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...“and that government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.”

—Abraham Lincoln

Kaina 3c Vol. XXVII

Nacių karo mašina Rusijos fronte sulūžo
Visam pietiniam fronte sąmyšis; 
susisiekimų sistema irgi griuvus

Atsimetanti kariuomenė susiduria
y

su siunčiamais frontan daliniais

TUO NAUDOJASI RUSAI IR 
BLAŠKO ATSIMETANTĮ PRIEŠĄ

STOKHOLMAS, vas. 17. 
— Kompetentiški kariniai 
autoritetai tvirtina, kad gar 
šioji vokiečių karinė mašina 
visiškai sulūžo Rusijos fron
te. Sako, šiandie ten tarp 
vokiečių vien sąmyšis siau
čia.

Vokiečių šauni karinė su
sisiekimų sistema taip pat 
suirusi. Vieni kitiems prie
šingi divizijoms įsakymai 

^.per radiją siunčiami.
Tūkstančiai vokiečių ka-

LONDONAS, vas. 17. — 
Rusų armija atsiėmė iš vo
kiečių Charkovą, Ukrainos 
didįjį miestą, po atkaklių 
kovų su vokiečių užnugari- 
nėmis sargybomis. Iš ten ru
sai leidosi toliau vakarų link 
paskui atsimetančius į Dnie 
pro upę vokiečius. Už Char
kovo į vakarus yra Poltava, 
kurį rusai, kaip spėjama, ne
trukus paims.

Anot sovietų vadovybės
. , x ... pranešimo, rusai atakuoja

reivių žūsta savo pozicijose , . . ... ...
, Onol miestą, toliau i siau-

KOVOS TUNISIJOJE

"Draugas” Aęme photo
Po kelių dienų kai sąjungininkai par.ašuti štai paėmė EI Arbea Tunisijoje oro bazę,l

Graikijos okupantai be atodairos 
žudo graikus, karinius ir civilinius

Bando nutverti partizanų vadų; 
du generolai Italijoje įkalinti
LONDONAS (ONA). — 

Graikų savaitraštis Heilas 
praneša, kad Salonikuose 
okupantai sušaudė 45 grai
kus. Tarp šių aukų buvo 
vienas graikų ortodoksų 
dvasiškis iš Athos kalno 
bendruomenės.

nesulaukdami reikalingų sau 
instrukcijų.

Tankų ir autovežimių tai
symo vokiečių grupės negau 
na progos prasimušti keliais 
fronto link. Nes visais ke
liais vokiečių divizijos sku
botai atsAmeta.

rius nuo Charkovo. Pareiš
kiama, kad visas vokiečių 
frontas pietinėj Rusijoj su
laužytas.

Kariniai žinovai spėja, 
kad vokiečių armijos atsi
meta į padnieprį. Sako, per-
sikels per Dniepro upę ir jos

Kai kur pakeliai ir patys . ... , 1- •
r . . vakarinėmis pakrantėmis su

keliai užversti sugeausiais 
tankais, sunkvežimiais ir pa 
trankų vežimais. Viskas pa
mesta. Kareiviai tai visa pa
lieka ir podraug su kitais 
pėsti, ar kaip kitaip atsime
ta.

Tūkstančiai vokiečių sunk 
vežimių su kariuomene, ku
ri siunčiama frontan para
mai, susiduria su atsimetan
čiomis divizijomis ir nežino 
kas toliau veikti. Tad sunk
vežimiai apsigrįžta ir kartu 
su divizijomis atgal leidžia- 

▲ si.

darys naują apsigynimo li
niją.

Kol tas įvyks, rusai ma
nevruoja tikshi gausingas 
vokiečių armijos dalis kur 
nors apsupti ir pagauti į 
spąstus.

Atsiimto Rostovo šone ru
sai sėkmingai veržiasi vaka
rų link Azovo jūros pakran
tėmis ir jau yra netoli nuo 
Taganrogo.

Maskvoje pripažįs tama, 
kad šį kartą didžiausias ru
sų laimėjimas, tai Charkovo 

Gazolino pristatymas , arimas, šis miestas yra 
frontą taip pat nesiseka. * 37„® ”*ilių j vaka^

be gazolino nė viena kuri
karinė mašina negali veikti. 
Tad daug tankų ir sunkve
žimių vokiečiai stačiai lau
kuose palieka. Dažnai nesu
spėja nė sunaikinti.

Visos vokiečių armijos,

link nuo Stalingrado ir už 
apie 125 mailių šiaurrytų 
link nuo Dniepro upės.

Kitas svarbus Ukrainos 
vokiečių okupuojamas mies
tas yra Kijevas ties Dniepro 
upe. Tenai yra vokiečių ka-

. tvirtina stebėtojai, visu ga- ro veiksmų centras. 
w limu spartumu atsimeta į i Sovietų vadovybė skelbia,

Dniepro upės liniją, kuri bus kad Charkovo gynimas vo- 
tttimpesnė, kurios šiaurinis kiečiams atsiėjo apie 120,- 
galas atsirems Rygos apy- 000 kareivių nukautais ir 
linkėse, o pietinis—Juodąją sužeistais.
jūra.

Švedų sluoksniuose paša- Įmanukojąmakad iki voktai Šimtai jSpOnŲ 

suspės atsimesti į naują li
niją, rusų armijos tikisi dar 
nutverti į spąstus apie 250,- 
000 vokiečių.

nukauta Kinijoje

Britai atakuoja 
japonu airfieldą

NEW DELHI, Indija, vas. j 
17.—Britų bombonešiai ata
kavo ir apgriovė japonų air-

«' fieldą Heho, Burmoje.

Amerikiečiai nelaisviai\ .

.j Japonijoje gavo R. K. 
pasiųstus daiktus .

WASHINGTON, vas. 17.
ašis grįžo atakuoti. Gazolino ir aliejaus atsargos, ir amunicija paskendo dūmuose įrj Amerikos Raudonasis

liepsnose, bet kitą dieną buvo vėl transportiniais lėktuvais pristatyta. Sąjungininkų ka-< M*s ^-av0 a J°
. . . . J. ._ .... .. . __ __ / Į pasiųstus daiktus gavo amereivis ir vietos gyventojas išgelbėjo vertingų karo reikmenų. , - .....

° _________ ! rikiečiai nelaisviai, laikomi
Zentsuji stovykloje, Japoni
joje.

Jiems pasiųsta maisto, 
drabužių, medikamentų, ci
garečių ir toiletinių daiktų.

Minėtoje stovykloje yra 
»234 karo nelaisviai, tarp ku
rių 54 karininkai.

Afrikos kovose, Egipte ir Libijoj, 
ašis prarado apie 2,000 lektuvtį

CAIRO, Egiptas, vas. 17. 
—Iš karinių britų šaltinių 
patirta, kad naciai prarado 
apie 2,000 lėktuvų kovose su 
britais Egipte ir Libijoje.

Pirmą kartą iškelta aikš
tėn, kad tarp Alaimen ir 
Tripoli visais Viduržemio jū 
ros pakraščiais britai rado 
1,075 ašies lėktuvus pames

ROMMEL ATNAUJINA 
ATAKAS TUNISIJOJE 
PRIEŠ AMERIKIEČIUS

CHUNGKING, Kinija, 
vas. 17.—Kinų karo vadovy
bė praneša, kad aršios ko
vos vyksta penkiose centri
nės ir pietinės Kinijos pro
vincijose, kur šimtai japonų 
nukauta.

STOKHOLMAS. — Gauta 
žinių, kad Norvegijoje plin
ta nacių gestapo teroras.

Ortodokty .metropol i t a s 
Salonikuose < atsistatydino iš 
savo vietos, kai jam nepasi
sekė okupantų įtikinti, kad 
jie pasigailėtų sušaudomųjų.

Larissoj okupantai sušau
dė graikų pulkininką Pap- 
kyriazis už dalyvavimą Gor- 
gopotamos tilto susprogdi
nime.

Okupantai paskelbė, kad 
jie išteisėja graikų partiza
nų vadą Leonidas Spais. Pa
skyrė vieną milijoną drach
mų atlyginimo už jo, gyvo 
ar negyvo, sugavimą.

Vokiečių kariuomenė ap
supo Pryghos kaimą ir ten 
darant kratas tris graikus 
kaimiečius nušovė.

Graikų generolai, Othona- 
cos ir Monetas, išsiųsti kon
centracijos stovyklon Itali
joje.

Nusiviliojo vaikus 
ir nepaleidžia

WASHINGTON (ONA) .— 
Istanbulo (Turkijoj) ven
grai rezidentai praeitą vasa
rą pasiuntė savo vaikus ‘'va 
saros studijoms” Vengrijon. 
Jie tai padarė Vengrijos vy
riausybės kvietimu.

Baigėsi tos “studijos’’ ir 
vyriausybė negrąžina atgal 
vaikų tėvams. Sakoma, tie 
vaikai ten pašaukti darbo 
tarnyhai. Tėvai Istanbule 
sukėlė protestus.

Apie šį įvykį U. S. karo 
informacijų ofisas gavo ži
nių.

Sąjunginės valstybės 
nedaug laivu 
prarado š. Afrikoj

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, vas. 17.—Sąjunginin
kų karo laivynų Viduržemio 
jūroje vyriausias vadas bri
tų admirolas Andrew B. Cun 
ningham pareiškia, kad į Š. 
Afrikos pakrantes atplaukė 
780 sąjungininkų laivų su 
kariuomene, ginklais ir ka
ro medžiaga ir tik 2 nuoš. 
iš to visa laivų prarasta. 
Vadinasi, nuostoliai visai 
nykūs, atsižvelguš į pašėlu
sį nacių srjbmarinų veikimą.

Naciai kėsinasi,u. s. bombonešių sto -griauti čeku šeimas
TIS Anglijoje, vas. 17. — J.

LONDONAS (ONA). —

tus ir sunaikintus. Matyt, 

tie lėktuvai per kovas suga

dinti ir nesuspėta jų patai

syti, kai reikšta bėgti nuo 

britų veržimosi. Kitaip gi 

geri lėktuvai nebūtų buvę 

naikinami. O, rasi, ašiai pri

truko skridikų tuos lėktuvus 
vairuoti.

U. S. bombonešiaiI

atakuoja naciu 
submarinų bazę

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, vas. 17.—Fieldmarša- 
lo Rommelio tankų divizija A. Valstybių keturių moto- 
atnaujino atakas prieš ame- rų orinės tvirtovės ir Libe- 
rikiečius Tunisijoje. Prasi- rator bombonešiai vakar ata 
veržė į Sbeitla apylinkes, o į kavo nacių submarinų bazę 
iš ten pasistūmė į Feriana, St. Nazaire, Prancūzijoje, 
paskelbta čia išleistu komu- Šeši bombonešiai negrįžo, 
nikatu.

Atrodo, kad fieldm. Rom- 
melis tikrai jau pradėjo ofen 
šyvą pietinėj Tunisijoj ne 
tik prieš amerikiečius, bet 
ir prieš kitus sąj.ungininkus.

Pranešta, kad keletas ame 
rikiečių armijos dalinių at
kirsta nuo fronto ir apie 
juos jokių žinių neturima. 
Čia spėjama, kad gal tie da
liniai kaip nors prasimuš 
prie savųjų.

Sakoma, kad dvi vokiečių 
šarvuotosios divizijos pas
tumtos šion ofensyvon.

Vokiečius tačiau iš užnu
gario gali greitai suremti 
britų aštuntoji armija, kuri 
įsiveržusi Tunisijon ii Tripo- 
litanijos.

Grįžę lakūnai raportavo, 
kad jie bombomis pataikė į 
skirtas vietas.

Vokiečių “reideriai ” ata
kavo P. Valijos pakraščius

Gautomis žiniomis, nacių 
policija Prahoj, Čekoslova
kijoj, įsakė registruotis vi
siems bernaičiams ir mer
gaitėms nuo 10 iki 18 metų 
amžiaus privalomojon jau
nimo tarnybon.

Šis įsakymas čekus nepa
prastai sukrėtė. Jie sako, 
kad naciai, regis, tuo būdu

REMKITE “DRAUGĄ*

Kalbama, kad Nelson 
bus pašalintas -

W ASHINGTON, vas. 17. 
—Čia plačiai kalbama, kad 
karo gamybos boardo pirmi
ninkas Donald M. Nelson bū 
siąs pašalintas iš užimamos 
vietos.

Gandai iškilo, kai Nelso
nas atleido savo vicepirmi
ninką Ferdinandą Ebers- 
tadt. Spėjama, kad Nelson 
vietą užimsiąs Bernard M. 
Baruch, 72 m. amž.

ir pietvakarinę Angliją. Su- bandy8 {ek,» šei‘

kelta kai kurių nuostolių. ma8‘
Be to, kilę gandų, kad, rą- 

si, čekų mokyklos bus užda
rytos ir panaikintos.

Nacių kontroliuo j a m o s 
Slovakijos apsaugos minis
tras uždraudė visiems nuo 
17 iki 60 metų amž. vyrams 
apleisti kraštą.

Arkiv. Spellman 
apleido Ispanija -

MADRIDAS, vas - 17. — 
New Yorko arkivyskupas F. 
J. Spellman šiandien apleido 
Ispaniją, išvyko Vatikanan.

U. S. ambasadorius Ispa
nijai Carlton J. H. Hayes 
arkivyskupą palydėjo į air- 
portą.

Iš Romos pranešta, kad 
Italijos policijos apsaugoje

Duona lesina vištas, 
paklius teisman -

LONDONAS, vas. 17. — 
Maisto ministras Woolton 
lordų rūmuose kreipės į ma

li Romos airporto arkivys-1 gistrus.kad jie aštriai baus- 
kupas bus nulydėtas Vati-| tų vištų augintojus, kurie 
kanan. i duona lesina vištas.

HITLERIS SUSIKRIMTĘS, 
UŽSIDARĘS, NEPRIIMA 
NE RIBBENTROPO

ANKARA, Turkija, vas 
17. — Turkų diplomatiniai 
sluoksniai gavę žinių iš Vo
kietijos, kad Hitleris labai 
susikrimtęs, užsidaręs su 
HimmlerLu, gestapo viršinin 
ku, ir keliais kariniais pata
rėjais. Sakoma, taip yra jau 
šeštoji savaitė.

Pranešta, kad jis nieko 
nepriimąs, nė užs. reikalų 
ministro Ribbentropo.

Afrikos kaklus— 
gumos šaltinis

LONDONAS, vas. 12.’— 
Dar prieš sąjungininkų įsi
veržimą Š. Afrikon Vichy 
vyriausybė buvo pasidarba
vusi ten iš kaktuso augalų 
ištraukti gumos esenciją ir 
gaminti sintetinę gumą.

Dabar susekta, kad kak
tusuose yra daug gumunio 
skysčio, bet jo išvalymas 
yra sunkus ir tuo klausimu 
kol kas nežinia kas bus to
liau daroma.

LONDONAS. — Darbo 
partija sukilo prieš vyriai 
sybę, dėl paskelbto Beverid- 
ge sočiai security plano.

Ieškote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pažvel

kite | 3-čio puslapio “Claa- 
slfled Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą Įvairių, 
gerai apmokamų darbų!



Q

IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO
Iš Parapijos Rėmėju 
Moterų klūbo veikimo

Iš M. Š. 54 kuopos 
susirinkimo

Parapijos Rėmėjų Moterų 
klūbo veikla žymiai stiprė-

Įvykusiam M. S. 54 kuo
pos vasario mėn. susirinki 

ja. Žinoma, tas daug prikl.au me baigtas darbas kas linl 
so nuo sumaningo klūbo pir-1 Raudonojo Kryžiaus. Pasi- 
mlninko kleb. kun. J. Gižaus j rodo gražiai buvo pasidar 
ko. Narės, vieningai dirbda-! buota. Dar pridėjus V. Ste 
moa kiekvieną jo sumany- pulionienės $1.00 ir iš ižd* 
mą paremia ir tokiu būdu paskirtus $9.40, sudarė su 
esti gražios pasekmės ir pa-' mą $170.00. Tuojau buvo į 
rama parapijai. 1 teikta šv. Jurgio R. K. sky-

Ir dabar, klūbas ruošiasi riu^ 
prie Užgavėnių vakarienės,! Skžt» '^breUa). 
įvyks kovo 6 d., bažnyčios !tjvo leis,as tek"
svetainėj. Tikietai jau pia-|°- Kiuberienei. 
tinami. Tikimės vakarienė. Iš iždo paaukota $5.00 už- 
kaip kas met duos gražaus gavėnių vakarienei. Praneš- 
pelno parapijai. M. Krivic- ta, kad buvusioji sąjungie- 
kienė, atsižymėjus už dav.- tė K. Dailydienė serga. 54
giausia tikietų pardavinėji-kuopa, atjausdama ir atmi-1 Rep. Charles A. Eaton (D. N. J.) laiko ptrėmęs ranka galvą, kai kongrese Clarc 
mą, susirinkime paėmė 180 nus jos darbuotę, užprašė Į Boothe Luce (R. Conn) kalbėjo apie pokarinę laisvę ir orą (aviaciją). Mrs. Liuce pasa- 
tikietų, ji tikisi juos išpar-! šv. Mišias už jos sveikatą, j kė, kad jos kalbą apie pokarinės aviacijos politiką ^nesuprato Washingtone. Rep. Sol.

ŲEENRA6TIS DRAUGAS.

MOTERIS PASAKĖ SAVO NUOMONĘ

Ketvirtadienis, vas. 18, 1943

%
BALSUOKIT U2 

BIZNIERIŲ Į 
ALDERMANUS 

13-to Wardo

I š r i n k i t

ALEX
ALESAUSKAS

Antradienį,
Vas.-Feb. 23, 1943

JOHN S. BOYLE 
for Mayor

duoti. Susirinkime narės au- Pavesta A. Blaževičienei ir 
kų vakarienėj Sudėjo $21.50. R. Valatkevičienei, kad ei-
Daug ir valgių suaukota.

Vakarienėj šeimininkės iš
rinktos Dom. Akelienė ir jos 
marti, nauja narė, jauna, e- 
nerginga O. Akelienė. Dar
bininkės — Blauzdienė, Ba
ronienė, Varanauskienė, Vi- 
dugirienė. Švendrienė.

damos ją aplankyti nuneštų 
ir dovaną nuo 54 kp. sąjun
giečių.

Randasi ir kita ligonė K. 
Barkauskienė. Nelaimė ją 
patiko: kaulas kojoje trū-

Bloom (D. N. Y.) yra viduryje.

Vasario 21 - I
są jjnęiečių diena

Vasario 21 d. tikrai gali-' 
iųa pavadinti Detroito są- j
jungiečių diena, nes visų tri

kęs. Koja yra įdėta į gipsą. Į jų parapijų kuopos šauniai 
'•Nutarta pasiųsti gėlių. Vi- rengiasi prie vakaro.
Sbms linkim greit pasveikti.; Apie parapijos choro kon

certą ir Lietuvos Neprikiau-' Nepamiršo mus ir garnys: 
somybės 25 m. sukaktuvių j šį mėnesį aplankė ir paliko 
paminėjimą jau buvo rašyta P3 sūnelį veikėjoms A. Ka- 
kito korespondento.

Pažymėsiu, kad šiam va-

i minskienei ir O. Deltuvienei.
Kaip girdėt, motinos ir sū
neliai sveiki.

TARP GRAND RAPIDS LIETUVIU
Auka Raudonam

kę pirmo pasaulinio karo, 
jie prisidės ir dabar atgavi-1 
me Lietuvai nepriklausomy
bės.

Vietos ir iš apylinkės* lie-1 
tuviai nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti.

Įžanga nemekama.
I

P. Greičaitis

VVOLK STUDIO
1945 VVest 35* Street

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

1.0 VVEST POSSIBLE PRK ES 

PHONE LAFAYETTE 2M3

Sr

Grand Rapids, M*cK. —
Šios kolonijos lietuviąi'S3U-

7:30 vai. vakare, Šv. Jurgio 
draugijos salėj, 1513 Quar 
ry Ave. N. W.

Programa susidės iš kal
bų, muzikos ir dainų.

Kalbės geri kalbėtojai, dai
Programa bus įvairi. Bus kėlė Raudonam K r y zl u i nuoe gg Petro ir Povilo pa- 

atvaidinta juokingos kome- $505.00 aukų. Toji suma. su- ' rapįjos choras, taipgi daly- 
sidarė iš organizacijų ir na-. vaus programoj parapijinės 
rių aukų ir pramogos, kurij mokyklos mokiniai.

dijos: “Užkerėtas Jackus’’.
Vaidintojai bus vadovauja
mi E. Paurazienės. Vaidini-! įvyko sausio 23 d. Sukėlime 
mas žada visus sočiai pri-j šios sumos dalyvavo 17 . or- 
juokinti. Jaunametės sąjun- ganizacijų. Vasario 1 d.'įvy
gietės, kurias mokina M. Ka- 
sevičienė, praktikuoja lietu
viškus ir amerikoniškus šo

kanti daug darbo pridėjo ko
miteto nariai: J. Belickas Vasario 21 d. įvyks bend- 
ir A. Petkus. Kleb. kun. J. ras M. S. kuopų vakaras. Už- 
Gižauskui susirgus ir dar tikrinam linksmą Laiką. Pra-ųkinė. Na, o ką bekalbėti jau 
tam vakarui nepilnai susvei- šom visus atsilankyti, 
kus, jie turėjo viskuo rūpin-j M.M.K
tis.

Programas buvo įvairus 2VajgŽdė M. Sli-gOS 
Visos dainos buvo parašy- 3 3
tos komp. kun. J. Cižausko. k ;opiĮ bendro vakaro 
Į vakarą huvo atsilankę vei-!

apie 54 kuopos sąjungiečių 
ensamblį. Jis yra prisiren
gęs gražiausiomis liaudies 
dainomis svečius palinksmin
ti. kad lietuviai pionieriai šia-

Šeimininkės tik galvas su- me darbe. Vietos anglų laik-

ko organizacijų delegatų su
sirinkimas/ į t kurį atsilankė 
Raudonojo Kryžiaus atsto
vai ir buvo jiems įduota 
viršminėta suma. Raudonojo 
Kryžiaus atstovai labai įver
tino tokią komiteto ir bend
rai lietuvių darbuotę. Sakė.

kėjų ir iš kitų kolonijų.

Taktas, tai suderinimas 
mūsų vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

Kam Reikalingi 
Pinigai-

DUODAM ANT MORGIČIŲ 
UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
BE JOKIO VARGO

Malvina Rukšenytė, kla
siškų šokių šokėja, akordio- 
niatė ir pianistė. Rimta, in
teligentiška ir populiari tar
pe Detroito visuomenės. Mo
terų Sąjungos vakare šoks 
klasinius šokius ir grieš a- 
kordionu.

ka, kaip šiais “rašin” lai 
kais užtektinai gavus val
gio. Bet, sakė, viskas sekasi i lietuvių veikimą 
labai gerai: turės užtektinai * 
skanaus valgio ir gėrimo.

Tikietų pardavinėjimas ir
gi sekasi. Kol kas pirmą vie- i

raščiai įdėjo komiteto val
dybos atvaizdus ir aprašė

Gal, pirmą sykį šioj lietu
vių kolonijoj bus taip mini
ma Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktis. Ka 
dangi tmūsų tėvynė Lietuva 
antrų okupantų okupuota 
Lietuvos žmonės kenčia žiau 
rią priespaudą ir didelį var
gą, taigi šis Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo su
kakties minėjimas nebus 
džiaugsmingas, bet ryžtin
gas. Amerikos lietuviai daug 
prisidėjo prie Lietuvos ne
priklausomybės įgijimo, lai-

DOCTOR SELMA 
SODEIKA. O. D.

AKIS 1ŠTIRINFJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka. 

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: — EUCLID 906

— REZIDENCIJA —
1441 So. SOth Ave., Cicero, lll. 

Tel. Cicero 7681

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 Metų Patyrimo
Tel.: YAKds 1839 
Pritaiko Akinius.

fSajMSHki Kreivas Akis
Ištaiso

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
Kampas 34th Street

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

A. A. SLAKIS •
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824
Valandos: EI ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartj

Namų Tek: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

Minės nepriklausomybės 
sukaktį 1

Mokam 3% už padėtus pinigus.

TURTAS VIRS $6.000.04*0.04 
Atsargos Fondas, viri $700,000
Chartered and supervised by U. 
8. Government. Member ot Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Washington, D. C.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAOO

JUSTIN MACKIEW1CH,
Pres. and Manager

4192 Archer Ave.
Tat VIKglola 1141

tą dar vis laiko Kotrina Ru- 
kšenienė., o O. Gribienė ir 
R. Mikniene sakė mėginsią 
ją pasivyti. Na, o Brazaitie
nė pasakė: “Nors mūsų kuo

Kvailys gali daugiau už
duoti klausimų per valandą, 
negu septyni mokslinčiai ga . pa mažiausia, bet mes irgi
lėtų atsakyti per 
(Senas posakis).

metus.

sime

nepasiduosim54 kuopa 
kaipo didžiausia, sako: “Mes 
lengvai čempijonatą Laimė

Vasario 1 d. organizacijų 
atstovų susirinkime nutarta 
minėti Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 25 metų 
sukaktį. Perrinktas komite
tas: P. Medelinskas — ko-;I
miteto pirmininkas, S. J. Ed-
kins — sekretorius. W. J
Morris, Mrs. A. Birgilaitis,
Mrs. T. Tebeau, J. Bartkus,
P. Greičaitis — nariai. Mi-

Taip, sąjungietės darbuo-' ... . , ‘ ,r nejimaa jvyks vasario 21 d.,

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik risiu pora aklų rtanm gy 
▼snlmtd. Saugokit* Jas, leisdami 
ltegaamlnuotl jas modsrnUkiausla 
metodą, karia regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
S& METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pataHaa 
visų aktų (tempimų. ..

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

OPTOMBTl RISTAI
1801 So. Ashland Avenne

Kajoidab 18-toe
Telefonaa: CAMAL Ogia. CUcagc 

OFISO VALANDOS: 
Kaadlsa «v m. Iki »:»• p. m. 

Trečiad. lr ieitad. 1:10 a. m. 
IU T:0* p m.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS: ’

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

Offies t*L YARda 4787 
Namų tsl. PROspoct 1930

Tel YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIFTU VIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrieally Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

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

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

dėl io j pagal sutartį.
Daugely atitikimų akys atltalae- 
moa ba akinių. Kainos pigiau kaip

pirma.
4712 South Ashland Av. i

Fkoaa TAKUS ISIS
Phone: VAROS 1173

Jaunuoliai, kuria neoriimami 
karo aviacijos skyr4’' •'< prieina- 
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindneee), kreipkitės
Apsiimu iigydyti.

jasi, kad viskas būtų kuo 
geriausiai prirengta. Jos 
lauks geraširdžių atjautimo 
ir skaitlingo atsilankymo. O 
juk žinome jų obalsį: Kas 
su mumis, laimingas bus, 
atsilankęs nesigailės, nes ge
rą laiką turės. V.S.-

Kas laisvę brangina, 
perka YVar Bonds.

—
AMERIKOS LISTUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso tsl. VIRgima 0036 
Rezidencijos t«L: BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniai* pagal sutartį

TsL YARds 6921.
Res.: KENirood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nue 6:30-3:30
756 YVest 35th Street

Tsl. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 YV. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—3 t. v 
Sekmad., Trečiad ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 YVest 66«i Ptocc 

Tel. REPubiic 7868

prie manęs
tas

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

TaL CANaI 0257
Res. tei.: PROspoct 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

1821 So. Halsted Street
RssMsndJs: 6600 So. Artesian Avs.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valaudos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

Tsl. YAKds 2246

OR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartj.

Telefoną* HEMIock S849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. YVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 
o nedėliomis pagal .sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGASP

<146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 Iki 9 vak.; 
Penkt., Seštad. 8:30 iki 9:30 vak.

BgJuoadjųnjai* pagal susitarimu

Ofiso Tel...................VIRglnla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. MIDvray 2880 Chicago, IIL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 vai. vak. 
Nedvliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DCL RADIO PATAISYMO — 

šaukite YARDS 3038.

SUPAŽINDINKITE KITUS 

SU D1EN& “DRAUGU”

prikl.au


Ketvirtadienis, vas. 18, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS

Studentai minėjo Lietuvos nepriklau
somybės akto paskelbimą

HINSDALE, III. Am. Let. 
Kat. studentų sąjungos An
troji kuopa Kunigų Semina
rijoje suruošė vasario 16 
dieną Lietuvos Nepriklauso
mybės 25 metų paminėjimą.

MENINE PROGRAMOS 
DALIS

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo vedėjas Anta
nas J. Tamulis, M. I. C., nu
švietė Lietuvos kovas už 
laisvę. Seminarijos choras, 
vadovaujamas kun. rekto- 
riaus Jagmino, padainavo 

* meniškai ir skoningai keletą 

lietuviškų dainų, kaip “Kur 
banguoja Nemunėlis, Studen 
tų vargai, Lietuva bran
gi” ir kitus dalykus.

Kun. K. Barauskas kalbė
jo kiek Lietuvos moksleivi
ja prisidėjo prie Lietuvos

A lasvės ir nepriklausomybės 
atgavmo.

Brols J. Malinauskas, M. 
I. C., padeklamavo “Lietu
vio Giesmė” — Maironis. 
Buvo įdomi Bandurėlių mu
zika, kurią išpildė studentai. 
Brolis Petras Ražinskas, M.

r Pakilo javu kaina
Chicagoje pereitą antra

dienį javų bušelis kaštavo 
$1.60, tai aukščiausia kaina 
per 15 metų.

I. C., gražiai prajuokino su 
savo dūda.

PERSKAITYTI AKTAI

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjime buvo perskai
tytas Vasario 16 dienos ak
tas ir Atlantic Charter.

Seminarijos rektorius 
Kun. Jagminas baigdamas 
minėjimo ’ programą papa

sakojo savo įspūdžius iš 
Lietuvos gyvenimo.

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjime dalyvavo stu
dentai, broliai. Vargdienių 
seselės, Profesūra ir iš Chi
cagos svečiai — Kun. Jan
čius, M. I. C., Chicagos ma
rijonų namo viršininkas ir 
Kun. A. Sandys, “Laivo” re
daktorius.

Seminarijoje dvelkia gra
ži katalikiška lietuviška a- 
merikoniška dvasia.

Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjimas

Rockford, III. — Paminė
jimas Lietuvos nepriklauso
mybės 25 metų sukaktuvių 
bus vasario 21 d., 2 vai. pa
rapijos naujoj salėj. Bus at
vaidinta gražus veikalas. 
Bus ir kalbų. Visi kviečia
mi dalyvauti.

LIBERTY UMEfflCKS

“These Bonds,” said a milk* 
man in Rye,

“Will win us control of th# 
*7.

And I’m happy to know 
That a tenth of my dough

Will help blast tha Axia 
sky-high!”

pay avary w**k tar Wav 
Sirinp Band. or Štampo. 
Doo't loaro lt te th* oth«o 
Ml««. TU* la *»*ryt*4y*p 
«*rl

o. t.

Vienų Metų 

Mirties Sukaktuvės

DOMINIKAS RUPŠIS

Jau sukako vlenerP metai, 
kai negailestinga mirtis atsky
ri ift mflsų tarpo mvllrną vyrų 
Dominiką Rupšį. Netekome sa
vo mylimo vasario 19. 1942 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti, 
lai gailestingas Dievas sutel
kia jam amžiną atilsį.

S
Mes, atmindami tą Jo lifldną 

praatftalinlmą iŠ mflsų tarpo, 
užprašėme 2 gedulingas Sv. Mi
siąs penktad. vasario 19 d., 
194$ m. flv Jurgio parapijos 
bažnyčioje, 7, Ir 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus Ir pažysta
mus dalyvauti Šiose pamaldose 
Ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Domlnlko sielą.

Ntilifldę: Moteris, Posūnal,
Pusbrolis Ir Giminūs.

Sausio 31 d. kun. K. Juo
zaitis per pamokslą ragino 
visus katalikus skaityti ka
talikiškus laikraščius, ypa
tingai “Draugą”. Barė tuos, 
kurie skaito ir remia bedie
viškus laikraščius. Sako, ne
galima tarnauti dviem po
nam. Be to, tą pačią dieną

Mūsų pastatytas 
TĖVAMS MARIJONAMS

ragino visus rašytis Lietu
vių Rymo Katalikų Susivie- 
nyman, kurio dabar eina va
jus. Ragino kreiptis prie or

ganizatorių Adelės Misiūnai
tės, S. Keliočio ir pats ža
dėjo pagelbėti.

Sausio 31 d. LRKSA 137 
kuopos parengimas labai ge
rai pasisekė. Pelno liko 
$181.16. Kuopa naujos salės 
reikalams jau yra aukojus 
$500.00.

Sausio 31 d. Lietuvių Pi
liečių klūbo metiniam susi
rinkime išrinkta valdyba: 
pirm. S. Keliotis, vice pirm. 
P. Rimkus, finansų rašt. V. 
Gremba, nut. rašt. J. Jezu- 
kevičius, ižd. P. Kriščiūnas, 
iždo glob. F. Patašis, J. Ge- 
tautis, maršalka J. Šimėnas.

Susirinkimai esti kas mė
nesį paskutinį sekmadienį.

Vasario 7 d. Federacijos 
susirinkime nutarta kovo 7 
d. minėti šv. Kazimiero die 
ną. Parapijos salėj bus va
karienė su gražia programa

Mūsų klebonas yra Kazi
mieras. Be to, prie vieno 
stalo bus susodinti visi Ka
zimierai ir pagerbti.

Komisijon išrinkta: J. Mi- 
lašis, V. Karvelis. Kas iš 
anksto pirks tikietą, mokės 
$1.25. Prie durų bus $2.50.

Gražiai pasidarbavo para
pijai Aleksandras Stankus, 
kuris dykai išdažė naują sa
lę. Tas būtų kainavę $500.00 
Klebonas ir parapijonai reiš 
kia nuoširdžią A. Stankui 
padėką. * Koresp.

Kiek išperka
Chicago kasdien išperka 

nuo $600.000 iki $800,000 
karo bonų.

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY-
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

•
SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo.hr Darbo.

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

’ . • . • • .•. . '.
Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuve: 527 N. WE8TERN AVE. 
(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 6103

' -

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės J -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIAKO8 KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRACGAS” HFT.P WAMTFP 
AI) VERTI HIM O DEPARTMENT 

07 No. Dearbom Rtreet 
Tel. RANdolnta #488-#48#

HELP WAMTKD — VYRAI

HOUSEMEN
Atsišaukite J Tlmekeepor’s ofisą. 

F.DGF.WATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOS. KARO DARBAI

2743 W. 36TH PLACE
REIKALINGI VAIKINAI. 17 me
tų ar suvirs prie trucklng, labeling 
Ir lengvu dirbtuvės darbų. 60 rentų 
J vnląniln

NATIONAL CHEMICAL & MFG. 
COMPANY 

3617 S. May St.

F1REMAN
Reikalingas. $85.00 i mėnesi. Valan
dos nuo 5 ryto iki 2 popiet. Sekma
dieniais nereikia dirbti.

DlfilV PLOVIMAI
$60 Iki $65 ) mėnesį. Prie darbo 
priskaitant valgi, ir nedirbimo laikų 
sekmad. ir Sventad. Matykite M r. 
Robert Foiallv.

I’NIVERSITY CLl’B 
76 E. Monnie.

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI 
KEIČIAMI SHTFTAI 

LABORERS 
DIENOMIS DARBAI 

STOCKMEN
DIENOMIS DARBAI ‘ 

Atsineškite Gimimo Liūdijimus.

Victor Mfg. & Gasket Co.
5750 Roosevelt Rd.

VYRAI reikalingi prie all-ąround 
darbus atliekant Defenąe darbus. 
Pastovūs.
GREAT NORTHERN CHAIR CO. 

2500 N. Ogden

KITCHEN HELP 
DIŠIIJ PLOVĖJAI

PUODU PLOVĖJAI 
VIRTUVĖJE BERNIUKAI

ICE MAN
ATSIŠAUKITE T TIMEKEEPER'S 

OFISĄ
EDGEVVATER BEACH HOTEL 

534# Sheridan R<1.

VYRAI reikalingi prie warehousc 
darbų. Patyrimas nereikalinga. Ge
ra mokestis. šeštadieniais nereikia 
dirbti. Matykit Manager.

#73 W. CULLERTON

TOOL & DIE MAKERS 
Jig, Flxture ir Model Makers 

Turi turėt industrialinio patyrimo. 
Gera mokestis ir darbo sąlygos.
Atsišaukite j—

BELMONT RADIO GOKI’.
5921 Dickens Ave.

RETKAI4NGT Rakandu dirbtuvė jo 
FILLER VVTPERS dirbti Flnisbing 
kambaryje. Cabinet Makers ir Pap
rasti Darbininkai.

O. C. S. OI,SON CO.
2.127 Moffat St.

MACHINISTAI
Naktimis darbai. Kurie gali pa
daryt set-ups prie scrcw mašinų, 
miliing mašinų, drill presses ir 
atlikti kiek lay out darbų. 
Atsišaukite į Employment Dept. 
JOSEPH VVEIDENHOFF, INC.

4848 Roosevelt Rd.

COAL HIKF.RS 
Uždirbsite nuo $U iki $10 j 
Viso meto darbas.

DIAMOND COAL CO.
2600 N. Elston

diena.

FREIGHT HANDI.ERS reikalingi 
Defense darbai. Pastovūs darbai pil
no laiko.

1’NION TRANSFER CO.
2000 W. 32n<l St.

Heavy Assemblers 
Pakeriai 
Nailers

Stock room Helpers
Atsišaukite j Employment Dept.
JOSEPH VVEIDENHOFF, INC. 

4848 Roosevelt Rd.

DRII.l. PRESS OPERATORIAI IR 
MACHINE HANDS reikalingi dirbti 
prie mažu metaliniu daleliu. Gera 
mokestis ir darbo sąlygos. 4 8 valan
dų savaitėje.

CHICAGO APARATUS CO.
1735 N. Ashland.

EREIGHT HANDI.ERS
Tuojau reikalingi prie darbo. Atsi
šaukite į —

MERCHANT SHIPPKRS ASSN. - 
1858 S. We«tero Ave.

REIKAI.INOA R — INGINIERII’R 
ar FTREMANAS dirbti dienomis. 
Pastovūs darbai. AtsiSaukite į—

KEE8E LAI N DRV CO.
2516 W. Arini,age Ave.

BUS BOVS
Pastovūs darbai. Pietūs ir vaka
rienė.

CHICAGO ATHLETIC ASSN. 
12 S. Michigan

REIKALINGI DU VFRAI prie gerai 
išdirbtų laundry Ir dry cleaning 
routes didelei ir atsakomingai įstai
gai. Routai dabar moka suvirš $50 
į savaitę už mažiau 4 8 vai. darbo. 
Galima lengvai įsidirbti iki $80 j j 
savaitę. Pastovūs, garbingi ir pagei
daujami darbai.

KEESE LAUNDRY CO.
2516 W. Armltage Ave.

RUNNERS IR KITCHEN HELP 
Pastovūs darbai. 

CHICAGO ATHLETIC ASSN.
12 S. Michigan 

HELP WANTED — MOTERYS

merginos““ moterys
100<% karo darbai švarioj ir švie
sioj dirbtuvėje. Gera pradinė alga. 
Radio patyrimas pagelbstantis. 
Atsineškite pilietybės įrodymą.
STANDARD COIL PRODUCTS 

4910 Bloomingdale Ave.

MOTERYS ir MERGINOS reikalin- 
gos. Dirbtuvėje Pagelliinlnkės. Paty
rusios ar ne. Lengvi darbai, gera 
mokestis, pastovūs.

ILUNOIS CONDENSF.R 
1160 II,me St.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

1JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktj

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
<882-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFnyette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad lr Ketvirtad. vak. 

U stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

O P E R A T O R r. H
Patyrusios prie single needle madi
ni). Pastovūs darbai.

KROLI, BROS. CO.
1801 H. Mlclilgnn Ave.

MERGINOS — MOTERYS temokite 
plastie blnding amata. Putyrlmas 
nereikalinga. Ijtbal įdomus darbas. 
Dieną ir naktį slilftal, greitas įsldlr- 
biinas

PLAHIIC HISIHNG CORP.
732 S. Sliernian St.

— 200 —
MERGINŲ

17 IKI 45 METŲ 

Dieną ir Naktj Darbai 
VALANDOS

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

INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
BOX FILLERS

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

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.

MOTERYS reika 1 ligos prie valymo
ir dženilorių dar lu, ofiso 1 nulinkę.
Darbas naktimis. 1 ’astdvns. Atsi-
kreipkite prie N iglit 1 -’oreinan |>o
5 vai. popiet.

135 S. LA sau.e s’ r.

MERGINOS

Prie lankstymo popieros baksi, dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis ir naktimis shif- 
tai ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pnlaski Rd.

M E R G I N O S
Prie lengvi, švarių dariu, kaipo 
sviesto vyniotojos. Pastivfl. darbai.

HANSEN A MATSON CO.
1230 VV. lUndiljili SI.

TARNAITES
Alga ir valgis.

CHICAGO ATHLETIC ASSN. 
12 S. Michigan

MERGINOS reikalingos prie lengvo 
išdirbinio ir asst mb;y kar i dai lu,. 
50 centų į valandą ir viršlaikis. 
RUI’eriąr 0977.
RANDOLPH LABORATORIES. INC. 

M E. Kinzic.

LAUNDRY HELP
Manglers, Ironers ir tt. 

Pastovūs darbai.
CHICAGO ATHLETIC ASSN. 

12 S. Michigan

Mažas meilės lašelis reiš
kia daugiau, kaip visa jūra 
įvairių žinojimų.

SKELBKITRS “DRAUGE”

MERGINOS 17 IKI 45 
INDUSTRIAL D/\RBAI 

ASSEMBLY
Patyrimas nereikalingu. 

Karo Darbai.
Alsiioiikito Einployment Dept.
JOSEPH IVEIDENHOFF, INC. 

43 IK Rnosevelt R<1.

MOTERYS reikalingos Kortuoti po- 
pleras. I‘aiyrimas nereikalinga. Gera 
mokestis.

GENERAL FIRER CO.
3601 S. Barine Ave.

TARNAITES
IR VALYMO 'MOTERYS 

Atsišaukite j Housekeeper’s ofisą.
EDGEVVATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

VYRAI IR MOTERYS

DIRBTUVĖJE IR 

RAŠTINĖJE 

PAGELBININKAI

PATYRUSIŲ clerks, akuratifiku skai
čiuoto iu. Tvpists ir StenografĮsčių. 
MECHANIKU, abiejų—vyru ir mo
terų. Tnri turėt savo įrankius. 
MESSENGERS. Bendram dirbtuvė* 
darbui kais) pramonėje. Gera mo
kestis ir geros darbo sąlygos.

Jeigu jūs dabar dirbate su aukštu 
patyrimu karo pramonėje, jums ne
reikia kreiptis nas mus. Atsineškite 
įrodymus pilietybės lr š[ SKELBI
MĄ I —

EMPLOYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street

PRANEŠIMAS

NUOSAVYBIŲ SAVININKAMS. A- 
TVDA — Paveskite jflsų nuosavy
bę mums ir gausite greitą, manda
gi, ir veiklų pardavimo patarnavl. 
mą. Mes turim suvirš 2,000 pros
pektų. Pašaukit, rašykit ar atsilan- 
kvkit pas mus kuogreičiausiai. 
JOHN O. SYKORA Realtor. 28 me
tai knip Rpal Estate biznvje. 2411 
S. 52ND AVE., Pitone CICERO 453.

PINIGUS SKOI,ĮNAME
Pirmiems morgičiams. Nuo #800 
■ki $10.000 už 4%. Gaukite mū
sų veltui apkninavimą.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Ave.

Plione: CICERO 453.

Jei turi seno metalo: va- 
įrio, bronzos, misingo — ati

duok karo reikalams.

“Darbai parodo meilės jė
ga” (CJoethe)

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

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos.

AMBULANCEjS 
Patarnavimas '1

Dieną ir Naktj.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

i

I. J. ZOLP
1646 VVEST 461h STREET Phone YARDS 078li

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKASt
Phone# YARDS 1188-59

LACHAWTCZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lORth ST. 
2314 VVEST 23rd PLACE

Tel. PULLMAN 1270 
Phone CANAL 2515

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAPAYETTE 8571

P. J. RIDIKAS
88.94 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone VARDS 1419

/ Z

Materiolo.hr
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Under the Act of March ,3, 187P-

Tautos priešų pastangos buvo tuščios
t •

Lietuviškieji komunistai daug pastangų dėjo, kad 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo minėjimo 
iškilmės nepavyktų Jie neigė pačią nepriklausomybės 
idėją, šmeižė nepriklausomybės aktą pasirašiusius Lie
tuvos Tarybos narius, platino melagystes apie iškilmių 
rengėjus. x

Komunistams, mat, rūpėjo kenkti patrijotiškosios lie
tuvių visuomenės sąjūdžiui minėti svarbų ir istorišką 
įvykį, nes vasario 16-tosios dienos priminimas jiems 
yra kaulu gerklėje. Taip kaip jie patys yra aiškūs ir 
pikti laisvos ir nepriklausomos Lietuvos priešai, taip 
ir kitus nori į save panašiais tautos išgamomis pada
ryti.

Komunistei dabar piktumu netveria, kad jiems nepa
vyko lietuviu parengimus vasario 16 d. proga suardyti. 
Visi ir visur buvusios lietuvių patrijotiškosios iškilmės 
gerai pavyko. Gausingos žmonių minios rinkosi į erd
ves sales," klausė patrijotiškų kalbų, gražių lietuviškų 
dainų ir tuo dar labiau stiprino savo tautinę sąmonę 
ir ryžtingumą ir toliau dirbti ir aukotis dėl laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos respublikos atstatymo.

Patys lietuviškųjų komunistų vadai dabar, be abe
jonės, stipriai pajuto, kad jų frontas kliudyti pastan
goms Lietuvą išlaisvinti yra visai supliuškęs. Jie į sa
vo pusę nepatraukė nei vienos lietuvių grupės, nei vie
nos draugijos ir organizacijos. Jie, kaip ligšiol buvo 
izoliuoti nuo patrijotiškosios visuomenės, taip ir to
liau tokioje pozicijoje pasilieka. Kiekvienas doras lie 
tuvis šalinasi ir šalinsis nuo tų, kurie savo tautos iš
sižada, kurie prieš jos laisvę ir nepriklausomybę dirba.

Teisingos taikos besiekiant
Šiuo momentu visos Amerikos ir Jungtinių Tautų jė

gos yra įtrauktos į karo pastangas, kurios, be jokios 
abejonės, atneš pergalę. Po tos pergalės bus atstato
mas karo sugriautas pasaulis. Mūsų tauta yra susirū
pinusi, kokią vieną užims pokariniame Europos gyve
nime Lietuva, kurią išlaisvinti mes siekiame.

Malonu yra konstatuoti faktą, kad mūsų tauta, bū
dama ypatingai sunkioje ir pavojingoje būklėje, susi
laukia užuojautos aukštuose šio krašto valdžios pra- 
reigūnuose, kurių nę . vienas yra pasakęs, kad taika 
nebūtų teisinga, jei Lietuvos Laisvė ir nepriklausomy
bė nebūtų atstatyta.,

“As our President has assured Us — in his inspiring 
address to the natioii only a feW nights ago —

“It is ome ofour war aims, as expreswd in the At
lantic Charter — that the eotaąuered populations ot 
today — the ovėr-mn countries — shall again becorne 
the mas terš of their destiny. There mušt be no doubt 
anywhere that it is the unaltetabic purpoke of the 
United Nations to restofe to the cohųttered jieoples 
their sacred rights.'’

“And so: as we back up our fighting men here ai 
home — wp can know that everything vve do — thlt 
all oar efforts — all of the sacrifices which štili lie 
ahead — tvill be tvorking toward the re-estiblišhment 
for oppressed peoples everywhere of those God-giveh 
rights for all man-kind: Freedom—Liberty—and Just
ice.”

Tokie teisingi ir šaunūs pareiškimai, kokius padare 
Kelly ir daugelis kitų, mus ne tik džiugina, bet ir aks
tiną dar vieningiau ir ryžtingiau darbuotis ir Ameri
kos pergalei ir Lietuvai išlaisvinti.

Mums yra džiugu, kad taip, kaip mes patys mato
me ir jaučiame savo tėvų krašto link, taip galvoja ir 
mūsų draugai, k*yrių šiame krašte turime gana daug. Ir 
aišku — be laisvos ir nepriklausomos Lietuvos nebūtų 
teisingos taikos.

Turiningas biuletenis
“Lithuanian Situation”, Lietuvos Pasiuntinybės Va

šingtone leidžiamas biuletenis vasario mėnesį išėjo ke
leriopai padidintas, turiningas ir įvairus. Jis visas pa
švęstas Vasario šešioliktajai minėti. Pirmame pusla
pyje įdėtas Lietuvos Nepriklausomybės originalia aktas 
su visais Lietuvos Tarybos narių parašais. Toliau seka 
to akto paaiškinimai ir nurodoma keliai, vedusieji lie
tuvių tautą į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Biu
letenyje randame daug žinių apie Lietuvos pažangą^ 
padarytą per suvirš 22 metu jos nepriklausomo gyve
ninio. Yra žinių iš okupuotos Lietuvos, šis tas ir Ame
rikos lietuvių veiklos, apie amerikiečių simpatijas Llfe- 
tuvai ir t.t.

Šis biuletenio numeris visais žvilgsniais yra vykęs 
ir vertingas *'

Amerikiečiai Tunisijos fronte
Jungtinių Valstybių armija Tunisijos fronte kas kari 

darosi aktyvesnė. Ligšiol ji gelbėjo santarylninkų jė
goms, bet dabar paskirus karo žygius daro. Tuo tarpu 
dar tik pradžia. Gen. Eisenhower, kaip rašo spauda, 
planuoja perorganizuoti amerikiečių armiją į divizijas, 
kad sėkmingiau vesti karo operacijas. Ir, Ve abejonės, 
kai bus persitvarkyta, kai jėgos dar labiau bus papil
dytos, prieš amerikiečių ofensyvą jokia galybė nega
lės atsilaikyti.

Lietuvos kolonizavimas
žurnalo “New Europe” vasario mėn. numeryje yra 

įdėta trumpa, bet ypatinga žinutė. Joj pranešama, kad 
yra grąžinama į Lietuvą tie vokiečiai, kurie buvo iš 
ten išvežti. Sugrįžę vokiečiai apsigyvena ne savo že
mėse, bet lenkų. Daugiausia Vilniaus krašte. Bet ši eks- 
propriacija liečianti ir Kaune esančią lenkų nuosavybę.

šiame pranešime apsilenkiama su teisybe tuo atžvil
giu, kad minima tik lenkų nuosavybė, kurią perima vo
kiečiai. Yra neužginčijamas faktas, kad vokiečiai yra 
apgyvendinami visuose tuose ūkiuose, iš kurių yra iš
vežti jų savininkai, ar jie bus lietuviai, lenkai ar kiti. 
Milžiniškoji dauguma tokiu būdu nukentėjusių yra lie
tuviai.

Dėmesio verta organizacija

VADAI AMERIKOS MOTERŲ KAREIVIŲ IR Jf RIM.NKIŲ

Svečiais buvo pietuose American Society of Netvspaper Editors. Iš kairės į dešinę 
Major Ruth Cheney Streeter, Director of Marine Corps Women's Reserve; Lt. Com- 
mander Mildred H. McAfee, Director of the WAVES; Col. Oveta Culp Hobby, Director 
of the WAACS; ir Lt. Commander Dorothy C. Stratton, Director of the SPARS. /

Londono lieliiviiį 
parapija apima (ris 
vyskupijas

(LKFSB). -- Kun. Dr. K.
Matulaitis, nežiūrint karo 
sunkumų, sėkmingai darbuo
jasi Londono lietuvių para
pijoje. Šiuo metu jisai lanko 
lietuviškąsias šeimas, kurių 
priklauusančių prie parapi
jos yra apie 320,—340, tik 
jos labai išsisklaidžiusios. 
Gražiai jų padėtį pavaizduo
ja vienas lietuvių klebono 
pasikalbėjimas su vyskupu: 
kartą Londono lietuvių para 
pijos keblonas pas kaimynus 
kunigus sutiko kardinolą, 
sa vo arkivyskupą. Jis ir 
klausia lietuvio klebono — 
kaip plati jo parapija. — Ji 
apima tris vyskupijas, — 
atsako tasai. — Kaip?! Tai 
lietuvių parapija didesnė už 
mano vyskupiją?! — nusi
juokė kardinolas.

Kareivį saugo
Šv. Panelė Marija

Cleveland. Sgt. Robert J.
Jackman motina pareiškė, 
kad jos sūnaus gyvybę iš
gelbėjo Šv. Panelės mėdali- 
kėlis, kurį jis visą laiką ne
šioja. Jos sūnus skrido 500 
mailių su dviem uždarytais 
motorais ir pasiekė laimin
gai šiaurės Afrikoje bazę.

KELKIS, LIETUVA

.i*.

Lietuva miela, tėvyne brangi;
Vėl raudonuoja tavo padangė:

Vėl kaimai dega ir miestai griūva:
Karo laukuose jaunimas žūva.

Ir vėl nelaimės tave užgriuvo;
Laukai ir pievos kraujais pasriuvo;

Visa Lietuva griuvėsiais virto; 
Geriausius sūnus kulkos iškirto.

Ir vėl granatos žemelę aria;
Šautuvai tarška, kulkeles beria:

Kardai, durtuvai vėl sublizgėjo:
O nuc kanuolių žemė drebėjo.

Bei štai, Šis karas ^He galo einaT’ “ 

Bioliai užtraukim, liuosybės dainą;
Tauta mūs kelias, į kovą stokim: 
Laisvai Lietuvai, himnus giedokim. 

Pakilk Lietuva, didvyrių žeme;
Matai jau švinta Laikai aptemę:

Iš po griūvėsiu kelkis Lietuva;
Baisi vergija, matai, jau žūva.

Šauk savo vaikus į kovą stoti 
Už tavo laisvę visiems kovoti:

Nors daugel tavo vaikų jau žuvo.
Bet bus Lietuva laisva, kaip buvo.

Lietuvytis

■n

džiausio pasaulyje lietuvių miesto” — Chicagr 
yoro Edward J. Kelly pareiškimą, kurį jis padi 
sario 14 d. kalbėdamas Orchestra Hali. Tarp kitko jis 
sakė;

“We cannot help but feel pride — even those of us 
who are not of your ancestry — in witnessing the 
dauntless spirit and almost inhuman courage of that 
little hation, Lithuania.

“Today she is again occupied by Germany — just 
as she was before her independence was established 25 
years ago. Her land is in bondage but the spirit of her 
people is štili free. Lithuania is proof that a nation’s 
strength is not necessarily in her size geographically
— her greateat might is in the senis of her people who 
refuse to compromise tvith evil — and who put honor 
and country above life itself.

‘ Wp knovr that this wl’f not lie ended until freedom 
for the country of your ancestors has been firmly re- 
eStahlished.

“Just as all Lithuanian people outside of Lithuania
— the peopl** of o4 her oppressed nations — are united 
for one purpose: the complete liberation of their peo
ples from oppresslon.

ma-
Lie- “Garsas” rašo:
“di- “Visiems yra
ma- kai sutvarkyta
va- apsidrausti ant

“Susivienymas duoda tokias lengvatas, kokių ne
duoda kitų tautų panašios fratemalės organizacijos 
ir apdraudos kompanijos. Svarbiausios lengvatos yra 
šios duoklės yra mažesnės, negu kitų; įstojimas vel
tui; daktaro egsaminaciją (iki vieno dolerio) apmo
ka pats centras; Susiv. nario certifikatas įeina ga- 
lėn į 30 dienų nuo priėmimo centre ir išdavimo certi- 
fikato. Iš tikrųjų, pastudijuokite šias sąlygas ir pa
lyginkite td kitų organizacijų sąlygomis.

“Deja, kada Amerikoje pasireiškė nedarbas ir de
presija, daigelis apdraudos organizacijų ir kompa
nijų pa naikino pašalpos skyrius. LRKSA tą skyrių 
palaikė ir tebepalaiko. Šis skyrius teikia puikią pro
tekciją savo nariams jų ligų ir sužeidimų nelaimėse. 
Susiv. neatsišiūri, kad šis skyrius nėra pelningas^ bet 
jam rūpi padėti saVo nariams ir Jų Šeimoms sunkiose 
Jų valandose.

“Dabar turime generalinį naujų narių vajų. Kiek
vienas organizatorius, veikėjas ir eilinis narys šau
kiamas į talką auginti Susivienymą — traukti po jo 
vėliava nauju* nartus.”

LITTLE ROCK, Ark. — 
Arkansas valstybėje pra
vestas įstatymas, kuriuo už
drausta japonų kilmės pilie
čiams įsigyti žemės šioje 
valstybėje.

REMKITE “DRAUGI”

KENČIANČIAI TĖVYNEI
Padangėj bangos rasoja, rangos,
Kai kur žvaigždutė silpnai blykčioja, 
Apsiausta juodu vergijos rūbu, 
Brangi tėvynė silpsta, vaitoja.

Kam tavo kelias dygliais nuklotas, 
Kodėl sukniubai savo jaunystėj? 
Nubiro jauni sidabro žiedai,
Dar nesuspėję pilnai pražysti...

Kur toji laimė staiga sustingo?
O širdy liko vien žaizda gili:
Kada išgirs kas skundą skausmingą? 
Kai tavo lūpos užčiauptos tyli...

Gal dūsaus vėjai miškų pavėsy, 
Bokštuose audra gailiai raudos 
Tulžim perpiltos virpančios širdys, 
Siųs tik į dangų žodžius maldos.

Laisvutė

PASKOLOS DAROMOS ANI PIRMŲ MORGICIŲ I
STATYBAI — BEMONTAVttftJl ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS tfMOMft 

NUOMMCIO RATOMft.

TAPKITE FINANSINIAI N F. PRI KLAUSOMI 1
h.a?. rnffifir i. š,■xY ,i ■■ ■—t- i i'ki <■ , m į

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami tr ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mrtkame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. S2!fc 80. HALSTED ST.

fka
P/UA LIBHilAL LAftNiHCS
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Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime priimta rezoliucija
A RESOLL’TION tions, and that the signato- 

ries of the Atlantic Charter 
adopted at a massmeeting apply the princip’es of the 
of Chicago Lithuanians, held Atlantic Charter to Litfeūa- 
on Sunday, February 14, nia well as to other c e 
1043, in Orchestra Hali, at eupied na tions; be ii alse
Chicago, Illinois. RESOLVED that this Re )

WHEREAb K e, loyal A- eolution be forivarded tb the 
^merican citizens of Lith.ua- Hono:able Franklin D. Roo 

nian origin, cjmmemorating ;eveit,- Freaideht of the Unit- 
the Twenty fifth Anniversa- cd States of America, and 
ry of the Deriaration of In- ccpie~ thereof be sent t 
dependence of the Republic the Honorsble Cordell Hull, 
of Lithuania, knovving that Secre.ary of State of the 
the Lithuanians in oocupied United States of America 
Lithuania are forbidden to to the Senatore and Con- 
commemorate this artniver- greccmen from the State oi 
sary, and Illinois, and to the American

WHEREAS the Lithuani press.
an nation is now sufferirg DONE at Chicago, Illino- 
Nazi oppression and bruta- įs> this 14th day of FebrU- 
lity and is unable to speak ary a. D. 1943.
for itself in asking for aid Llthuanian Ihdepehdfeftee 
to rid Lithuania of the Nazi Day Committee 

- occupants, and
WHEREAS the Lithuani- 

an nation is valiantly fight- 
ing the Nazi occupants in 
Lithuania with all the means 
at its command and is there-
fore subjected to brutal re- Min. Ciano turis
prišals, and

WHEREAS vve fully rea- 
liže that .a United N a tions 

’ Victory means the complėtė 
desttruction of the Akis pow- 
ers and the liberation of

DIENRAŠTIS DRAUGA8

Dariaus-Girėno Drum and Bugle Corps

"Draugo" koncertas patriotizmu 
nuvarsintas

vasario 21 d., 1043 tft., tų — Atnerikbs ir Lietuvos 
Sokol salėj, 2345 So. Kedzie — dedikavimas ir jų įteiki- 
Ave., rcenoj pasirodys vi- mas. Paskui visa publika pa
sietus chlkdgiečiams žino-, darys priesaiką AftieHkbs 
mas Dariaus-Girėno Drum l vėliavai; tai vėliavai, ktlri 
ir Bugle Corps. Šis vienetas yra simbolis pergalės ir lais- 
suorganizuotas prieš šešis vės.
metus, kada Dariais lr Gi- Te ji aukštai plevėruoja 
rėno postas buvo tebežino- 0 kitoj jos pusėj teplevėeuo- 
mas kaip “Stanley F. Hkrt-is ja Lietuvos trispalvė vėlia 
Post ". Dabar jį veda ir glo- Va!
boja Jonas Mason iš Bridge 
porto. P. Bob Wicks yra to 
“Drum ir Bugle Corps” mo 
kytojas. Du Mez yra kari
nės mankštos instruktorius.
P. Mason veda orgar.izacijos SO. CHICAGO 
biznį ir yra chairmanas “Le-~
gijono Sūnų”- Dr J®8 Patlkr'nlmas

> SUftK Vienete 52 uni-. Saldžiausios Jėzaus Sir- 
--------------------------------- ““ fotthuoti HaHfti. viso viene- dies dr'ja turt>° Stingų re-
LieUivos pranciškonų , p-ikiauso ?«. , viai» s B n»-

Vieneto Udifohnos kaina- rauose- Kn*«®* df-Joe veda- 
mos geroj tvarkoj. Df-ja tu
ri virš dti šimtus narių, yra

Valio, Amerikos vėliavai! 
Valio, Lietuvos trispalvei vė 
liavai!

L. Labanauskas, 
Chairman

Ed. J. Kubaitis, 
Secretary

Vargingas lietuvaičiu , Baisūs vargai 
darbi* Argentinoje Slblrin atremtųjų -

(LKFSB) Keletas lietu? (LKF&SJ kokia yra pa-
duos kraujo

(LkFSB).
vo Virš $1,000.00. Per paBta- 

Pernai į rtlo&itiš du rtietūš Darius
pašalpinė ir gerai gyvuoja. 
Pirmininkauja ilgametis vei
klus narys J. Svcilla. Kny
gas tikrino W. Cickevičius. 
Kasparavičius, O. Kalzanaus

valgių kazimieriečių dirbi'dėtis tūkstančių išvežtų Lie- VgA atvyMs Lietuvos Prah- Girėhūs postas jo reikalams 
tmp Argentinos lietuvių? tUvoS žrflohių( galim* spręs- ^išk”nų ^.oVit,e*joSv. bt’€da 5Sleide f** $3,-000.09. 
vesdamos ten lietuvišką mo- ti iš pasakojimų tų, kuriems Paskahs ^ep?nav!clus p** Visi šio Drum and Bugle 
Ryklų. Dabar ten vasara, tai- pavyko iš tos kandiji šalies Raudonjtfi Kryžių davė su- ęjorpš kariai yra lietuviai.
gi atostogos, kurias t e k o ištrūkti. “Pblfika Walcžąca” Amerikos kariams ttjgpiūčib mėli 1942 m. ir Uiti Va«i
ahksCiau pradėti dėl paplL1 išspaUsdhiO tokį vaizdą: 9aVobe to ~?ls iSimėjO afltfą garbės vietą kiene’ Kačlušls lr_kl?; VaS1' 

p e * i «« i nusistatęs tam reikalui dar Cksš rj valstybės Drum llauakai VUJUS pneme ir sau-tusio vaikų paralyžiaus. Lie' IhfkestattO smėlynuose L- ,, TT- vaistyoes urum Davaišino 
’ ’ I ’ Vallb amt' tnnkvirUi tpti ttithUn goftinė. Joje pilna sergančių P . 1 • and Rūgte corps konteste.

mimsteri prie VltikaiW iildftė. Giilestineoii sesuo **> krau* auk* Sšis bt°- *** ** *iėfleus lai- karys atsižymėjo

aplankyti Ir Lietuvoj

LKFSB), — Buvusį italų tingi. Bet mokyklos išlaidos 
užsienių reikalų ministerį pereitais metais hėbUVo ga- 

Lithuaftia and the Lithua- Ciano paskyrus Italijo3 Am- Įima padengti, todėl seserys 
nian nation from all Uggres- basadoriumi prie Šv. Tėvo. kazimierietės tufi tėti trema-, 
sots, be it thetefore pagal diplomatinius papro- žų rūpesčių su pragyvehi-

RESOLVED that we onca čius, Ciano turės padaryti mu. Daugiausia: jos laikosi 
agkin reaffirm otur kjyalty vizitą Lietuvos Pasiuntiniui iš aukų, kurias prisiunčia 

prie

išlūikVti nes lietuviai belui-! Šiltifle. Gailestingoji šėsuO ’/T T" 7? V PlMliKyti, nes lietUV.ai flėtUr-jHbkas dabar Pittsburghe ir Rtepšiasvydžio (bas-
draugė apsirgo, atgulė, o pa- Fla^e ^^nk^^lietLrišku ketball),.žempijoaat^ ke^vir* jaUftUOliS if bUVęZ veiklus 

1 Irom T.ferižitčli lietuviškų į0 Legijono distrikto konvaduoti fiėta kam. Ligihiai 
dejuoja, bet nėr vaistų, tiki al ra 
vanduo ir vieną kartą dieno- p ;ra

Legijono 
prenumeratų. te8te <

Šiuo metu vienetas siekialopę, su menkučiu
basketbolo čempijonato vi-

narys Šv Vardo df^joA eho 
ro ir parap. komiteto dabar 
tarnaująs kariuomebėje, K 
Pilipaugkas pastaruoju lai-je maža, vaiko dozė reika-( p.rrčitimi, kaklas nuogas _. . ___r______r________ _____

lingiausių medikamentų. Li-, Jai nuordyta, kaip pasiekti 8°je valstyLėje ir deda pas- pakeltas | SeržUbtO fellpg-
to our leader, President nrIe Vatikano Stasiui Gir- geraširdžiai USA lietuviai, goniai norėtų’išbėgti iš to Tecką, ten stojo dirbti į li- tangų lalr"etl Class C čem- nj gvelkifiame ir liftkiffle gė-
Franklib D. Roosevelt, and dvainiui. Tai įdomus susiti- Neturėdamos tinkamos vie- Alkanojo Slėnio, — nėr kur: goninę, bet neilgai: šiltinė P^jona^ Drum a d ® & riaUSiO pUSisekiibO; 
pledge ourselves ih every tikimas, ypač tuo atžvilgiu,1 tos apsigyvenimui vienuolės jie spygliuotų vielų. Nu- ją pakirto..* ji palaidota.” corPs <on es e» u 13 VY
W,ay possible to assist the kad ciano esant užsienio rfei 
United States and her Allies kalų ministefiu, 1940 iii. po 
in waging totai war so that bolševikų okupacijos LietU- 
the ubconditiobal surrender j vos ministeris prie Italijos 
and destruction of the Axis karaliaus St. Lozoraitis bu- 

gražius
lietuvių atstovybės rūmus

(> powere be swift and sure, vo italų priveretas
be it further

RESOLVED that we re 
que«t our Government to re-

palikti rusams. Kas dabar 
gyvena tuose rūmuose, kai

main firm in its refusal to; Italija kariauja su , Rusijai 
recognize the foreign occu-'nėra žinių. Taip pat be visai 
pation of Lithuania and of aišku, kur prisiglaudęs St. 
the other small occupied na- Lozoraitis.

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONLMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas

ftl Firma Vlrž 50 Metu 
Tos Parjos Šeimos 

Rankose!

Nbbšttdtiai dėkoja

fcisb. kun. V. Čerbatiskas 
kad ir ligonis, bet rūpinas

lietuvių šeimoje išainuoma- džiugo, kai Sikorskis sutarė Panašiai kenčia ir iš Lietil- ru£PiūtyJe seimą 101- 
VO du kambariu ir virtuvė- su Sovietais organiuzoti len- vis ištremtieji žmonė3. Pir-
lę. SfeSefims tai labai nepa-'kų kariuomenę. Apleido jie ma lietuviai komunistai A- ® to-**? VM^ii .. “
tankūs gyvenimas, bet ki-1 Kara-Kum dykumą ir Ta- merkoj leidž'amuose laik- 4 ’ parapijos stoviu. Prieš ea-
tMip negalima neturint mib-1 fflferlano antkapį, — apie raščiuose skelbė, kad tfem- Bug’e CorpS g r i e s keletą vaitę bUvo išdalinti v.okeliai
savo Vienuolijos namo. Ar-1 tūkstantį žmonių dešimtyje tinių Pavardės esančios... sudarys patriotinę aukoms dėl bažnyčios apšil-
gentlttojfe paprastai visa lie-1 prekinių vagonų. Prie Kas- ndo kapų nurašytos, dabar b k A dymo. Gražinus vokelius au-
tUVių šeima gyvenk VieftS-'pijOS jurų atvykę susėdo į gi patys skelbia apie lietti- o 0 įvyi Įf^ua ilgos ce-į kų suskaityta $129.00. Kle
me kambaryje, čia pat i* Į laitą. žbiObės vos sutilpo. viUs. kurie “Tarybų valdžios JU bonas visiems dėkoja.
valgo, ir miega. Trys Argen
tinoje esančios lietuvaitės 
kazifiilerietės yra labai dė

kingos rėmėjoms, kurios pa
gelbsti joms apsirūpinti kas 
diene duona ir dtioda vii-

Šalta, lietus. Vėtra. Visi ser- įsakymu buvo išgabenti So- 6hra C1° vena
ga, bet džiaugiasi, kad po- vietų šalies gilumon”. Net j1 11
poros dieuų pamatys Persi- deda iš Maskvos atsiųstus MotCrU S^IMKIOS 
ją. KitasvpiSako|a — KUiLi-Į pranešimus, kad iš jų gau- ®

IMSSeVe sutikus garsaus pulki- ta 1.025.000 rublių dėl Oro ChicagM apskrities 
□inko sešerėl’ą. paleistą iš eskadrilės sudarymo. Matyt 

ties, kad ateityje galės sU-j tremtinių stovyklos DuVo ne mažas skaičius jų ten
šliaukti taip reikalingų Sa-110 laipsnių šalčio, O ji basi- yra, kad nežiūrint uždarbio _____________________
vų vienuolyno patalpų sU i byčia įsistojusi į Savo dary- menkumo, surenkama mili- ninkė Moterų Sąjungos 49 

tag vyžas? trumpa jupele, Jonas rublių.

kuopų dėmesiui

Ligoniai ■

Mūsų parapijoj randasi ir 
ligonių. Parapijos mokinys 

į Jonas Vitkus jau antra sa
vaitė, kaip eerga. Jis bežaiz- 
damas paslydo ir nulaužė 
kaklo kaulą. Dabar randasi

R. Mazellauskienė, pirmi- namuo8c s37 R gg pt

koplytėle.

Linksmins "Dnypo“ koncerte alfilinkuiu sveiku restorane!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITTONAL COST.
Troost Monuments Are Impressive and Diatinctive! 
YVorkmanship and Materials Unexelled—at Lowest Prices 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS- The LrtntJAftLAN mc^ument maR —
Mcmber of the Lithunian Chamber of Commerce

kuopos, Bridgeporte, Išgir
dus kad pereitam Mot. Są- 
gos Chic. apskrities susirin
kime buvo pakeltas klausi
mas, kuri kuopa šįmet pri-

B. Yuškienė pastaromis 
dienomis vėl sunegalėjo. Ji 
yra priežiūroj dukrelių ir 
randasi namuose 8911 Es- 
canaba Avė.

P. Dubinskas jau sugrįžo

REŽl&fcNdlJA:
5919 South Trfly Street 

Tel. REPbbllc 4298 
VALANDOS: Kdadien 9-0 V. vak.; ftefttad. ir Sekm. 9-6 vai.į

MObEftfrl Išvidinė PARODA:
4535 W. Washiugton BlVd. 

Tel. ESTebrook 3645

ims apskritį bendrai meti- „ go ]igoninėg
nei Komunijai, paskambino Jaučia(i aveikemi, 
mane telefonu pranešdama, I Viaiems ,inklme u gu.
ksd jų kuopra savo ausirin- wiprtti grįM, , Į^į^į 
kime apsvarstė tą dilyką ir Mvo UŽ8iėmlmą 
ftutarė kviesti apskritį pas
save. Manydama, kad aps- Mirties angelas 
kritis pakviėtiifią fftūlbflitti Į Savaitės bėgy mirtiek Šri- 
priims, paprašiau, kad R. gėlas atlankė Kegovičių, se- 
Mazeliauskienė užprašytų šv. nų Šv. Juozapo parapijos na- 
Mišias geg. 2 d. Kurią va- rių, namus ir pašaukė iš gy- 
landą bus Mišios, praneši- vųjų mylimą tėvą ir vyrą., 
me vėliau. Liko nuliūdime žmona, vai-

Tą dieną, kaip kasmet, re- ^a* ir Sim*n**. Kegovičiai 

zervuokime savo dvasinei ^5* ^uvt Chicago
puotai. Pačios neužmirškime ^znierl*t

ir kitas raginkime, kad da-į Vas. 9 d. kūnas iš namų 
lyvautų su mumis toje šven- buvo atlydėtas į fiv. Juoza- 
tėje, sekmadienį, gegužės 2 pb bažnyčią Iž po pirtaldtf 

West Sidės Rūtos daržo įvairūs muzikantai gavo pakvietimą dalyvauti “Draugo" d. fiv. Jurgio plra.p. bftžny-! nulydėtas į fiv. Kažimierb 
metiniame koncerte. Šokof (žemutinėje) ralės restorane, šioji smagi orkestrą palinks- čioje, Kridgeporte. Plačiau kapines.

, mina šokančius įvairius lietuviškus šokine— linksmas polkas ir suktinį. Orkestros ve- apie tai sužinokite ateilikh- fteišklafhe užuojautos Kė- 
dėjai yra patyrę muzikantai: A. Eudris iŠ Palangos, 2212 S. Leavittt St. ir Fr. Kuz- čiuhe apskrities saeirlAkl- goviėių Šeimai.

■fnarakia iš Brighton Park, 2635 W. 39th Place., Chicago, Iii. me. Raštininkė K*p



DIENRAŠTIS DRAUGAS Ketvirtadienis, vas. 18, 1943

SU
rtLietuvaite

METINIAME "DRAUGO" KONCERTE
4 ’ •' • ’

bus perstatyta operetė

"L IETUVAITE"

Prof. A. Pocius,
operetės vedėjas

Sekmadieni, Vasario (February) 21,194]
SOKOL SALEJE

2345 So. Kedzie Avenue

Ignas Sakalas,
operetės režisierius

Ona Pieža,
dainuoja Elenutės rolę.

- * • a

Antanas Kaminskas,
dainuoja Igno rolę

: a. i

Spalvingus, viliojančius. Lietuviškus šokius 
atlieka Ateitininkų Draugovės nariai, po va* 
dovyste p. Piliponytės-Zaikienės.

Ateitininkę Draugovės Tautinių Šokių mėgėjai šoks 
lietuviškus suktinius per operetės perstatymą. Vaizde ma
tosi Al. Ronecki* ir p. Piliponytė-Zaikienė, kuri yra tau
tinių šokių vedėja.

O. Skutas,
dainuoja Nastutės rolę

Ona Budrikas,
dainuoja Banaitienės rolę

Sofija Jurgaitė,
pildo Kulbienės rolę

A. Linkonis,
atlieka žydo rolę

K. Ve Soto, 
Adomuko rolę

Šv. Jurgio par4 Simioneta atlieka orkestracijg 
ir Šv. Jurgio parap. Choras pildo chorines dalis; 
abu po vadovyste prof. A. Pociaus.

Mi

'-f,

Be operetės, programe dalyvaus Da
riaus ir Girėno Drum and Bugle Corps ir 
atliks patriotinę koncerto dalį. Dalyvau
ja taipgi Gary, Ind. lietuvių par. kvarte
tas.

KONCERTAS PRASIDEDA LYGIAI 
6 vai. vak. ir 8:30 vai. vakare bus šokiai 
prie visiems gerai žinomo PHIL PAL
MER ORKESTRO.
t

Koncerto tikietų kainos visiems prieina
mos: Vieni po $1.25 su Karo Taksais; 

Antri po .75c su Karo Taksais. Šokių Ti

kietai po 40c su Karo Taksais.

k, y / • _ . .. .



Ketvirtadienis, vas. 18, 1943*

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
West Pullmano 
naujienos

Kaip jau viii gerai žinom, 
ateinantį sekmadienį, vasa
rio 21 d., Sokol salėje, 2345! 

Sa Kedzie Avė., įvyksta dien 
raščio “Draugo” metinis kon 
certas. Bus begalo graži pro-J 

grama. Bus atvaidinta ope
retė “Lietuvaitė”. Pamaty-Į 
kime ją ir pasigerėkimė, ne
sigailėsime. Be to, paremsi- 
me katalikišką dienraštį. 
West Pullmano Ii e t u v i a i 
vyks skaitlingai pamatyti 
“Lietuvaitę”.

Praeitą sekmadienį, 7 v.al. 
vakaro parapijos salėje pa
sidarbavimu ARD vietinic 
skyriaus surengta šaunus 
bankietas su gražia progra 
ma ir šokiais. #kplikos bu
vo pilnutėlė aa 
buvo gera.

cLkarienė 
graži

DIENRAŠTIS DRAUGA^

‘ DRAUGO” KONCERTO STYGŲ ANSAMBLIS

Kazimiero akademikės: E. 
Tarandaitė solo gražiai dai
navo, o Bronė Zubytė pa
grojo smuiką. Publikai la
bai patiko. Be to, Pustelnm- 
kas padeklamavo eiles apie 
tėvynę Lietuvą. Buvo ir a-
kordionistai: Juozas Savi- • •
čius ir Kaz. Venckus. Abu 
gražiai pagrojo. Programą 
prirengė Šv. Kazimiero se
selė?, o visiems pianu akom
panavo varg. Alfonsas Kriš
čiūnas. Vakaro vedėju buvo 
Jonas Andruška. Jr.

Visas pelnas paskirtas šv. 
Kazimiero Akademijai.

I Mūsų kolonijos dienraščio 
j agentas M. Kiupelis pranešė, 
i kad praeitą savaitę atnauji

no ir užsimokėjo už “Drau
gą” sekantieji: Bronė Zu- 
bienė, Simonaitienė ir P. Ra
nčas.

ir patriotiška. Parapijos mc 
kyklos mergaičių ir berniu
kų choras padainavo keletą 
dainų, be to sugiedojo Ame
rikos ir Lietuvos himnus. Šv.

ŠIANDIE RITASI SU 
JIM DVORAK

Praeitą sekmadienį šv. 
i Vardo dr-ja ėjo bendrai prie 

šv. Komunijos, o po visam 
i parapijos salėje buvo bend- 
I ri pusryčiai ir susirinkimas, 

kuriame dalyvavo kun. Jos. 
Makaras, varg. Alf. Kriš
čiūnas.

I v ' ’ *
Vienbalsiai nutarta suren 

gti gavėnios metu parapijos 
salėje ‘‘bunco-card party” 
su pamarginimais. Iš vaka
ro pelno h’is pasiųsta po do
vanėlę tiems Uč S. kariama 
kurie priklausė prie Šv. Var
do dr-jos. Rap

Pildom Income Tax
Nelaukit Paskutinės Dienos!

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

August Saldukas
4038 Archer Avė. 

Lafayette 6719

Šv. Jurgio parapijos aimfocatė, kurią sudaro geriausiai iš
silavinusios stygininkės. ši simfonetė operetėj “Lietuvaitė” 
akompanuos aolis.ams ir chorui. Viduryje komp. A. Pocius, 
simfonetės vedėjas.

ARD tradicinė vaka
rienė su įspūdinga 
programa

Per keliolika metų, vasa
rio mėn. pabaigoj įvyksta 
gražusis metinis pokylis šv.
Kazimiero Akad. auditori
joj, sykį metuos. Tos pra
mogos chicagiečiai laukia ir 
į ją atsilankę, ilgai jos ne
užmiršta. Mūsų kultūrinto- 
jos — švietėjos, seserys Ka- 
zimierietės stropiai rengia 
ir skanius valgius ir lavina 
akadeznikes programai. Kiek 
grožės ir dvasiai peno tei
kia tie programai mūsų lie
tuvaičių. Nėra tad ko stebė
tis, jei žmonių šimtai juos 
lanko.

šjjnaet, vasario 28 d. sek
madienio vakare, punktua
liai 6 vai. įvyks ilgai laukta 
metinė programa. Girti ja 
bei raginti lankytis nėra rei
kalo. Tik maloniai kviečia*) Kas mėgsta šposus? Nagi

Labdarių direktorių 
susirinkimas

Chicagos biznieriai re
mia "Draigo" koncer
tą dovanomis

F. UrbeLs, 
nomas Tourn of

plačiai ii- 
Lake duo

Į “Draugo” Koncerto lošėjams 
' ir artistams po vaidinimo ir 
visiems susipažinus su “Lietu
vaite“ ir šokėjams užkandžių 
stalą gelbės papuošti skaniais 
užkandžiais Peoples Restorano 
savininkė Ruseli po tėvais Ona 
Šerpetaitė, 1628 W. 47th St.
ir taipgi ateina į talką su aka 

nos ir pyragaičių kepimo į- numynais Julė Pocius Julės 
monės savininkas, 1800 W. Restorano sav., 4656 S. Wes- 
46 St., žadėjo paaukoti ska-,tern
nios duonos “Draugo” kon-į
certo virtuvei. Programa.' Uriuiė Laurinicnė- 1601 S. 

kaip skelbiama, prasidės 6
vai. Po programos viti ga
lės gauti gerą vakarienę.

1 Barskis, baldų krautu
vės, Tovvn of Lake koloni
joj, savininkas taip pat to- 
leikietis Betanskis, turįs gra 
žų ūkį Momence, III., paau
kojo dovanų “Draugo” kon

kas lavina chorą gražių dai
nų. Solistai-ės taipgi rengia- 

. si savo talentus parodyti.
I Tiktai nepamirškite, rezer-1 certo tikietų platintojams, 

Labdarių Sąjungos direk- mokite minėtą dieną. Turi-|kuri« Yra tikietų paėmę iš
torių susirinkimas įvyks ket ninga programa, matoma, Br* Vlado. Barskio staliukas 
virtadieni, vasario 18 d. 8 patenkins visus atsilankiu-1 ^us pirmoji dovana, Beluns- 
val. vak., Šv. Kryžiaus par. 8įU8 kio medaus viedrukas — ant
salėj, prie 46-tos gat. ir So. 
Wood St. Visi direktoriai iiJ 
labdarių centro valdybos na
riai malonėkit dalyvauti su
sirinkime.

Z. L. Gedvilas

Jaunimo šposai
Marąuette Purk. — Cho

ras parap. G. P. šv. M. ren
gia gražią Ir įvairią progra
mą, kurią išpildys sekmadie
nio vakare vas. 28 d. J. Mas- 
kolaitis jau daug kartų yra 
prirengęs scenai gražių vei
kalų. Stropiai mokina grupę 
choristų patiekti labai gra
žią ir juokingą komediją va
rdu “Jaunimo šposai“.

Marketpe rk'etis

Spauda yra viena stipriau
sių priemonių: ji barsto gy
vybės ir mirties sėklas.

ijiuiiiuiiihi
WHOLESALE

LIQUOR 
ĮSTAIGA

roji ir lietuviškas berželis 
iš Belunskio ūkio — trečio
ji.

SKAITYKITE “DRAUGĄ“

-K

i Paulina St., valgomų daiktų 
krautuvės sav. "Draugo” Kon
certo gerai mokantiems dirbti 
bartenderiams kels vaišes su 
skaniais užkandžiais.

Biznierius N. Pociui pas, įš- 
dirbystės Cherry Brand Kum
pių sav., 4538 S. Marshfield 
Avė. pažadėjo iškelti “Drau
go” Koncerto restorane vaišes 
šeimininkėms ii veiterkoms.

PILDO
JNCOME TAKSUS
Su 20 Metų Patyrimu

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

3241 S. HALSTED ST. 
TEL. CALUMET 7358

Uveitojeme
po
Ohicega.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

SKELBKITE S DRAUGE

Bill Bartush, plačiai ria- 
tynių sporte pagarsėjęs lie
tuvis ir laikąs čempijonatą, 
šį vakarą, Darius-Girėnas 
salėje, bus didžiausias susi
domėjimas ristynių mėgėjų. 
Jo oponentu bus stiprus ir 
miklus čekas Jim Dvorak. 
Bet Bartuęh tikisi su juo 
greit apsidirbti. Be šios po
ros, dar dalyvaus kitos žy
mių ristikų poros: drūtuo- 
lis F. Yakaitis gramais su 
vokiečių drūtuoliu F. Wil- 
zer, Pete Schun su Rudy 
Hoffman, George Mack su 
Joe Rogatski.

Ristynių pradžia 8:30 vai. 
vakare.

Darius-Girėnas salė ran
dasi adresu 4416 S. Western 
Avė.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MVSV 
MILAI M6KO STARO RIZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTŲ

PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEISPARDUOTI.
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI. BAKAI*HON ES, FLUTES 
su “cases" — 135.04, 231.60,
146.00 Ir 175.00. Visi garantuetl 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GLITARAI. SPA- 
NlflKI MANDOLINAI, BANJOS. 
SMUIKO8. TENOR BANJOS — 
26.60, 22.60, f] 2.50 Iki 125.00.
8TRIUNINIAI BASAI — 260.00, 
2126.00 lr 2160.C0. BASO U2 
DENCJALA8 — 212.00. SMUK
LIAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
AMS BASA.MS, VIOLAS IR CEL- 
LO — 21 60. 22 00. 25 00. 110.00 
lr $16.00. 8triflnoa dėl vlaų vlrt- 
mlnėtų lriMtrumenty, BASS lr 
ŠNARE DRUMS — 118.60, 221.50, 
225.00 lr 260.00. PEDAL8, HI- 
BOY8. CYMBOLb, 1 r DRUM 
HEAD8 pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase Ir "reed" Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų I’HONOORAPH pataisytas.

Atstatymas visų dailų ClaTins
tama, TrlOboms. Hnsepboees Ir 
taipgi Smulkoms lr Gultarama.

OOfAVHTfclN’S MUSIC SHOP
- 014 Maiurll St., ChicajpD

■?( ..................................... ..
me visus prietelius iš ankfc-l visi, kas gyvas. Bet be “špo- 
to įsigyti bilietą iš rėmėjų 
ir šion pramogon atvykti.
Nežiūrint valgių pabrangi
mo — vakarienėn įžanga to
ji pat: $1.00 asmeniui.

Tad sveteliai pas mumis 
— kur jūsų laukia ir vaišės, 
ir gražiai prirengta progra
ma, ypatingai prirengta šiam 
25-tam paminėjimui Lietu
vos nepriklausomybės sukak 
ties. Rėmėja

sų” bus ir gražios muzikos. 
Choro vadas B. Janušaus-

MUTUAL L1QIO8 OO. 
4797 8«u flalsted

Vetafunee: BOULEVARD 0014
llllllllllllllll

GAILESTINGIEJI BROLIAI
Kas kart reikia daugiau brolių patarnauti vyrams ligo
niams! Jauni vyrai tarp 16 ir 40 metų amžiaus yra 
kviečiami pasjfceiriauti dėl tolimesnių informacijų iš 
naujokų Vedėjo.

Gailestingieji Brokai yra vienuoliai. x

49 Cottage Street Buffalo, N. Y»

r^=

PAVASARINIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
DABAR tai laikas pirkti ir taupyti. ..
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių Parlor Setai, — 
3 dalių Bedroom Setai, — Dinette Setai, ir visoki kiti 
Rakandai, — Karpatai ir Pečiai — parduodama už labai 
nužemintas Bargenų kainas.

Pasirinkit Savo Audinį — ■

%

Pas iri ui; i t Savo Stylių audinių 

MES PEKOIKBSIM ICSŲ SETĄ

ATRODYS KAIP NAUJAS

> Pasirinkimu* ap
dangalų U puikių

Užaisakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

atliekama, k4«kvia- 
no užsakymo.
Ą VELTUI paėmi
mo pa t ar na rl m aa
netoliau 20 mailių 
tolumo.

DE LUXE
į 4315-17 ARCHER

UPHOLSTERING & 
FURNITURE COMPANY

LAF. 8841
J

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIU
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKftJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
or CHICAGO

2202 W. Cermak 
aoad

Canal 8887
Beu. J. KAKANAU&KAS

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius ZieduB, Rašomas Plunks
nas ir kitus
viBoMus auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U S I AS S 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimą
Muzikališkų 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
4KWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4218 ARCHER AVENUE
LAFAYETTE 8617

PRADĖKITE 
TAUPYTI 
ŠIANDIEN 

dėl 

9 4 3I

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE
DIVIDENTV
RATA 4%
1751 W. 47 th Street

Gražiausiu Pasirinkimas Jaunavedėms
TU,

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
N<-nuneškit K«nų, migeduatų Biidcluinkų. Jų lu-gaMina. aUtatytl. nes 
dnugUui Jų imlIHmmn. Jikm Rnlhm IMU«i«}tl, kad duotų Jums daiųc 
metų paUraavlm^. jVlmu IMg Ben, LItUe Ben Ir kai bud<4bikal gMI- 
ma pataisyti.

Apkataavim&s Veltui be Obligacijos

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Kverything ta the line af 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Eartory Bapresentatlve.

SHOWBOOMK IN 
MEMCRANDISt MAKT

rTRSSTefei ~
For

J-

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Syrai Ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

rtUUes moterų kailiniai, kailiukais papuoMab arba 
eloth kotai parsldulda nuiemlntomls kainomis.

2THUTE m PATY8 PAMATYKITE MAKDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St Yards 2a88

Mr*. K. P. Driabak ir Duktė, 8av.

:NK2IUB0rX kur BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJ ANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVIJĄ KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI: |

rnĄRGUTIT
įRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI Įi)

Vienintėlia tr Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje '
—. VIENUOLIKTI METAI! — 

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

Phone: GROvehill 2242

WHFC-I45O kil.



T

tONRAftTIS DRAUGAS 
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Ketvirtadienis, vas. 18, 1943
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

Chicagos lietuviai perka bombonešį, 
jis bus pavadintas "Lituanica":

LIETUVIS CHICAGIETIS ŽYMIOSE 

PAREIGOSE

ANTANAS SANOWSKIS
Petty Oficer — Master- 

at-Arms Force

Antanas Sanowskis, gi
męs 1906 metais, balandžio 
7 dieną, Chicagoje, III., bai
gė Lavvson pradžios mokyk
lą Quigley Prep. Seminary 
ir Mundelein seminarijoje 
filosofijos kursą. Pasižymė
jo Basket-Ball, plaukime, 
trejus metus buvo Life 
Guard. Dirbo National Tea 
Co., buvo knygvedybos sky
riuje (accountant).

Antanas Sanowskis į 
Navy įstojo 1940 metais, 
gruodžio 6 dieną. Kovo 28 d., 
1941 metais iš Great Lakęs 
išvyko į Brooklyno (N. Y.) 
ligoninės korpusą mokytis. 
Balandžio 6 dieną, 1941 me
tais gavo jurininko 2-trą 
laipsnį. Gegužės 28 dieną. 
1941 metais tapo 2-ro laips
nio ligoninės padėjėju gau
damas 96.16% egzaminuose.

Savanoriu įstojo į Nevvport 
Navai Training Stoties Dis- 
pensary. 1941 metais, rug- 
piučio mėnesį tapo ligoninės 
Apprentice 1-mo laipsnio. 
1^42 m., sausio mėnesį tapo 
farmacistu 3-c. Rugsėjo 1 
dieną, 1942 m. buvo pakel
tas 2-ro laipsnio farmacistu. 
Antanas Medikaliniame kor
puse yra ir kaipo kvalifi
kuotas typist. Dabartiniu 
metu Antanas yra master- 
at-arms force. Dabartinis jo 
adresas: U. S. N. Receiving 
Station, Bath, Maine.

Antano Sanowskio motina 
Helen Sanowskis gyvena 
Chicagoje, tėvas yra mirę3.

ŽuvusiųjŲ ir sužeistųjų 
sąrašas

Vasario 16 dieną Karo de
partamentas paskelbė 97 
kareivių pavardes, kurie žu
vo Europos, šiaurės Afrikos, 
Alaskis ir Pacifiko frontuo
se. Žuvusiųjų tarpe yra trys 
iš Chicagos ir vienas iš Har

vey.

Taip pat paskelbtos 97 su
žeistų kareivių pavardės, 

vienas iš Chicagos.

Kas myli savo tėvynę ir 
kovoja už jos laisvę — tas 

yra kilnus žmogus.

Esant karo metui, ir dau
geliui asmenų tenka dirbti 
ilgas darbo valandas, todėl 
šiais metais lietuviai nega
lėjo aktyviai paminėti Lie
tuvos Nepriklausomybės 25 
metų sukaktuves 16 d. vasa
rio, bet 14 d., sekmadienį, 
kada žmonės yra liuosi nuo 
darbo. Tas minėjimas buvo 
Orchestra Hali.

’i
SURUOŠĖ

Atsimokėdami Illinois gu
bernatoriui W. Green ir Či
kagos miesto majorui E. J. 
Kelly, kurie 16 d. vasario 
paskelbė lietuvių švente, Či
kagos lietuvių visuomenė 

, laisvesnė nuo karo darbų p. 
A. Vanagaičiui vadovaujant 
suruošė iškilmingą 25 metų 
Liet. Nepriklausomybės mi
nėjimą, kaip tik tą pačią 
dieną t. y. 16 d. vasario. 

PAMALDOS

10:30 vai. ryte buvo iš
kilmingos pamaldos Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje. 
Šv. Mišias laikė kun. Linkup 
asistuojant kun. J. Griniui 
ir kun. Lukošiui. Turiningą 
tos dienos iškilmėms pritai
kintą pamokslą pasakė kun. 
K. Barauskas, suminėda
mas, kad iš pasirašiusių 
Liet. Nepriklausomybės ak
tą 20 dalyvių keletas yra 
jau mirę, trys iš jų: Bizaus
kas, Dovydaitis ir Stulgins- 
kas kenčia badą ir vargą šal 
tajame Sibire ir vienas iš 
pasirašiusiųjų tą aktą Anta
nas Smetona yra Amerikoje.

VAKARIENE

Vakare Blackstone vieš
butyje įvyko tos dienos iš
kilmių tąsa. Dalyvavo apie 
500 asmenų, kurie kartu su 
p. A. Smetona, vienu iš Leit. 
Nepriklausomybės akto pa
sirašiusių dalyviu praleido 
keletą tikrai malonių ir jau
kių valandų. Vakaro progra
mos vedėju buvo advokatas 
A. Olis, kuris labai gyvai 
viską tvarkė. Invokaciją — 
maldą atkalbėjo kun. A. 
Linkus. Majoras Ę. J. Kelly 
dėl ligos nedalyvavo. Kal
bėjo: R. A. Vasaile, Čikagos 
universiteto prof. Quincy 
Wright; Dr. St. Biežis, Hli-

Moteris užrašė $30.000 
trims darbininkams

Chicagoje Mrs. Cora B. 
Nixon trims savo darbi
ninkams paliko $30,000. Toji 
moteris savo tarnaitei užra
šė $15,000, tarnaitė pas ją 
tarnavo 21 metus; $10,000 
ir*autimpbilį paliko šoferiui, 
kuris pas ją šoferiavo 18 
metų ir $5,000 paliko sekre
torei.

Mrs. Cora Nixon, 305 
Fullerton Pkvvy, mirė sausio 
16 dieną, toji moteris turė
jo 80 metų amžiaus.

mu
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(“Drauras” Acme telepnoto) 

Capt. Ralph Otis Davis, 
Illinois valstybėje gimęs, iš
sigelbėjo, kai kruiseris Chi-

nois Lieut. Governor Hugh cago paskendo Solomons ko- 
W. Cross, kuris gubernato- voje. 
riaus Green vardu pakvietė 
p. A. Smetoną atvažiuoti 17 
d. vasario į Springfieldą ir 
būti gubernatoriaus svečiu.

Bas naujas laivas
Solomons mūšio lauke 

amerikiečiai prarado laivą, 
kuris vadinos “Chicago”.

Chicagoje kilo mintis vėl 
pastatyti naują laivą ir pa

NEPAPRASTAS 
ENTUZIAZMAS

. ....... - > ‘. b
Daugiausia entuziazmo 

publikoje eukėlė pranešimas? ™*ntl « v
9 Mnotoa antri a* nor viana

kai buvo pasirašyta $156,300 Mestas šūkis: per vieną d’.e-
karo bonų pirkimui ta su- “* f",rink“ mllljoną dolerl,’’l 

J*""1 ’T. I o per 40 dienų — 40 mtijo-ma buvo pasirašyta ten pat J 1

Gobšumas neišeina 
įgėrę

LAFAYETTE, Ind. Will 
R. Puckett, 64 metų am
žiaus, pereitą antradienį bu
vo rastas teisme kaltu savo 
žmonos, Ella Mae, 67 metų 
amžiaus, nužudyme.

Puckett policijai pasako
jo, kad jo žmoną buvo nužu-j 

dęs, pereitų metų lapkričio’ 
6 dieną, koks tai hitch- 
hiker’is.

Sakoma, kad senyvo am
žiaus vyras savo žmoną nu-; 
šovęs norėdamas paveldėti 
$30,000 nuosavybės.

X Malakauskai, žinomi 
Town of Lake gyventojai, 
išleidžia savo sūnų į kariuo
menę.

X Rozalija Vaičiulienė, 
fundatorė naujų Kryžiaus 
Keliams atvaizdų Aušros 
Vartų bažnyčioje ir amžina 
narė Tėvų Marijonų Bendra
darbių draugijos, šiomis die
nomis susirgo ir išvežta į 
Šv. Kryžiaus ligoninę.

X Bruno Belunskis, 4530 
S. Honore St., šiomis dieno
mis susirgo. Jo krautuvėj ta
čiau galima gauti “Draugo” 
koncerto tikietų. Žmona Ste
lla visiems maloniai patar
nauja.

X Jurgis Ir Barbora Bra
zauskai, 6115 S. Rockvvell 
St., šiomis dienomis rengia
si minėti 40 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Jubiliatai 
išaugino ir išauklėjo pavyz
dingą šeimą.

X Simonas Balickas, se
nas West Side siuvėjas, fur- 
kočių pertaisytojas ir taip 
pat turįs drabužių valymo 
ir prosijimo įmonę adresu 
2305 S. Leavitt St., per R. 
Kryžių gavo laišką iš Lietu
vos nuo M. čenienės, kur: 
praneša, kad jo pusbrolis 
Vincas Bačys-Bačinskas s n 
žmona ir vaikais, gyvenę 
Gižuose, Vilkaviškio apskr., 
užėjus bolševikams 1941 m. 
ištremti į Sibirą.

X Jonas Krūmas, senas 
West Side veikėjas, 2320 W. 
23 Place, ne tik aukojo $10 
“Draugo” koncertui, bet dar 
pažadėjo didelę talką dar
bininkais, kurie organizuo
jami patarnauti salėj skait-

Septyni žuvo gaisre
AUGUSTA, Me. Vasario 

16 dieną Maine valstybėje 
vienoje įstaigoje kilo gais
ras ir gaisro metu septyni 
asmenys žuvo, įskaitant du 
brolius ir seserį, trys buvo 
nugabenti į ligoninę. 13 as
menų menkai apsirengę iš
bėgo į lauką, kai buvo 26 
laipsniai žemiau nulio.

nų dolerių. Vajus jau pradė
tas, jau gauta 2 milijonai 
dolerių.

Aukojo šv. komuniją 
už Lietuvę

CHICAGO HTS. Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos 
mokykla šventė vasario 16 
dieną, Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo aktą. Mo
kykla turi daugiau kaip 70 
vaikų. Beveik visi mokiniai 
tą dieną priėjo prie šv. ko
munijos ir po pamaldų tu
rėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimo programą.

per keliolika minučių pridė
jus jau ankščiau pirktus ka
ro bonus per “Margutį” už 
$850.000 susidarė suma 
$1,006300. Ši suma jau vir
šija vieną milijoną, kuris bu 
vo reikalinga sukelti, kad 

I būtų nupirktas didysis bom- 
banešis, kuriam dus duotas 
vardas “Lituanica”, atmini
mui žuvusių Lietuvos didvy
rių Dariaus ir Girėno.

ĮTEIK® LAPĄ
' Cik pat p. Viltrakienė, ku
rios penki sūnūs tarnauja 
Dėdės Šamo kariuomenėje 
įteikė- karo bonų pirkimo la
pą Treasury Departamento 
atstovui John C. Gallaher, 
kuris nuoširdžiai padėkojo 
už taip gausią auką, ir pa
reiškė, kad tuojau praneš 
Washingtonan, kad būtų ga
minamas Bombanešia “Litu
anica”, nes reikalinga suma 
jau yra surinkta. Jis taip 
pat pranešė, kad dabar eina 
karo bonų pirkimo vajus Či
kagoje, kad pastatyti naują 
kruiserį “Chięago” vietoje 
žuvusio Paeifiko kovose. 
“Chicago” sunkusis kruise
ris kaštuos $40,000,000 ir 
tikisi kad ir lietuviai prie 
šio vajaus prisidės gausiai, 
kaip kad gausiai prisidėjo 
prie bomboešio “Lituanica” 

į vajaus.
STAMBUS KARO 
BONŲ PIRKĖJAI

Stambiausieji tą vakarą 
karo bonų pirkėjai buvo šie:

Standard Federal Savings 
and loan association of Chi
cago 4192 Archer Avė.

------------$100,000.
Mutual Federal Savings 

and loan Association of 
Chicago 2202 W. Cermak 
Rd. .  $10,000.

Hoffman radio stoties 
$10,000.

Mokykla nupirks laivę
Chicagos Harrison Tech- 

nical high school pasiryžo 
nupirkti pursuit ship (lai
vą, kuris gaudo submari- 
nus). šis -laivas kaštuos 
$75,000. Jau surinkta pusė 
reikiamos sumos lčaro bo- 
nais ir štampais. Laivas bus 
pavadintas “Harrison Hor- 
net”.
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IŠVENK TRUBELIO—PADEK 
TAUPYTI DEL VICTORY

IŠMOKUSI ŠIUOS PAPRASTUS 
FAKTUS APIE

ELEKTRIKINIUS FIUZUS...
Kada manai mainyti lUdeausj fiuzą. 
vietoj paftauktiB potamavmo žmogų, 
čia yra trijų rūžlų nauda: Jflsų elek- 
trikoa patarnavmas pataikomas grei
čiau. su mažiau jums nepatogumų— 
Jfls neužstpelnysit 25 centų mlnlmum 
už patarnavimų—ekstra patarnavimas 
bus pabalintas, sutaupysit taleru. Ka
so! i no Ir automobilio nusldčvčjlmų.

Skaityk kaip paprasta yra:

KAS YRA FIUZAS*
Fluzas yra "safety valve Jflsų elektros 
"drcult". Jis turi Ir metalini strip- 
sų. kuris ištirpsta, sulaužo "clrcult", 
Jeigu yra perdaug užkrautas. Kada 
tas, stripas ištirpsta, mes sakome 
kad fluzas "blown mit".

KAS PADARO FIUZĄ “BLOW”T
labiausiai paprasta priežastis "b1ow" 
fluao yra negeri cords arba vielos Ir 
perdaug užkrauti "clrcult”. iAlkyk 
savo cords gerame stovyje—venkit 
sulaužymo, "frayed” arba Kuosų vie
lų. Neaujunklt perdaug Šviesų Ir ki
tų Jrengtmų prie to paties outlet’o.
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Lengva Permainyti 
Jūsų Fiuzus../

Kada fintas f&lm 
/•'*"»* lempos ar’b. * 

k Aluo* irls paprastus dalyku*:

1. ištrauk Main Service Svičlų

Registracija dėl War 
Ration Book No. 2
Vasario 23 diena yra pirmo
ji diena registruotis dėl War 
Ration Book No. 2.

Vasario 26 diena yra pas
kutinė diena registruotis dėl 
War Ration Book No. 2 ga
vimo.

Pirmiausiai ištrauk main elektrikinl 
Service svIČIų. (Dabokis. kad stove- 
tum ant sausos lentos kada tai da- 
rul Ir mainai fluzų).

2. Išimk Ištlegus/ Finzą
IeSko finto Juodu langeliu arba 

degus ia metaline blekute, išimk 
piritais. Jei fluio bakso atidarymas 
yra priristos su maža vielų, nutrauk

Ir praneSk Public Service Co.

3. Įdfk Naują Plutą
Permainyk ISdegus/ fintą su tokio 
pat didžio kitu Ir tada uždaryk main 
svlčly. Numeris uždėtas ant fluso 
nurodo didumų ' amperes". Circuit 
skyriai turi fluzus "ISA", o fiuzal
dėl special appliance clrcult. Jei tu
rit Juos. yra num. "I0A". Main Cir
cuit reikalauja "JOA” flusų. Atvartai: 
Niekad noričjc k* kitų vietoj fluso.

RVARBIf: Jei nauji Husai ISdega dažnai po atjungim® 
girnų, gal būt vielų ISvedžIoJImas yra netikęs. Tada Saukti 
elektrlkos kontraktorlų.

af
PUBLIC SERVICE COMPANY of Northern Illinois
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Balę reikalai
Birželio 15 diena yra pas- 

skutinė data gauti vieną po
rą batų su stampa No. 17.

--------------- $2,500,
Sim. ir Agnės Petrauskai

------------$2,000.
Ir daugelis kitų po $1.000 

po $500 ir mažesnėmis sumo 
mis, kurių pavardes buvo 
sunku suspėti išgirsti ir ga 
lėsime pranešti tik gavę ti 
kalų asmenų sąrašą.

Po šio taip sėkmingo va
jaus kalbėjo Lietuvos Kon 
sulas Čikagoje p. Dr. Petras 
Daužvardis, iš Clevelando 
“Dirvos” redaktorius K. 
Karpus, Justinas Mackie- 
wicz pasakė introdukcija A. 
Smetonai. P. A. Smetona kai 
bėjo anglų ir vėliau lietuvių

Baigiasi "įšaldymo 
periodas

Kovo 1 dieną baigiasi aš
tuonių dienų “įšaldymo” pe
riodas dėl kenuoto maisto ir 
yra pirmoji diena parduoti 
kenuotą ir preservuotą mai
stą pagal racionavimo kny
geles.
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Vasario 28 diena — 
paskutinė data

Vasario 28 diena yra pas
kutinė data dėl pirmojo ap
žiūrėjimo keleivinių automo 
bilių padangų, kurie turi
“B” ar “C” gazolino korte
les ir taip pat dėl komerci
nių mašinų.

WHFC savininkas 
Barčevskis -----
Pečiukaitis -----— $3,000 "buvo transliuojamos per ra-

"Mtekal Mdltor štlėS | dio stotį WHFC. And.

$6,000, kalba. Visos vakaro iškilmės

Kuro aliejaus 
Kuponai

Vasario 20 dieną baigiasi 
data dėl trečiojo kuro alie
jaus kuponų, kurių galioji
mas prasidėjo nuo gruodžio 
23 dienos.

JONAS KRŪMAS 

lingai publikai. J. Krūmas 
yra ilgametis “Draugo” 
skaitytojas ir rėmėjas.

X Vasario 16 d. Šv. Kry
žiaus bažnyčioj buvo iškil
mingos pamaldos už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. 
Mišias šv. laikė kleb. kun. 
A. Linkus, patriotingą pa
mokslą pasakė “Draugo” re
dakcijos narys kun. K. Ba
rauskas. Vargonininkų cho
ras giedojo mišias. Po Mi
šių suteiktas palaiminimas, 
atgiedota “Te Deum” ir Lie-. 
tuvos himnas. Per pamaldas 
paruoštoje vietoje sanktua- 
riume sėdėjo A. Smetona ir 
kon. P. Daužvardis/ kitoje 
pusėje — keletas svečių ku
nigų. žmonių buvo pilna baž
nyčia. Po visam klebonas 
vaišino svečius ir vargoni
ninkus
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