO VARGO

popiet važiuoti į vidurmies prieglaudos lietuvis Ignacas vienam kokiu nors būdu pri-

Lietu 
pam.

nėjimui, o vakare susirink
ti į parapijos salę ir/ia pa
sidalinti įgytais įspūdžiais.

Nors šis karas ištraukė 
iš draugijos veikliausius na 
rius, tačiau likvsieji sten 
giasi veikimą palaikyti gy
vu ir laukia sugrįžtant( savo 
brolių iš kariuomenės karą 
laimėjus. Tuomet, be abejo
nės, draugijos veikimas dar 
gražiau suklėstės. O kol ta.

all, Li
ybės p

F. Rainis:
Oak Forest, III. 
Aš, Ignacas F.

aidėti prie “Draugo” Prie
glaudos Prenumeratų Fondo. 

Rainis, I XXX.

Mokam 3% ųž padėtus pinigus.

TURTAS VIRS $6.000,000.00 
Atsarga* Fondas virė $700,000
Chartered and supervised by U. 
S. Government. Member of Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Washington, D. C.

Piulivas, Mary Alekaunas.

10 kuopoj tuo tarpu nieko 
naujo neįvykę.

23 kuopa raporto neturė
jo.

Visos. kuopos pasižadėjo 
pasidarbuoti, kad Centro va
karas, kuris įvyks sekma
dienį vasario 28 d. Šv. Kry
žiaus par. Salėj, pavyktų.
Pasiėmė tikietų ir žadėjo
juos išplatinti. Tikietai gali-'^1“ P“i»kę namie jaunie 
ma gaui: Town of Lake pas 'J1 ir kviečiami pri
Sudeikienę, Ciceroj pas A. j si<iėti savo parama prie dr- 
Valančių ir K. Jodelį, Dievo veikima 

Apvaizdos par. pas Aukš-1 Nepamirškite sekmadieni 

kalnienę, Šv. Jurgio par. pas dalyvauti draugijos bendro- 
J. Dimšą ir U. Gudienę, So.' je dvasinėje puotoje, po Mi 

Chicagoj pas Snarskienę, šių šv. susirinkime, o vaka 
Marųuette Parke, pas A., re draugijos šaunioje pra 
Dargį a pliekoj. -Įmogoje. V. Rėkus, pirm.

BALSUOKIT UŽ 
BIZNIERIŲ Į 

ALDERMANUS 
13-to Wardo 

Išrinkit

ALEX -
ALESAUSKAS

Antradienį,

Vas.-Feb. 23,
19 4 3

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACKIEWICH,
Pres. and Manager

4192 Archer Ave.
TeL VIRginia 1141

v
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DIENRAŠTIS DRAUGAm

rr Lietuvaitės" Artistai ir Artistės
I .

Nastutė tauri ir simpatinga Elenutės
J . . >

draugė. Tq rolę vaidina Ona Bakutis
’ * 1 * ** • • 1 1 • t t V

Skutas. »♦ i

>

k

Nastutė gražiai išauklėta 
kaimo mergelė. Ji mėgsta 
mušiką. dainas, įvertina 
gražesnius gyvenimo daly
kus. Tai aiškiai matyti iš jos 
padarytos pastabos jauni
mui begeriant SUtkuMĮ“.

“Ar jau jūa negalite nei 
šį kartą prisilaikyti nuo gė
rimo? Prie svečio?”

Toji pastaba buvo pada
ryta Eicnutėa mylimojo Igno 
akyvaizdoje, kuris pats, bū
damas inteligentas, kaip tik 
ir nekentė “valstybinėlės”. 
Gal, Nastutė tai pasakė no
rėdama Ignui palikti’ Bet 
tą paliksime jums išspręsti, 
kada atvyksite , pamatyti 
“Lietuvaitę”. Dabar bent pa 
tenkinsime jus paduodami 
trumpus biografinius bruo
žus. Onos Bakutis-Skutas, 

kuri vaidins idealios Nastu- 
tėš folę. !

Iš L. Vyciy Chicago 
apskrities veikimo

Pastarame Liet. Vyčių 
Chicago apskrities susirin
kime padaryti sekantieji nu
tarimai:

Lietuvos Vyčių 31-jį sėd 
mą šįmet kviesti į Chicago, 
rugpiūčio mėnesį.

Suorganizuoti apskrities 
merginų chorą. Tam reika
lui išrinkta komisija iš J.
Vilkišiaus ir K. Zsromakio.

Ona Bakutis-Skutas 
Nastutės rolėje

Gal ji savo gražiais simpa
tingais žodžiais nori išviliuo 
ti Igną iš Elenutės? Veli, pa
matę “Lietuvaitę” sužinosi
te Nas tu tės širdies paslapt
is. Juk kartais reikia dide-

% liūs pinigus mokėti, kad iš- 
Ona Skutas yra begalo moteries paslaptį. At-

simpatingo būdo ir jai kaip vykę į Sokol 2345 S.
tik ir pritinka Našlutės žb- Jtedzie/ sužinosite tas pas- 

$1.25 arba 
SPA.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PAMINĖJIMAS 
VASARIO 14-k, ORCHESTRA HALL

Visi lietuviai dalyvaus Lie gus, darbdavius ir kitus sve- 
tuvos nepriklausomybės dvi ; timtaučius.
dešimts penkių metų sukak 
ties paminėjime vidurmies

3,000 vaikų. Visų tų rnoksdo rišką mokyklą Hays, Kan- 
įstaigų išlaikymas Amerikos sas ir 9 darbuojasi ligonine-
vyriausybei kaštuotų apie 
100,000 dolerių, bet vienuo
lės dirba pasitenkindamos 
tik gaunamu kukliu pragy
venimo minimumu ir tuo

se.

Esame girdėję iš svetim
taučių, kad jiems lietuviai būdu per metus visuomenei 

tyje, Orchestra Hali, vasa-Įyra įdomūs, ir kad jie nore-Į sutaupo apie $50,000 paly- 
rio 14 d. Jie atsives ne tik tų dalyvauti lietuviškuose gįnus su tuo, ką jos už sa- 
savo gimines. bet ir drau- parengimuose. Dabar rengia
gus, kaip lietuvius taip ir mės prie vieno svarbaus pa 
svetimtaučius. Nes vienas rengimo, į kurį būtinai turi
tikslas šių metų parengimo me užkviesti savo draugus, 
yra atkreipimas nelietuvių svetimtaučius. Nei vienas ti 

Liet. Vyčių organizacijos, dėmesio į Lietuvos padėtį, kras lietuvis nesigailės, je; 
globėjo šv. Kazimiero dieną | Vasario 14 dieną bus ge- gu jam reikės aukoti vieną 
švęsti kovo 7 d., Nekaltu! riausia proga užprašyti da-' ar du bilietus už $1.10 arba 
Prasidėjimo Panelės šv. pi-1 lyvauti savo kąimynus, drau už 83 centus. įdomaujant.4

vo darbą gautų, jei būtų pa

saulietės mokytojos. Be su
minėtų dalykų, dar pranciš 
kietės veda Šv. Juozapo ka

BE 1OO% 
WITH V<M

J

džisi: “Mes turim gražų 
šiaip jau,darbą dirbti, ne

kaip...”' •'
Ona Bakutis-Skutas šiuo, > . I.

metu gyvena adresu 3106 S.

laptis tiktai už 
'.75! =

Chicago Studentų
Hatsted 9«. yra" įgis savo

anglišką žurnaliukų

rapijos bažnyčioje, Brighton 
Park. Iškilmes surengti pa
vesta vietos 36 kuopai.

Kas susirinkimą turėti pa
skaitą. Kurioj kolonijoj bus 
susirinkimas, iš tos koloni
joj pakviesti kurį nors pro
fesionalą patiekti vyčiams

Pavyzdinga syjun- 
giečiy veikla

Cicero. — M. S. 48 kp. 
sausio 1 d. įvyko reguliaru 
susirinkimas. Narių atsilan- 

paskaitą aktualia tema. Tuo ^ė gana daugi

nai rūpinsis Al. Manstavi- 
čius, apskr. pirm.

Liepos 4 d., kuri šįmet 
bus švenčiama pirmadienį. 
Vytauto parke suruošti Vy
čių Dieną. Ta pačia proga 
apskrities susirinkimas pa
reiškė nuoširdžią padėką

Ona Rašinskienė pranešė 
kad užprašė šv. Mišias už 
kuopos narės mamytę a. a. 
Balkojienės sielą. M. Česie
nė, pranešė, kad mirus or 
ganizatorės Nausėdienės vy 
rui Iz. Nausėdai užprašė šv. 
Mišias už jo sielą. Perskai-

—— — f svetimtaučiai mielu noru n 
1 patys nusipirks bilietą. Tih 

i reikia jiems pasiūlyti.

Skleiskime žinias apie tp.. 
dienos programą visur: dat 
be, krautuvėse, mokyklose 
ir kur tik susirenka grupė 
lietuvių arba svetimtaučių 
Biliątai parduodami įvairio-

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Chicago lietuvių parapijų. tytas gautas padėkos žodis

vyro vardas Juozas. Priklau 
so prie Šv. Jurgio parapijos.
Augina dukrelę vardu Joaną.

One Skutas gimė, Įtoloit,
Wis. Jau 23 metai,, kaip gy-j pizscija praeitą susirinkimą, 
vena Chicagoj. Baigė šv.
Jurgio parap. pradžioa mo
kyklą. Savo balsą lavino po 
prof. Ant. Pociaus globa.
Nuolatos priklausė prie šv.
Jurgio parap. choro. Daly
vavo daugely koncertų ir 
veikalų, tarp kiurių įžymiau
si buvo šie: 1938 m., Upkri-

klebonams ui didelį vyčiams 
prielankumą — davimą Vy
tauto parko jaunimo dienai 
liepos 4 d. \

Padėkota Cicero L. V. 14 
kuopai, jos valdybai, dvasios 
vadams: kleb. kun. I. Alba-

se įstaigose ir pas komisi
jos narius.

Auburnparkiečiai gali įsi 
gyti bilietus pas L. Normar, 
taitę, 8034 S. May St., tele 
phone Stewart 3669 tarp V 
ir 8 bile vakarą.

L. Normantaitė,
Reng. kom. valdybos narė

nuo Stella Baikojis ir nuo 
Nausėdų šeimos. f , w.

Nutarta užprašyti šv. Mi- jVSrbiiS llCfaV3ICIU

šias už a. a. kun. Vaičiūną.
Išrinkta komisija, kad ru

denį surengtų \akarą. Į ko
misiją įėjo: Zakarienė, Ra
šinskienė ir Gudinienė. 

Atstovės į Chicago aps
kričiui, kun. Griniui už nuo-

Chicago Amerikos Katali- sird« pMM»rb»vhną mo- 
kų Lietuvių Studentų Orga- ®iant metinį apskrities sci- krities susirinkipią išrink- 

melį. ' tos: Stašaitiėnė, Barčienė,
vas 5 d., galutina, aptarė ’^PSkntiea' valdybon -ji- Zakarienė ir‘’VaičiunieTO.
pianus iškirti kuopos žur-' Sirti isrinkti asme’
nalą vardu,'"The Bulletin”,1 dva8,°1’ radas kun J 
anglų kalboje, ši. žumaliu- Griniw’' P1™' AL Man!*a-
kas nebus didelis. bet atliks1 vičiu8' Pirm J,Vl,k> 

sius, sekr. Valaityte, finansų 
sekr. S. Brozaitė, ižd. S. Ši
mulis. Vytis K. Z.

kultūrinis darbas
(LKFSB) Jau 20 metų 

gyvuojanti lietuvaičių sese
rų pranciškiečių vienuolija 
išaugo ir Jungt. Amerikos 
Valstybėse turi 27 savo sky
rius su 180 seserimis, 5 nau 

fjukėmis ir 7 kandidatėmis.
Į Federacijos 12 skyrių Jų tarpe net 93 baigusio.

atstovės yra: M. Česienė, O. 
Rašinskienė ir P. Zakarienė.

aukštąjį mokslą. Be to Bra
zilijoje pranciškietės dirbi

kuopos propagandinius rei
kalas ir ragins studentus 
prirašyti prie organizacijos. 

Laikraštuko leidimo

Išmokėjus valdybai algas, Į net trijose vietoje, taip, kart 
ižde pinigų liko $350. Nors jų vienuolijoje išviso naru,

čio 27-28 dd. lošė Nora Ma-|mįgįja susideda iš sekančių p Cinikas 
lone rolę “Here Comes Kun. p cinikas, MIC, vadas
Charlie” veikale; 1940 g Martinaičio, , kuopos

k°’ susirašymų sekr., o kun. P.

MIC., dvasios

kuopa, galima sakyti, nėra 
didelė, bet narės tikros dar
bininkės. Visos veikia išvien.

Valdyba liko ta pati, kuri 
veikia nuo pat kuopos su
organizavimo. Tai jau virš

va3ario 4-5 dd., Dulcia Dum
ble rolę “The Mummy and 
the Mumpe”, veikale. Tą pa
čią ręlę vaidino vėliau ŠŠ. 
Petro ir BoVylo paira p. sa
lėj kovo mėn. Dalydavo dau 
gely kitų konceftih * įdainuo

dama chore.

pirm., Dale Vaikutis,
Gertrūdos Mozeris. Pirmas 
numeris išeis apie Kovo mė
nesio pradžią.

Chicagos studentai pla
nuoja kviesti kartais nno 
karto žymesnį kalbėtoją ap-! 
tarti svarbesnį kurį reikalą1

šiomis dienomis organiza- penki metai, 
ir cijos veikla gerokai pagyvė- A. Stašaitiėnė įraše naują

jo. XXX. narę Oną Zenevičienę. Bra
vo! S-tė 48 kp.

yra 192. Seserys pranciškie
tės veda 1 akademiją, 4 auks 
tesnes mokyklas, 28 pra 
džios mokyklas. Visose jų 
vedamose mokyklose yra 
daugiau kaip 5,000 vaikų. 
Be to, jos veda 5 misijų ceni 
rus ir praveda Katechizaci 
ją 13-je katekizacijos cent 
rų, kur išviso globoja apie

Bė abejo, įum& įdomu ži- mitingo laike. Mitingai esti

noti, kokią rolę 'Njsijįutė lo
šia. Ypač kada ji simpatin
gai; gražiais žodžiais 
piasi. j Igną: .
‘ "‘Taftai, dovanok! 
ieisk...”

Ar ji tik neturi kokių 
nors planų? Nes kas gali 
įspėti, ką moteris mintija, 
arba ką jos širdis jaučia.

kas pirmą penktadienį kiek
vieno mėnesio “Draugo”' re- 

2 A 1 i “ l • I dąkcijos patalpose.
Pirmininkauja Eduardas 

Neįai- Mariinaitis, Eilėn Sliter yra 

vicerpirm., V. Pumputis sekr. 
protokolų, ir Dale Vaikutis

gyvena. (Do Bartos).
Kas gerai gyvena —- ilgai

PAVASARINIS RAKANDU IŠPARDAVIMAS
DABAR tai laikas pirkti lr taupyti. ..
DVbELt BARGENAI — Gražūs 2 dalių Farfer Sulai. — 
3 dalių BmIvsmu Setai, — DtasMa Setai, ir visokį kiti 
Rak ■adai.Havpetut ir Puėtai — parduodama už labai 
nužemintas Bargenų kainas.

PaairiafcM Sava Aiutb*------------- ★ Vtydrlnklmua a. p.Putrtalut 8»vo Stylb, JStff “
rtelal

fctta-
MER PEBDkRBBIM JCSJŲ SETĄ į N,UJk'

ATRODYS KAIP NAUJAS
rerlaiintun dar 

atli<Aaib«ji 
no Utafkftymo.
S VELTUI paAml- 
mo. patarnavimas 
n-toMa* iV mailių 
tolumo.

Užsisakykit DeLirae perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

UPHOLSTERING & 
FURNITURE COMPANY 

LAF. 9641
D E L U X E
4315-17 ARCHER

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKSIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
or cmcAdo

2202 We C< 
Road

Canal 8887
f. KAZANAU8KA8

Sekretorius

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MIAUSIAS 
KAINAS.

Turime didelį 
p a s i r inkimsj
lduzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JKWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
P bose. LAFAYETTE 8617

M DELIS IŠPARDAVIMAS MCSV 
MILŽINIŠKO S^AKO MUZIKA- 

I.IPIIV INSTRIMENTV

PAKINAUDOKTT PROGA DAHAR
KOL DAR NE1APARDUOT1.
TŪBOS, CLARINETA1, TROM

BONAI, SAXAPIiONES. FLUTES 
au "eaaM" — 135.00, 137.69,
>45.00 Ir >7 5.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI C.UITARAI, 8PA- 
NTftKI MANDOI INAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
>6 50. >L5«. >12.50 iki >35.00.
STRIUNINIAI BASAI — >80 00. 
>125.00 ir (150.C0. BASO Ul- 
DENGALAS — >12.00 SMTČE-
L.IAI SMUrKOMfc, STRIUNINI- 
AMS BASaMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — H.5Ą. >3 00. >5.00. >10.00 
Ir (15.00. Striūnos dėl visų vlrš- 
minėtų Instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS—>18.50. >23.50. 
>35.00 ir >50 00. PEDALS. HI- 
BOY8. CYMBO. S, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass lr "reed" instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EK9PERTTVAS VICTOR IR 
kilu PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarlne- 
tams. Trlūboms, Saxaphones tr 
taipgi Smuikoms ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOU 
#14 Mazvvell St., Chlcago

«-

WHOLESALE
EIQUOB 
IŠTAIGA

liveilojame 
po vl-< 
Ghl<-a«a.

REMKITB 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

S. KANTER, MM.
MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 So. Halsted St. .
BOTTLVVARD 0014

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl- 

19 4 3

SUPREME
. SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE
DIVIDENTŲ

RATA 4%
1751 W. 47th Street

If Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

BEGEMAN'S
4184 ARCHER AVĖ. 3142 W. 63RD ST.

' Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas

Gvarantuojamas
s

NnmeBoukit senu. muki** b i M ų Hotli-liUnky. Jų mxnltnui. aUUtyti. ««•< 
tklUKiBM Jo iH-<Urhaatn. Jimm įpUtniu, pataisyti, ka<l iliHdų Janis dane 
metų patarnavimą. Jlisų lUg Ken, Little Keti ir kiti Isuliįnikai uall- 
— * ^ItK

Apkalnavhnas Veltui be Obligacijos

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

Ijatel gema rMte* moi 
cloOt kotai

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

STOTŲ m KADJŲ 
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

soterų kailiniai, kailiukais papnoAtals 
parsiduitla nulcmlntomle katnomia.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN I

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

Mrs. K. P. Daiub&k l» Dūkti, Sav. N
WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

Nstiooally sdverUsed

ALIX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

8343 South Western Avenue, Chicago
THefoBM — REPUBUC 6451

(NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYI.INKE8 LIETU VIJ A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARCUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SKKMADLENI/MS 1 vai. p. p. 
KITOMIS DtesomiN 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v. 

Phone: GROvehill 2242

WHFC-l450kil.



T

NRA8TIS DRAUGAS Ketvirtadienis, vas. 11, 1943

v x- 'P&E fcoffl

ĮMETINIAME DRAUGO KONCERTE Sekmad., Yasario-Feb. 21. j
Bus Perstatyta Operetė

LIETUVAITE
SOKOL SALĖJ2345 s- M-ie
Tikietų Kainos.....................................75c, 1.25 su Taksais

Susipažinkite Su "LIETUVAITE"

Tikras vadas neapleidžia savųjų
BELGIJOS JAUNIMO ORGANIZATORIUS 
CARDIJN NACIŲ AREŠTUOTAS.

KUN.

Visi dalyvaukime 
Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjime

IŠRIŠTA BATŲ PROBLEMA

padėti
jauni-

Montreal buvo patirta, rizikuodamas grįžo 
kad kunigas J. Cardijn, žo- žąsis t am s (Belgijos 
sistų įsteigėjas, yra nacių mui) ir kitiems belgams, ku 
areštuotas. Kun. Cardijn yra rie miegojo Prancūzijos ke-
belgų jaunimo organizato
rius, jis suorganizavo žosis- 
tų , organizaciją. Tai šauni
jaunimo organizacija.

KS i"
Kun. Cardijn griežtai prie

liuose ir jiems grėsė 
pavojus. Nugalėjęs 
kliūtis kun. Cardijn

bado
visas
gavo

Chicagos lietuviai vasa 
rio 14 dieną, 2:30 vai., Or
chestra Hali, 220 So. Michi
gan avė. (kampas Adams ir 
Michigan) iškilmingai minės 
Lietuvos Nepriklausomybės 
25 metų paskelbimo .dekla-

pagalbą grąžinti 2,000,000 raciją.
savo šalies žmonių. į savo

Mnos naciu ' iabrovima "į žem«' Naciai Pa«aliau
nojo jo darbus ir jj arešta
vo- .

Belgiją.

Kada Prancūzija krito, ta 
da kan. Cardijn buvo Tou- 
louse, Prancūzijoje, su 20,- 
000 žoeistų, tarp 16 ir 19 
metų amžiaus vyrai, kurie 
ten buVo pasiųsti kaipo Bel
gijos armijos rezervai.

Kun. Cardijn atsisakė j ----------------------
Portugalijos vizos, jis viską SKELBKITĖS "DRAUGE"

Patirta, kad katalikų ku
nigai nesilanksto nei naciz
mui nei fašizmui nei komu
nizmui. Jie saugo žmones 

1 nuo dktatorių žiaurumų ir 
gina žmonių teises ir parei
gas.

Iš visų kolonijų lietuviai 
dalyvaus šiame reikšminga
me minėjime. Bns žymūs 
kalbėtojai, įdomi muzikalinė 
programa.

Iš anksto įsigykite bCie- 
tus, nes prie salės durų bus 
mažai laiko nusipirkti bilie
tus. Bilietus galite gauti 
“Draugo” redakcijoje, lietu 
vių parapijų kolonijose ir 
pas kolonijų veikėjus.

Baisi nelaimė
Shullsburg, VVis. Pereitą 

antradienį Wisconsin kasyk
lose žuvo aštuoni maineriai 
ir du buvo sunkiai sužeisti. 
Žuvusių mainerių tarpe du 
buvo po žeme 60 pėcįų. Juos 
užgriuvo žemė. Tada kiti še
ši ėjo jų gelbėti ir tada įvy-! 
ko antras užgriuvimas ir jie 
žuvo.

Darbininkai taisė kasyk
las.

mu

JUS GALIT IŠMAINYT LEMPUTES
V* \

Sekančiose Vietose
Dėl patogumo išmainvme lempukių 
kostumeriams, daugiau Exchange 
Agentūrų buvo įsteigta po visą Chi
cagą.

Bile katroj iŠ šių agentūrų, Stan
dard išdegusias lempukes galima iš
mainyti naujomis be jokio ekstra mo
kesčio. Specialės lempukes išmaino
mos už mažą ekstra primokėjimą.

Visuose Comnronwealth Edison 
kompanijos skyrių ofisuose, pažymė? 
ta su (★), ne tik suteikiama lem
pukių išmainymo patarnavimas, bet 
ir visokis kitas elektros patarnavi
mas suteikiamas jums. Peržiūrėkite 
sąrašą patalpintą žemiau, kad suži
noti kur randasi arčiausias Storas 
jums.

■C0MM0NWEALTH EDISON COMPANT-
y * «

Savo įima, tavi tirai and tava gatolina 
Pleaie note the lamp bulb exchange agency nearett you

DOWNTOWN
*Commonwealth Edison Company,

72 West Adams Street

NOITHWIST
*Commonwealth Edison Company,

4833 West Irving Park Road 
2733 Milvvaukee Avenue 

Gale Refrigeration Service,
4817 W. Fullerton Avė.

Ray Haas, 3611 N. Narragansett Avė. 
Meersman & Co., 6129 Northwest Highway 
Mont Clare Music Shop, 7115 W. Grand Avė. 
Charles Stasek & Co., 5715 Milvvaukee Avė.
S. C. Turck, 5432 W. Devon Avė.
Williams Hardware & Paint Co.,

3222 W. Lavvrence Avė.
Wintberg’t Dry Goods, Ine.,

5539 W. Belmont Avė.
Wolke & Kotler, 4811 Milwaukee Avė.
Wood’s Hardvvare, 6706 Northvvest Highvvay, 

NORTH
A Better Radio Co., 1224 N. Clark St.
Berg's Hardvvare & Paint, 2609 W. Peterson Rd. 
Alfred Block, 1900 N. Halsted St. 

*Commonwealth Edison Company,
4562 Broadvvay
3138 Lincoln Avė.

En-Ess Sales & Service, 1600 W. Morse Avė.
F. & H. Hardvvare, 4616 N. V/estern Avė.
E. A. Lindberg, 5402 N. Clark St.
Schuemann Bros., 2247 W. Devon Avė. 
Wonder Radio Sales Co., 3157 Irving Park Rd. 

WI»T
Avenue Fair, 3859 W. North Avė.
Berger's Hardvvare, 2327 W. Chicago Avė. 

♦Commonvvealth Edison Company,
4231 W. Madison St.

A. j. Hoffman, 2812 W. Madison St.
A. M. Ka’psa & Co., 2000 Blue lsland Avė. 
Kedzie Avė. Store, 3153 W. Cermak Road 
Mena Elec. Appliance Co., 809 S. Halsted St.

Norman Reisenfeld, 1722 W. Roosevelt Road 
Rogers Co., 5655 W. Madison St.

SOUTHWIST 
S. Baron, 4238 Archer Avė.
Beverly Electric Shop, 2341 W. 95th St.
Czer & Sons, 2552 W. 59th St. «
Glaser’s Radio Shop, Ine., 5123 S. Kedzie Avė. 
The Hoffman Hardvvare,

1906 W. Monterey Avė.
Mt. Greenvvood Hardware, 3136 W. lllth St. 
Solar Music House, 3215 W. 26th St.
Edvvard Trost, 3111 W. 63rd St.

SOUTH
Berman's Hardware Store, 1638 W. 63rd St. 
Berman's Hardware & Paint Store, ,

7918 S. Ashland Avė.
C & R Auto Store, 436 W. 31 st St.
Carroll Hardware, 8947 S. Loomis St.
Columbia Electric Shop, 524 E. 79th St. 

♦Commonvvealth Edison Company,
11046 S. Michigan Avė.
852 W. 63rd St.
4834 S. Ashland Avė.
424 E. 47th St.

Herbert Dix Hardvvare, 7835 S. Halsted St.
Greenhut & Co., 9238 S. Cottage Grove Avė. 

SOUTH IAST
Almquist Radio & Electrical Appliance Co. 

7445 S. Cottage Grove Avė.
Burkhart’s Hordvvare, 13445 Brandon Avė. 

*Commonwealth Edison Company,
9025 Commercial Avė.

Hyman’s Ouality Shop, 2442 E. 79th St. v 
lake City Radio & Electrical Appliance,

6617 S. Dorchester Avė.
Lavvrence, Ine., 1910E,79th St.
L. J. Levine, 2228 E. 71 st St.
L. Porges, 1327 E. 55th St. ,
Edward J. Richey, 10051 Indianapolis Blvd. 
Universal Repair Service, 1161 E. 53rd St. 
Woodlawn Radio & Mušk Co.,6251 S. Ellis Avė.

★Company officee where all eleetrie Services are avoilable.

("Dr&urai" Acme telepuoem
Central mokyklos mokiniai, Glencoe, III., pasikeičia ba

tais, kuriuos jie yra išaugę. Už pakeitimą poros batų už
moka penkis centus ir tie pinigai atiduodami R. Kryžiui.

Jurginis ir Rūkas gyvena Lietuvoje

5 iš Illinois 
nuostolių surašė
Vasario 9 dieną Navy pas

kelbė nuostolių sąrašą, ku
riame pažymėta, kad 35 jū
rininkai žuvo (mirė), 24 bu
vo sužeisti ir 12 dingo. Iš 
Illinois valstybės sąraše pa
žymėta, • kad vienas jūrinin
kas mirė, vienas dingo ir 
trys buvo sužeisti.

Nuo Pearl Harbor užpuoli 
mo iki vasario 9 dienos nuos
tolių sąraše yra pažymėta 
22,892 jūrininkai. •

Iš visiškais patikimų šal-i 
tinių patyrėme, kad Juozas 
Jurginis ir Antanas Rūkas 
yra gyvi ir gyvena Lietuvo
je. Ą Į

Juozas Jurginis prieš bol
ševikų okupaciją buvo "Lie
tuvos Žinių” korespondentu 
Stockholme, bet atėjus bol
ševikams nusiskubino į Lie
tuvą, kur jis priklausė tai 
daug žalos pridariusiai iliu
zionistų grupei, kuri bolševi 
kų okupacijos sąlygomis ta
rėsi galėsianti kurti “tikrą
ją demokratiją’v Jį Kaunan 
parsikvietė Pijus Glovackas, 
kuris buvo paskirtas “liau- 

Įdies vyriausybės" užsienių 
Į reikalų viceministeriu. J. 

Jurginis toje ministerijoje 
dirbo kelias kavaites, kol 
Lietuva nebuvo-"formaliai" 
įjungta į SSSR. ir laikinai 
ėjo politikos departamento 
direktoriaus pareigas. Grei
čiausia, kad X Jurginis nė 
nebuvo įstojęs bolševikų 
partija, nes jau netrukus po 
bolševikų okupacijos pra
džios mus pasiekė žinia, kad 
jis greit nusivylė bolševikų 
“demokratija". Jis dirbo 
švietimo komisariate ir daž 
nai rašinėjo bolševikų lai
kraščiuose "kultūros" temo
mis. Kai bolševikai traukėsi 
iš Lietuvos, Jurginis su jais 
nesiryžo bėgti ir pasiliko 
Vilniuje. Dabar jis dirba 
kaipo vertėjas "Lietūko” 
Vilniaus skyriuje ir laiks 
nuo laiko rašinėja Kauno 
dienraštyj "I Laisvę”.

Kai dėl Antano Ruko, tai 
Nepriklausomoje Lietuvoje

dirbo “Lietuvos Žnių" redak 
cijoj ir “Varpo” administra
cijoj, bet po bolševikų oku
pacijos perėjo į švietimo ko 
misarijatą ir buvo pasinešęs 
ten karjėrą daryti, šis smul 
kaus tipo eiliakalis yra pa
rašęs ir vieną kitą eilėraštį 
okupantų garbei. Kuo A. 
Rūkas šiuo metu verčiasi, 
nėra žinoma, bet jis yra Lie
tuvoje sveikas ir gyvas. Pa
našaus tipo “kultūrininkus" 
Lietuvių visuomenė boikuo-

Dešimčiai metų 
kalėjiman .

Chicagoje vienas šešioli
kos metų vyrukas už vagys
tes buvo nuteistas dešimčiai 
metų kalėjiman.

Gaisras ligoninėje
Evansville, Id. Čia psichi

atrinėje ligoninėje kilo gais
ras. Ligoninėje buvo 1,180 

tuoja, kas ypatingai nemalo- ligonių. Iš jų daugiau kaip
niai juos veikia.

48 valandos darbo 
j savaitę

50 dingo. Gaisras 
$1,000,000 nuostolių.

Iškrito iš antrojo 
aukšto

sukėlė

Nuo vasario 9 dienos iš
leistas įstatymas, kuriuo • Pereitą antradienį Chica- 
trisdešimt dvejuose nfiestuo goję iškrito iš antrojo aukš- 
se karo pramonėje darbinin-j to lango 31 metų vyras ir 
kai turi dirbti, į savaitę 48 užsimušė.
valandas. Už viršlaikį bus
mokama atlyginimas. 

William H. Spencer, regio
nai director of the war man 
power commiss&n, pereitą 
antradienį, pareiškė, kad 
Chicagą šis įstatymas nelie
čia, nes čia yra užtektinai 
darbo jėgų.

Nėra stoka paltų
Donald M. Nelson, Chair- 

man of the War Production
Board, ir Prentiss M. Brown,»
head of the offiee of Price 
Administratlon, Vasario 9 
dieną, pranešė, kad nėra pal 
tų stokos, todėl nėra reika
linga dabar paltų racionavi- 
mas.

Pasirengę mirti 
už tikėjimą

Tolimuose Rytuose Ame
rikos misijonoriai skelbia 
Kristaus mokslą. Buvo nu
žudyti keturi kunigai. Misi
jonoriai yra pasirengę mirti_ •
už Kristaus mokslą ir žmo
nių sielų išganymą.

... .

Padangų patikrinimas
Vasario 28 dieną yra pa

skutinė data periodiškam 
padangų patikrinimui tų ke
leivinių automobilių, kurie 
turi "B” ir "C" gazolino 
korteles ir taip pat dėl-ko
mercinių mašinų.

X Juozas Pupienis, žino
mas katalikiškos spaudos 
rėmėjas, jsigijo net keturis 
“Draugo’-’ koncerto tikietus

X Bronė Dyjokas, 726 
West 18 St., po sunkios ope
racijos jau parvežta namo 
ir palengva eina geryn. Pa
žįstamieji prašomi aplanky
ti. Jis yra kilęs iš Ramyga
los.

X Jonas Pilipauskas, bu
vęs “Draugo” redakcijos na
rys, po sunkaus susižeidimo 
dirbtuvėje, išgulėjęs ligoni
nėj septynias savaites, šią 
savaitę grįžta namo 371 E. 
Kensington Avė.

X Phil Klikūnas, vestsai- 
dietis, BTC kadetas U. S. 
kariuomenėj, sveikina visus 
draugus iš saulėtos Flori
dos. Rašo, kareiviai-techni- 
kai apsistoję gražiam Boca 
Raton klube. Apsitvarkius 
prasidėjo kursai.

X Viktoras Šimkus i š 
Spring Valley, III., prieš iš
vykdamas į kariuomenę bu
vo atsilankęs į Chicagą, kad 
atsisveikinti su pusseserė 
mis, Elena ir Ona Razba- 
dauskaitėmis, gyvenančiomis 
Town 6f Lake ir kitomis gi
minėmis.

X TT. Marijonų Bendra
darbių seime praeitą sekma
dienį, be gražios aukos kun. 
J. Navicko vardo fondui, dar 
gerokai paremta ir katali
kiškoji spauda. Gauta nema
žai prenumeratorių “Drau
gui” ir “Laivui”.

X Biznierka Ona Serel- 
kienė, 4549 S. Paulina St., 
viena ffepiiusių * ‘ ‘ Draugo’ ’ 
skaitytojų, visuomet, bet y- 
patingaį šiame “Draugo” 
vajoje, padeda vajininkams. 
Prie kiekvienos progos ji 
paragina savo skaitlingus 
kostumerius užsiprenume
ruoti “Draugą”. Gaila tik, 
kad šiomis dienomis besi-* • X . "t ' . .*
ruošdama apie namus sužei
dė ranką.

X Juozas ir Apolonija 
Kondvotai, 8145 S. Vincen- 
nes Avė., vasario 10 d. mi
ni 34 metus vedybinio gy
venimo. Tą pačią dieną Kon- 
drotienė švenčia gimtadienį 
ir vardadienį. Kad visa tai 
gražiai paminėjus, sekantį 
šeštadienį savo namuose ruo 
šia giminėms ir draugams 
puotą. Gaila, kad toj puotoj 
nebus jų sūna’is, kuris tar
nauja kariuomenėj.


