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—' __Priešas tikrai bus sutriuškintas! - Churchill
Jis parlamentui pranešė, kad 
Europon invazija jvyks Į 9 mėnesius

NEPAPRASTOS KOVOS VAIZDAS

Iškėlė aikštėn, kad sąjungininkai
Š. Afrikoje turi apie 500,000 kareivių

- • * J i ■
LONDONAS, vas. 11. — Casablanca konferencijoje 

Ministras pirmininkas Chur 5 sudaryti planai į devynis 

chillis šiandie parlamente mėnesius atlikti invaziją Eu 
kalbėjo apie Casablanca kon, ropon. Tuo tikslų kruopščiai 
ferenciją ir karo eigą. : rengiamasi, ąrmijų vadai

Jis pareiškė, minėta kon- dėsto planu®. Ašis turės pa- 
ferencija nustatė, kad taika sijusti ugnyje iri kraujuose,

j tik tada bus įmanoma, kai jei 
ašis besąlyginiai pasiduos, j siduoti. 

arba bus perdėm sutriuškin-: 
ta. Kad priešui teks smūgis,1 
apie tai negali kas nors abe-

' 'joti.
f Min. pirmininkas sakėj 

kad iki šioliai sąjungininkai 
į Š. Afriką pristatę jau apie 
pusę milijono .kareivių.

WASHINGTON. — Šian
dien 8:30 v. (Chicago laiku) 
prezidentas Rooseveltas kal
bės per radiją.

-4 EISENHOWER PASKIR
TAS PILNU GENEROLU

WASHINGTON, vas. 11.
? t —Prez. Rooseveltas šiandien 

pripažino pilnojo generolo, 
rangą Įeit. generolui Eisen- 
hower, kurs paskirtas vy- 
riausiuoju> sąjunginių karo 
jėgų vadu š. Afrikoje.

Šis pripažinimas pasiųs
tas senatui patvirtinti.

Dies komiteto darbas 
dar porai metų 
pratęstas

-X WASHINGTON, vas. 11. 
— Kongreso žemesnieji rū
mai vakar po triukšmingų 
svarstymų dauguma balsų

,šia tu 
je irj krau 

nenorės besąlyginiai pa-

, Anot Churchillio', invazija 
Europon bus vykdomą visu 
galimu smarkumu ir didžiau 

siu apėmiu.
Sakė, kad ašies submari- 

nai atkakliai veikia, bet są
jungininkai stipriai laikosi. 
Sako, toli daugiau laivų pa
statoma, negu , nuskandina
ma.

I Be to, jis iškėlė aikštėn, 
kad už 9 mėnesių jis, Chur
chillis, turės kitą konferen
ciją su prezidentu Roosevel
tu.

Jis sakė, kad Britanija siū 
lė prezidentui Rooseveltui 
padaryti specialę eutartį, 
kad Britanija pasižada pa
dėti Amerikai kariauti prieš 
Japoniją iki ta besąlyginiai 
pasiduos. Bet prezidentas ne 
pritarė sutarčiai. Sakė, kad 
jam pakanka Britanijos ža
dėjimo žodži’i.

Min. pirmininkas nurodė, 
kad Š. Afrikoje visų sąjun
ginių valstybių karinių jėgų 
vadas yra Įeit. gen. Dwight 
D. Eisenhower,

Amerikiečiai sudegino 
japonu orinę bazę

NEW DELHI, Indija, vas. 
11.—U. S. lakūnai bombone
šiais atakavo Mingaladon, 
japonų orinę bazę Rangoon

dar porai metų pripažino srityje, Burmoje. Anot ko- 
Dies komiteto antiameriko- munikato, bazė bombomis 
niškos veiklos susekimų rei-. suduobėta ir sukelti dideli 
kalingumą. Už komiteto dar gaisrai. Spėjama bazė sunai 
bų pratęsimą balsavo 302 at j kinta.

stovai, o prieš tik 94. ■

Tūkstančiai žydų vaikų 
siunčiama Palestinon

LONDONAS (ONA). — 
Vasario 3 d. britų vyriausy
bės atstovas parlamente pra 
nešė, kad 4,000 žydų vaikę 
lydimų 500 augusiųjų, iš Bu’ 
gar i jos išvyks Palestinon 
Jie keliaus per Turkiją. At
stovas pranešė, kad britv 
vyriausybė tuo reikalu sv 

‘ neutralinės šalies pagalba 
baigė sėkmingus pasitari
mus su Bulgarija.

Kolonijų sekretorius OH 
ver Stanley pareiškė, kac 
Palestinos vyriausybė nu 
sprendusi dar daugiau žyd’ 
vaikų priimti.

("UruuciU' A.CUI- teiepuo*.

Rusijos tankas (dešinėje) šauna į priešą, kada kitas, rusų tankas (kairėje) bėga tie
siai į priešą. Rusų kareiviai nušoka nuo tanko ir bėga į ataką, kur tai pietų fronte, kur 
rusai vokiečius atstūmė į 1941-2 metų liniją. t

Rusai arti Charkovo - Ukrainos 
svarbaus plieno pramonės centro

MASKVA, vas. 11. — Ru
sų armija, kuri prieš pora 
dienų atsiėmė Kurską, svar
bų geležinkelių centrą, da
bar nesulaikomai veržiasi 
Charkovo link — svarbiau
siojo Ukrainos miesto ir 
pramonės centro, kur vokie
čiai įsitaisę įsistiprinimus 
ir, rodos, neturėtų pigiai to 
miesto paduoti.

Verždamies Charkovo link 
rusai atsiėmė miestus Cu- 
gujev, tik už 22 mailių nuo 
Charkovo, ir Volčansk — už 
36 mailių. Per šiuos mies 
tus eina didžiai svarbios ge
ležinkelių linijos. *

, l
Maskvoje pažymima, kad 

Cugujeve rusai turės svar
bią bazę atakoms prieš 
Charkovą Sakoma, kad iš 
šio miesto apylinkių sunkio
mis patrankomis jau gali
ma bombarduoti tą Ukrai
nos plieno fabrikų centrą.

Kitu komunikatu sovietų 
vadovybė skelbia, kad Ros

tovo miestas, kur vokiečiai 
dar laikosi, kutas visiškai 
apsuptas ir vokiečiams iš 
ten pasprukimas atkerta
mas. Iš pietinio šono rusai 
Rostovą ir toliau apšaudo 
patrankomis skersai Dono 
upės.

Maskvoje Virimą žinių, 
kad vokiečių kariuomenė da
limis ištraukiama iš Rosto
vo per vieną atlapą spragą.

Vokiečių lakūnų 
"reidai'.’ Britanijoje

Naciai į fabrikus 
Vokietijon siunčia 
belgų jaunuolius

LONDONAS (ONA).— Iš 
Belgijos gautą žinių, kad ną- 
ciai daug belgų jaunuolių ^š 
Namur, GemMoux, Charle- 
roi ir Mons privertė lankyti 
pramoninę mokyklą Herstal. 
Po poros savaičių pamokų 
visi pasiųsti į fabrikus Des- 
sau, Vokietijoje.

Pfeserto Rico nori 
naujo režimo

SAN JUAN, Puerto Rico, 
vas. 11.—Šios salos atstovų 

1 rūmai ir senatas vienu balsu

LONDONAS, vas. 11. 
Vokiečių lakūnai vakar ata

Sąjungininku kariuomenė N Gvinėjoj 
naikina japonus raistuose

SĄJUNG. ŠTABAS Aus
tralijoje, vas. 11.— Japonų 
imperatorius tomis dienomis 
paskelbė, kad japonų kariuo 
menė nepadavusi sąjunginiu 
kų jėgoms Būna bazės N. 
Gvinėjoj lr tos bazės neap- 
eidusi, nepaisant gen. Mac- 
Vrthuro priešingų praneši
mų.

Sąjungininkų štabo šian
die išleistu komunikato pca- 
eiškiama, kad japonų impe-

ir jie ten buvo visiškai su
triuškinti.

Sąjungininkų kariuomenė 
dabar iš Būna srities veržia
si toliau prieš japonus ir jau 
apie 6 mailes per raistus pa- 
skstumusi. Vietomis šimtai 
japonų nukaudama.

S’i stipresnėmis japonų 
jėgomis sąjungininkai susi
dūrė Wsu srity, apie už 35 
mailių piet vakarų link nuo 
Salamaua. Tenai kelios de-

atoriaus pranešimai yra šimtya japonų nukauta, bet 
aelagingi. Japonams nebuvo kol kas su jais neapsidirbta. 

JI progoa apleisti Būna bazės Kovos didėja.

Bus sukelta nauja ofensyva 
prieš japonus Pietiniam Pacifike

Bus pasistengta su japonais pilnai 
apsidirbti visose Solomon salose

viršininkas, pa-AN ADVANCE BASE, 
So. Pacifike, vas. 11. — A- 

taužus japo-merikiečiams 
nus Guadalci 
lomons, U. 
jėgų vadai 
kus pradėti 
japonus visose 
lose.

loję, So- 
o ir oro

;ia netru- 
. yvą prieš 
Solomon sa-

fike, štabo 
reiškia:

“Netrukus mes imsimės 
ofensyvos akcijos, kurioje 
visiškas Guadalcanal salos 
užėmimas bu3 svarbiausias 
vaidmuo.’ ’

Kap. Browning atsisako
Kap. Mylės Brovvning, ad- aiškinti, kur ir kaip ofensy- 

mirolo Halsey, Jr., U. S. lai- va bus sukelta, 
vyno jėgų vado Pietų Pači-

REIKIA LAUKTI 
DIDELIŲ NUOSTOLIŲ

WASHINGTON, vas. 11. 
— Karo sekretorius Stimson 
pareiškė, kad netolimoj atei
ty Amerika gal sulauks di
delių nuostolių š. Afrikos 
karo fronte, kai prisieis ašį 
ištrenkti iš Afrikos.

Anot sekretoriaus, tenai 
sąjungininkų armijos užima 
atitinkamas sau pozicijas. 
Eina pasiruošimai.

Britai bandys apeiti 
aplink Mareth 
linijų Tunisijoje

CAIRO, Egiptas, vas. 11. 
— Britų 8-osios armijos va- į 
das gen. Harold Alexander 
pareiškia, kad jo vadovauja
moji armija jau veržiasi Tu
nisijon ir, galimas daiktas,

pripažino rezoliuciją—pasių I P apeis aplink Mareth tvir-!

sti J. A. Valstybių kongre-
kavo Britanijoje 20 miestu sui praSymą’ kad j‘a Panai' 
ir miestelių. Bombas svaidė I kint» 8a,OB k°'°nijinį režimą 
j mokyklas, bažnyčias, gyve ir leiat8 Patiems gyvento-

namus namus, krautuves ir 
restoranus. Kai kur užpuoli
kai panaudojo kulkosvaid
žius. Yra nužudytųjų ir a’> 
žeistųjų. *

Spėjama, kad atakose da
lyvavo ne daugiau kaip 10 
“reiderių,” iš kurių 3 nu
mušti.

Kai kurie “reideriai” ban 
dė pasiekti Londoną, bet bu
vo sulaikyti.

WASHINGTON. — Kini
joj ir Indijoj turėjo konfe
renciją U. S., britų ir kinų 
karo vadai. Padaryti planai 
ofensyvsi prieš japonus.

NEW YORK — Iš Algiers 
per radiją girdėtas praneši 
mas, kad/ Juodosios jūros 
pakrantės Bulgarijoje sku 
botai stiprinamos.*

VVASHINGTON. — CIO 
vadai nepritaria Ruml taksų 
planui “pay-as-you-go.”

jams visuotinu balsavimu 
pasirinkti naują valdžios 
formą.

MUSSOLINI LAIKRAŠTIS 
PANAIKINO ŠOKĮ 
"MES LAIMĖSIME"

BERNAS, Šveicarija, vas. 
11.—Italijos premjero Mus
solinio laikraštis II Popolo 
d’ Italia visą laiką pirmoje 
vietoje dėjo šūkį “Vincerem 
mo”—mes laimėsime.

Bet kai Italija prakišo sa
vo imperiją Afrikoj, kai ita
lų kariuomenė skaudžiai nu
kentėjo Rusijos fronte ir kai 
sąjungininkų lakūnai pradė
jo griauti kai kuriuos Itali
jos miestus, kur yra pramo
nės centrai, minėtas laikraš
tis išmetė "Mes laimėsime” 
šūkį.

Tuo būdu pasisakoma, 
kad Italija negali laimėti ir 
nelaimės.

tovių liniją ir , apsups gen. 
Rommelio atsįmetusią ten iš 
Tripolitanijos armiją.

Gen. Alexander pareiškia, 
kad ašies jėgos visiškai pa
šalintos iš Egipto, Cirenei- 
koe, Libijos ir Tripolitani
jos. Priešo liekanos paspru- i 
ko Tunisijon ir dabar bus 
bandoma jas apsupti ir su
naikinti.

Spėjama, kad gen. Rom
melio jėgos atkakliai prie
šinsis. Tačiau priešinimasis 
priklausys nuo to, ar tos jė
gos gaus pašalinės paramos. 
Paramą gali gauti tik iš jū
ros pusės. Bet jūros pakran
tėmis sąjungininkai budi, 
kad gen. Rommelio armija 
nieko negautų.

ALGIERS, vas. 11.—Ne
paisant kovojančiųjų pran
cūzų vado gen. de Gaulle 
reiškiamo nepasitenkinimo, 
gen. Giraud, š. Afrikos ko
misionierius, be atodairos 
vykdo aavo programą—pa
šalina iš vadovybės Afriko
je visus prancūzus vadus, 
kurie turėję bet kokius san 
tykius su Vichy vyriausybe

IR MCSŲ LAIKAMS KILNUS 
JO BŪDAS, ŽODŽIAI IR 

DARBAI SKAISČIAI ŠVIESIA!

Abraham Lincoln
(1809-1865)

“Turėkime tikėjimą, kad tie- 
ia sudaro galybę, ir tame tikė
jime iki galo drįskime — atlikti 
mūsų pareigą kaip mes ją su- 
^rantame.”

karrtry- 
dme, jei

“Jei mes turėsime 
bės, .jei mes susivaidysime, 
nes neleisime sau pasiduoti įsl- 
taršėiavimui, eš dar turiu pasi
tikėjimą, kad Visagalis, pašau
to Sutvėrėjas, teiksis, per in- 
itrumentali&kumą šių galingų 
ir išmintingų žmonių, išvesti 
nus iš dabartinių, kaip Jis yra 
išvedęs ir iš kitu sunkumų šios 
šalies.” . _______

“Aš bandysiu pataisyti klai
das, kuomet bus įrodyta kad 
tai yra klaidos; ir aš priimsiu 
įaujas pažiūras taip greitai, 
kaip nesirodys kad jos yra tik
ros pažiūros.”

----------- - «
“Su kerštu prieš nevieną; su 

meile visiems; su tvirtumu tie
soje kaip Dievas duoda mums 
matyti tiesą, pasistengkime už
baigti tą darbą kur} mes turi
me, kad suraišiojus šios šalies 
žaizdas, kad aprūpinus tą kuris 
pakėlė kovų naštą, ir jojo naš
lę ir jojo našlaitį ir daryti vis
ką kad atsiekus lr branginus 
teisingą ir ilgiaikinę talką tarp 
mūsų ir su visomis tautomis.”

Abraham Lincoln

Lend lease išlaidos 
žymiai didėja

WASHINGTON, vas. 11. 
— Lend lease programos ad
ministratorius E. R. Steni
nius iškėlė aikštėn, kad šios 
programos vykdymui išlai
dos žymiai didėja. Ypač di
dinama sovietams visokerio
pa parama, nes be to rusai 
neįstengtų sėkmingai kariau 
ti prieš vokiečius.

WASHINGTON. — Į vy
riausiąjį teismą teisėju prez. 
Rooseveltas paskyrė Thur- 
man W. Araold, generalinio 
prokuroro asistentą.

REMKITE “DRAUGĄ”
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Seselės Pranciškonės saulėtoje 
Kalifornijoje
. Trys seselės j»a išvažiavo i Pacifiko pakraščius

i Tęsinys ) lietuvių parapijas mokykit)
Lenki, naujokių magistrą je; Chicae°’ “>■ « P«win*f 

nedavė jai progos liūdėti. rūpestinga ir išmintinga mc, 
kytoja.

Be to, čia ji aktyviai pri 
bus ir davė kitas instrukci- sidėjo prie vykdymo planų 
jas. Nedaug laiko ėmė pri organizavimui pačių lietu 
prasti prie to viso. Būdama Vaičių seselių vienuolyno w 
drausminga noviciato nuo- bendrai su kitomis seseiė- 
taikoj, jautėsi patenkinta mis turėjo už tai daug nu

kentėti nuo lenkių seselių

Tuojau nerodė .pareigas: 
maldas, namų ruošos dar-

imti šv. Pranciškaus 
nuolyna dvasia.

Noviciato metu. seseK Al- 
■deg'mdes gavo nanją vardą 
Dabar, ji vadinosi seselė M. 
Aloyza. Pabaigus noviciatą, 
ji tapo vėl paskirta į Šv. 
Kazimiero lietuvių parap 
mokyklą, Pittsburgh, Pa.v ii 
čia ji turėjo progos lakta 
aktyviai prisidėti prie Po
navimo statybos motiniškus 
namus.

Ji taip pat d3ug pasidar-' 
bavo su kitomis seselėmis 
rinkdama aukas būsimo Šv.1

I
Prancnšfcams itietcviškojo vie
nuolyno rūmams statyti.

vie I DAML&N NUžUBTTOJAS M. Atoyooa

gyventi po tuo pačiu stogv 
su Kristumi. Ir, štai, pračjr 
metai, kaip valandėlė. Ne 
trukus atėjo ir taip ’ ilgai 
laukta diena, būtent, 19if 
metų rugpiūčio penktoji, ku 
rio j Onutė Jurgutaitė tap; 
įvilkta, į vienuoliškus rūbus 
ir -dabar vadinosi seselė Al- 
degundes.

Sunkūs tyrimai ir 
skaudūs smūgiai <

Po |o praęįdėjo tikrojo ir 
dievingo džiaugsmo dienos. 
Tik toji, kuri turėjo progos 
gyventi a^įdato •gyvenimą 
gali piNUl įy art i ni tt tą

vienuolijos viršininkių. Se
selės Aldegundes meilė savo 
tautai vienoj, nugalėjo vi
sas kliūtis ir nenubaidė dirb
ti tą darbą toliau. Pagaliam 
ji susilaukė savo darbo piū 
ties, nes rugpiūčio 15 dieną,

Paskirta
pareigesne, «9ri

1926 metais, Šv. 
kaus Vienuolyno Tarybos 
nutarimu šešeilė U. Aloyza 
buvo paskirta visų vedamų
jų lietuvių pa/rapijiatių mo 
kyklų inspektore. Ji šiose1922 metais, lietuvaitės se 

selės iš Šventojo Tėvo gavo svarbiose 
leidimą, kad gali atsiskirti ,dž esurtj *
nuo lenkių, vykti į Pitts
burgh jr ten steigti savo 
vienuolyną.

Iš vokiečių vienuolijos 
aukojasi savo tautiečiams 
dirbti

Bonuner De Da ChapeUe 
20 metų amžiaus, nužudė 
Atam. Darlan, prancūzų lšiax 
rėš Afrikoje vadą. Boraniei 
De La Chapelle bavo už šį 
kriminalinį žygį nužudytas

Supratusi didelę palaimą 
kurią Dievas teikia toms šie

ji, kaip tautų apaštalas, ry
žosi tapti viskuo, kad visus 
Kristui laimėti.

tų Šventoji Bažnyčia 
brangioji mūsų tėvynė

Be kitų nuveiktų didelių “'“OVU1 »uneu. Sunku pradžioje usn jai--
darbų, kas gi pagaliau pa< Nūngi, kai Motina M. A-1 kurtl a nteko- Seselėms Pra
jotų suskaityti visus tuos loyza su kitomis savo ben- l »udUwlti> daug Ims reika - 
smulkiuosius gailestingumo drėmis arba padėjėjomis pa linSa- Tai supranta duosnie- 

‘dartms, koriuos Motina M. siryžo lietuviams darbuotis j* ^etuvki, ir Jie išties j°ms 

Aloyza nuveikė per panku- saulėtoje Kalifornijoje, mū savo ranką. Ge-
tinius 28 metus? Tačiau, ji sų lietuvių tant* džiaugiasi I raaai Dieve- visoms
nesigiria ir oeaskštrina oa- įr mes maldaujame, kad Ge
vęs. Ji yra kukli ir begalo rasai Dievas laimintų mūsų 
nuolanki. Ji visa aukoja Die-| lietuvaičių seselių Pranciš- 
ve garbei ir save tautiečių konių misijonieriavimą ir a- 
gvrovsi. Todėl, visi nuveik-' paštalavimą naujoje saulė
ti jos darbai yra užrašyti; toje Kalifornijos padangėje 
sidabrinėje knygoje dangų- ties Pacifiko pakraščiais, 
je, kurie į aikštę bus iškelt: kacį herojingų jų darbų nuo- 
tik paskutinėje dienoje. pelnais taip pat pasidžiaug-

Tikrovėje, Bažnyčios ir ———————-------------
nemirtingųjų sielų meile 
liepsnodama. Motina M. A- 
iaysa geriausiąją aavo gy
venimo dalį aukojo Šv. Pra
nciškaus vienuolyno auku-

n

ir visiems-

liuu. A. Taualiūnas

SKABYK* Ji. -DRAUGĄ
-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

prityrami pedagoge.
Eidama tas pareigas, ji 

• taip pat a a k o j o liekame 
< daug laiko 4?>avęs lavinime h 
1 tobuliniice įvairiose moksle 
srityse. Ji lankė Duųuesne

Gavus leidimą, seselė Al- universitetą ir baigė B. Adžiaugsmą. kaį’fpšaiilis au
savo jiagyūdomis išnyksta ii degundes ir kelios kitos tuo- 'laipsniu. Progai atsitikus, ji

* 7 iv *".v _ u* •- _ x .
dangus prisiartina su visi jau išvyko į Pittsburgh ir 
dievinguoj'U savo žavingu- ten prisiglaudė prie vokiečių
mu. Tačiau seselė Aldęgun 
dės, būdama jaunutė nau

seselių Pranciškonių iki pa
sistatys savo vienuolyną.

vėliau taip pat lankė Foru 
ham universitetą ir ten ta
po apvainikuota MA kūpa 
nau.

kurios darbuojasi to „ū. Gerąsai Dievas tegu ją 
ūmose vūnjoee. Motina M.
Aloyza 1938 metais siuntė 
penkias seseles į Braziliją 
darbuotis Pietų Amerikjs 
lietuvių tarpe*.

Didelis jos nuopelnas, kąd 
ji daug rūpinosi įkurti kao 

Į daugiausia misijų oentrų 
Jungtinėse Valstybėse, kad 
iš jų būtų tikybiniai aprū
pinti lietuvių vaikai, lankan
tieji viešąsias mokyklas.

Pamilusi p.nksną — 
gabi litenUė

Motina M. Aloyza gabia I 
savo plunksna taip pat yra' 
daug nuveikusi lietuvių ka-! 
talikų spaudai. Jos pastan
gomis Šv. PrauMŠteaus vie | 
nuolyno dešimts metų gu

tolesniuose garbin
guose jos pasiryžinraose.

li. Aloyza
Kerojos ir apaštalas

Motina M. Aloyza nuveik
tas* savo darbais pelno tote 

1 rojaus ir apaštalo garbės, 
i Ji herojus, nes nepaprasto 
pasiaukojimu ir didele drą
sa neliovė dirbti savo tau
tos gerovei ir savo taiutie- 

' čių naudai. Ji apaštalas, nes

: ų--t Ji

* ' Vį?,’ į "t -
LirMf
w 11L.

-rtj
ji

.-JA,«

jokė,.tqjr būt, nerrujaritė| kų.uCia, ji, >kaįg. iT^kitųą 
kius išlinkius > išmėgintmua^" *^ ^—

į935 metųjs išrinkta 4 , 
tyresnioji Metisą

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Opiometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimu, kuris 

j esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemiipo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
sę trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 

1 romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speclalė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomas. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki B v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigias kaip 

pirma.
4712 South Ashland Af.

Phone YAKDS 1373
Phone: YAKDS 1373

Jaunuoliai, kurie neoriimaini 
karo aviacijos skyr’ i'l priežas
ties spalvų neregejinu-u — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Didele Krautuvė

RAKANDŲ, RADIO, 
JEVVEIKY 

Viskas po vl2cu stogu

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

t

3241 S. Halsted SL
> « 1 • t • i

Tel. CALUMET 7287

vaitės seselės, turėję vilke U 
vokiečių seselių vienuolijos 

i kandidačių drabužį: nors pu- 
sci met, 14

I nio j i seselių Pranciškonių 
Kadangi nebuvo kam ki- Motina it tąs pareigas ri

fam pasilikti trijose lietu-! pestingai ir sumaniai ėjc 

vaitėms seselėms tuo laitai penkerius metus, 
džioi ištirtas. Tai įvyko ant-»P^81086 parapijinėse mo-; Ji daugiausiai rūpinosi 
ruose jos noviciato metmo- j hyklose« seselė Aldegundes,, kad lietuvaitės seselės Ptan visas regulas ir dvasinius 
se, kai vieną .gražią <fieną!kartu sn krtomi5 pasiauko-!-ciškonės užimtų svambias- pratimus, 
atėjo telegrama pranešanti,, iU3iomis pionierėmis, sutiko vietas vrsose galrmose sn-, jį pastaruoju laiku su pa- 
kad brangioji jos mamytė, kaiP kandidatės, vadovauti : tyse, kaip misijose, bgoni:; gaiba kitij seselių Lietuvo

arba tyrimus Aukščiausias 
buvo jai paruošęs. Ji tik 
žinojo, kad yra patenkinta 
laiminga ir kad ateitis yra 
Dievo rankose, .- -r'

Tarai, pasitikėjimas Die- 
vuje turėjo būti labai skali

1935 mdtais seselė M. A 
i loyza tapo išrinkta vyres-

kakties ^Uvo išleista
lietuviškojo* vienuolyno isto
rijos brošiūrą.,
' Ji taip pat daug rūpinosi, 
kad į lietuvių'kalbą išversti

DOCTOR SELMA
SODEIKA, O. D.

AKIS HTIMNIUA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofipe randasi kiti pataisymo 

metodfl j rengimai 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.)
— EUCLBD 906

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
WCEL 1000 k. nedėlios vak. 9 vai. 
WHI-’C 1450 k. ketvergais 7 v. v.

A A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824 
Valaridos-. 9- ryto' iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

po trumpos ligos, atsiavei- toms mokykloms paliktoms 
be savo mokytojų. Seselė 
Aldegundes buvo paskirta

kino su šiuo pasauliu. Tas 
jai buvo didelis ir labai skai 
dus smūgis, bet dar sunkės 
nis tyrimas ir skaudusis 
smūgis buvo, kad kaip nau
joke ji negalėjo važiuoti į 
gerosios savo motulės lai 
dotuvesa r.es kitaip reikėti; 
iš naujo pradėti noviciatą 
Visgi, ji tame smukiame kry
žiuje matė tokią Dievo va 
lią ir pasiliko tęsti novicia
tu Tik vėliau sudėjus įža
dus, ji galėjo aplankyti te 
vitotelę kapuose, kur supil 
tate kapas ženklino meflin 
gdsios jos mamytės amžino
jo poilsio vietą.

Skiriam .1 mokytojauti

Nuo 1817 iki 1922 metų se 
selė Aldegundes buvo paskir 
ta mokytojauti šv. Jurgio

Šv. Kazimiero lietuvių par 
mokyklos vedėja, South Si- 
dėj, Pittsburgh, Pa.

Segelė M Aloyza
Liepos 19 dieną, 1923 me

tais. seselė Aldegunde3, kar
tu su kitomis pirmtakėmis, 
dar kartą atliko noviciatą, 
kad galėtų lengviau persi-

slaugyme, katechizavime ir 
misi jonier iaviaae.

Jai taip pat rūpėjo ir lie 
tuvybės klausomas. Taigi 
gavus pajamų iš Apšvietos 
Draugijos 4‘‘Motinėlės”, j; 
siuntė į Lietuvą dvi seseles 
studijuoti. Ji vėliau pasiun
tė į Lietuvą dar tris sese 
les. Ji tokiu būdu paruošė 
tinkamas mokytojas lietu 
vių kalbai dėstyti mūsų pa 
rapijtnėse mokyklose.

je rinko medžiagą naujai 
vienuolyno naaidaknygeC be
ri jau atspausdinta.

Didžiausia jos ambicija y- 
ra išleisti veikalą apie Šv. 
Pranciškaus gyvenimą. Tam 
veikalui medžiagos tori visa 
lobyną. <

DR. G. SERNER
lietuvis akių €WVTWAS 

25 Metų Patyrimo a.
teL: YASds 1886
Pritaiko Akinius, 
i Krtetvas Akis

— *EZH>ENCMA —
1441 So. 50th A\«-, Ocero, Dl.

Tel. Cicero 7681

BUkil Malones 
SAVO AKIMS 1

Tik viena povą aklų visam gy

Uegsan^nuotl
gali ratel

metodą? karia regėjimo 
■utelktl.

modernlAkiaurta

|| Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatų Pagerinsite Atsi'ankydami __- 1

i šių Moderiri&ų Ltetuvtu Įstrigai 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 1'

Ultra-Vlolet Sunshine Ir Infra Red Ligbt 
Radiations, Swedish Massage tr Movements.

Moterinw — Trečiarfllenlais.
Telefonas: VIRgfoia 9493

A. F. CZESNA, savtniakaa

1657 W. 451h Si..,.. Kamp. Paulina St

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORSCflJ!
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

____ 1
r

k.
r'!U6 LIKRAI tARHINCS

ant Lengvų Minėsimų IŠKuok^iimų I
• PANAunosmB 

NI
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. JQfų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdratnrti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 9%. Jūsų panigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA.!]* ZYKIAUB1A LIETUVIŲ FINANSINI (STAIGA 

— 4S Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TKI- CAUJMKT Ul« Jot U. Mozerit 8ec’y. SSSfl SO. HALSTED SI.

Dr. John J. Smetana 
Dr. 11 Smetona. Jr.OFTotfttiimrAi

* Altinių
S4th Street

Valandos: nuo 16 Iki 4; ir 6 ild 8 
Tre&ad. ir Sekmad. pagal -eutarti.

ŪBI 8o.

Kasdien »:■• a. m. Iki S:>e n. m.
Ir MHag. »:S0 «. m.

iki Ttųe » -m.

AMERIKOS I^KTUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofise teL VIRginla 0036 

Reeidencijos teL: BEVerly 8244

DR.T.MDUS
OTBTTOJAS XR UHIBORGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—7 ir 6-8:30 P. M

Trečiadieniais pagal autartį

TbL YARda 5881.
Bee.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

Ofiso vai.: oau 1-3; nuo 0^10-8:90

756 WeM 33th Stroet

Tel. CANal 6122

m. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
V m Liudos: ]—3 j»opict ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. h- šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA

3241 Wešt 66th Floce 
M. MMhablte 7868

Laikai staJjiuo bužayčių 
Ar puošimo* altorių jau pra
ėjo. Dabar svarMomaiu da
lyku yra: pripildyti šalį ge
rais laikraščiais. (Kardiao- 
las Laobre).

LIETUVIAI
DR. STfBKOL’lS .

PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARds 4787 
Samų teL PROapact 1830

DAKTARAI
TeL YARda 3146

DR. y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

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

DR. f. ATK8CI8NAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniu is
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandoe: 3 — 8 popiet,

. ........................ ...i-. ....
Td. YARde 2246

DR. 6. VEZftIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Telelonaa MEBDook 5819

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IP. CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nno 1 iki 3 vai.; vak. 7-9; 
• nedėliomis pagal sutartį.

Toi. OAVal 0257 _____ ,

♦ s«. ui: rso.p«. jįmiLY V. KRUKAS
GYDYTOJA Ui CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tol. LAFųyette 0084 

Jeigu Neatailiepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvlr., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 8:30 vak. 

Sškmadieuiaig pagal susitarimą.

DR. E Z. ZAUTflfflS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1621 So. Hateted Street

Rezidencija: 6600 So. Arteaian Avė.

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 pų>. 
6 ild 9 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGA’4

oriso TeL................ VIRginla 18W

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f > 

4^04 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHAfitES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 Sa Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Ohrcago, UL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nue 2 ilu 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki L2 vaL dienų

LIETUVIS DAKTABAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir ui 
prieinamų kainų.

IOS. F. BUDRIK
KKAUTUV&IE

3241 Se. Hakted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DRL RAMO PATAISYMO — 

Asuldto VARUS 3083.
įjp

AŽINDINKITE KITUS 
8U DIENR. "DRAUGU"

^1
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KARIŲ LAIŠKAI NAMIŠKIAMS
Mišios šv. kareiviams 6 vai. vakare. Iš vyrišky 
krūtinių plaukia šv. giesmės. Sv. Vardo 
draugija, mėnesinė Komunija.

Camp Adair, Oregon

Vasario 16
Waterbury, Conn. — Vie

tinio Federacijos skyriaus 
; pastangomis rengiamasi iš*

minėsime ICLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“Brangus Juozai:—

gražiausias Visoj Oregon 
valstybėj.

“Oras prieš Kalėdas bu-
“ Jūsų laišką gavau, taip v0 nešaltas, tik dažnai lijo.

pat ir pinigus. Ačiū nuošir
džiai. Taipgi ačiū už religi
nius paveikslėlius, kuriuos 
man prisiuntėt.

“Aš kariuomenėj lankau 
mokyklą ne tik dienomis, 
bet ir vakarais. Dėl to labai 

V esu užimtas. Liuosą nuo mo
kyklos Valandą reikia pasi
ruošti inspekcijai, Įienkta- 
dieniais esti kitokios parei
gos. Taigi, visas laikas esti 
pašvęstas mokinimuisi.

‘1 Kariuomenės gyvenimas 
Čia toks. Kas šventadienį, 
arba ypatingomis dienomis, 
Mišios šv. laikomos vaka
rais 6 vai. Tokiu būdu ka
reiviai gali išklausyti šv. 
Mišių be pertraukos rytme
tinių karinių užsiėmimų.

“Mūsų kapelionas yra jė
zuitas kunigas. Turime įstei
gę klubą, šv. Vardo draugi- 
ją. Kas mėnuo einame išpa
žinties, taipgi kas mėnuo 
laikome susirinkimus. Į pa
maldas kareiviai susirenka 
visi. Per pamaldas visi gie
da šventas giesmes, kaip 
bažnyčioj.

“Praeitą mėnesį čia neto- 
Jį li mūsų kempės buvo dide- 

*' lis potvynis, kuris padarė 

daug nuostolių miesteliams. 
Visi keliai buvo apsemti 
taip, kad niekur negalima 
buvo išeiti. Tik gale savai
tės pasirodė kelias į Port
land, nes vanduo buvo nu
slūgęs.

> “Portland, Oregon, mies
tas yra gražus. Gražesnio 
aš nesu dar matęs. Sodai, 
arba parkai, aukšti kalne
liai apaugę žaliomis pušimis 
(pine tree). Gražūs zoologi
jos sodai atdari per ištisus 
metus. Čia taipgi galima
matyti kalpą Hood, kuris j

Bet dabar labai didelė at
maina pasidarė: tiek prisni
go, kad bus apie 10 colių gi
lumo. Sako, kad bėgiu ketu
riolikos metų, tai pirmą kar
tą tiek prisnigo.”

Šis laiškas rašytas Pvt. 
Alfonso Jagmino, iš West 
Pullman, dėdei J. M. Jagmi
nui, gyvenančiam Roselande,
ir vienam seniausių “Drau
go” skaitytojų. Kariuomenėj 
Alfonsas yra Signal Corps 
skyriuje ir mokinasi Tarp
tautinio Morse Code.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

BONO DAY

ACHING-STIFF 
SORE MUSCLES

For PR0MPT relief—ru b on Mu»- 
terolel Maasage erith this wonderful 
“COUNTER-IRKITANT” BCtUally brings 
fresb warm blood to aching museles 
to help breslc up painful local con- 
gsstion. Better than an old-fashioned 
mustard plaster! In 8 strsngtha. f

MUSTęrOL

1

' kilmingai minėti Lietuvos 25 
metų Nepriklausomybės šve-

Z ntę.
Šia proga norima supažin

dinti svetimtaučiai visuome
nės veikėjai su Lietuvos kul
tūriniais bei politiniais lai
mėjimais laike nepriklauso
mo gyvenimo.

Kalbėtojai bus šie: Wa- 
terburio miesto majoras 
John Monagan, Lietuvių Kul 
tūrinio Instituto direktorius 
prof. K. Pakštas, kun. kle
bonas J. J. Valantiejus, dr. 
ir jo žmona M. Deveniai, Lie 
tuvių Politinio klubo pirm. 
T. Matas, dr. P. Vileišis, kun. 
dr. J. Bogušas, adv. C. Ba
landa, taksų komisijonierius 
J. Janušaitis ir kiti dr-jų be* 
or-cijų vadai.

Po kalbų dainuos patrijo
tines dainas parapijos cho
ras.

Taigi, malonūs tautiečiai, 
savo gausingu atsilankymu 
įrodysit, kad jums rūpi Lie
tuvos likimas ir ateitis.

Vidgirįų Duktė

“DRAUGAS” HELP WA5TTD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street
Tel. RANdoboh S4M-S48S

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI
Reikalingi Iftlluoduott karus. Pasto
vus darbas, užtenkamai viršlaikio 
mokant laiką ir pusę. Atsišaukite: 

TURNER MFO. CO.
230# R. Keeler Ave.

Everybody rovės about your 

salads, Peg.Whaf$ the secret?

HOUSEMEN
Atslftauklte J Tlmekeeper’s ofisą. 
F.DGEWATER BF.ACH HOTEL 

5349 Khcrhlan Rd.

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

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

REIKALTNGI VAIKINAI, 17 me
dų ar suvirš prie trucking, labeling 
ir lengvų dirbtuves darbų.

NATIONAL CHEMICAL & MEG. 
COMPANY

3617 R. May St. '

CABINET MAKERS 
ZUK FURNITURE CO.

828 N. Wells St.
DIRBTUVĖJE PAGELBININKAI — 
Patyrimas nereikalinga,

ZUK FURNITURE CO.
82S N. Wcilx St.________

REIKIA VYRŲ
PRIE DIRBTUVES IR 
WAREHOUSE DARBŲ 

KAROLTON ENVELOPE CO. 
1521 W. HARRISON ST. 

SEELEY 2133

MIRACLE WH!P! 
Its "difterent” flavor 
clways makes a hit.

ftolkseA^-1
MILLIONS AOIII—Miracle Whip does work uonders 
with salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip ls 
by far America’s favorite saled dressing.

*****«**W*W + * * * < ★ * *

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.

DIDYSIS Ofl«u> (r Dirbtuvt: 527 N. WESTERN AVE. 
(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 6108

NULIŪDIMO 9 VALANDOJE

Reikta sukrikščioninti žmo 
f nių sąžines ir tada painiausi 

1 klausimai išMriš. (Kun. P. 
Juras).

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JC8Ų PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Teiefonaa GrovehlU 0142

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

VYRAI
Nepatyrė, kurie norėtų išmokti 
amato įvairiems darbams karo 
produkcijos dirbtuvėje. Atsišauki
te asmeniškai tarp 9 ryto iki 12 
pietų.

MAREMONT AUTOMOTIVE 
PRODUCTS, INC.

1625 S. Ashland Ave.
FREIGHT HANDLERS 

DOCK MEN
Galim priimti keletą vyrų, kurie 
ieško nuoltinio darbo apmokamo 
■unijos rata. Geros darbo sąlygos. 
Senitority teisės užtikrintos. Ma
tykite Mr. White atvykus j — 

VIKING FREIGHT CO.
1333 So. Oakley

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS MOTERYS

VYRAI reikalingi — dirbti lumber 
yarde. Gera mokestis. Kreipkitės 
prie Mr. Byrne.
' KING MIDAS LUMBER CO. 

2201 R. Ashland Ave.

SPRAYERS
Patyrę prie rakandų pageidaujami. 
Atsišaukite J.—
STORKLINE FURNITURE CORP. 

44110 W. 26th St.

COREMAKfcRS
MOLDERIAI
FOUNDRY

DARBININKAI 
PAGELBININKAI 

DIRBTI GREY 
IRON FOUNDRftJE

I. C. ir Bus Transportacija. Emp- 
loyment ofisas atdaras visų laikų 
kasdien ir šeštadieniais.

Whiting Corp.
157th ir Lathrop 

Harvey, 411.

100#- karo darbai švarioi ir švie
sioj dirbtuvėje. Gera pradinė alga. 
Radio patyrimas pagelbstantis. 
Atsineškite pilietybės įrodymą.
STANDARD COIL PRODUCTS

4910 Bloomingdale Ave.

STOUFFER GIRLS
Reikalinga jaunų, gražių merginų 
be patyrimo tapti STOUFFER 
GIRLS. Turi turėt gabumų uždirbti 
daugiau negu paprastų, (eigų. Ma
lonėkit kreiptis prie Miss Pavis.

STOUFFER’S RESTAURANT 
82 E. Randolph St.

SEWINO MACHINE OPERATO
RES. patyrusios prie canvas; leng
vo svorio: nuolatiniai darbai, defen
se darbai.

IDEN & CO.
560 W. VVashington Blvd.

MERGINOS
Prie lankstymo popieros baksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis Ir naktimis shlf- 
tal ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

PATYRUSHOS FINISHERS. OPE
RATORES. PRESS MAKERS. Pui
kios dresės. Aukščiausia mokestis.

I 275 MERCHANDISE MART BLDG. 
I HARRISON & SONS

MOTERYS
VEDUSIOS AR NE

LENGVI DIRBTUVES DARBAI 
PILNO AR DALINIO LAIKO 

PO PIET AR VAKARAIS 
PASTOVŪS DARBAI

ARTEX GREEN CORP.
2230 S. UNION AVE.

MERGINOS IR MOTERYS 
Patyrimas nereikalinga. Gera mo
kestis. Atsišaukite 2-rame aukšte.

GROKR EGO CO.
325 W. Clark St.

REMKITE “DRAUGĄ*

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

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

SKELBKITĖS “DRAUGE”

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

[JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną lr Naktį

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tol. YARDS 1741--I7A2
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tri. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pinnad lr Ketvirtad. vak. 

U stoties WGE8 (1890). su Povilu Baltimleru.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą. 
EDGEYVATER BEACH HOTEL

5349 Sheridan Rd.
OPERATORftS 

Patyrusios prie single needle maši
nų. Pastovas darbai.

KROLL BROS. CO.
1801 S. Michigan Ave.

MERGINOS — MOTERYS Išmokite 
plastlc bindlng amatų. Patyrimas 
nereikalinga. Labai (domus darbas. 
Pienų ir naktj shiftal, greitas (įdir
bimas.

. FLASTIO BINDING CORP.
732 R. Sherman Kt.

— 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
ENCŲOSERS

FEEDERS ON MACHINES} 
B0X FILLERS

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

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.

MOTERYS
Tarnaitės darbai naktimis. 40 va
landų ( savaitę. Matykit Steve Hart- 
zick, D-t.ame aukšte, Service dept.

MERCHANDISE MART 
Pašaukite WHITEHALL 4141

Beneš nepriešingas 
Austriją atstatyti

LONDONAS (ONA). — 
Austrų vadams čia teko kon 
feruoti su Čekoslovakijos 
prezidentu Eduardu Beneš. 
kurs, kaip ir daug kitų, gy
vena ištrėmime.

Anot austrų, Beneš reiš
kia simpatijos Austrijai ir 
jis nebūtų priešingas, jei po 
karo Austrija būtų atstaty
ta ir grąžinta jai nepriklau
somybė.

Austrai visgi pareiškia, 
kad Beneš nenori įsigilinti į 
Austrijos likimą.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

VYRAI IR MOTERYS

DIRBTUVĖJE IR 
"RAŠTINĖJE

PAGELBININKAI

PATYRUSIU clerks, akuratiškų skai
čiuotojų. Typists ir Stenografisčlų. 
MECHANIKU, abiejų—vyrų ir mo
terų. Turi turėt savo Įrankius. 
MESSENGERS. Bendram dirbtuvėj 
darbui karo pramonSje. Gera mo
kestis ir geros darbo sų lygos.

Jeigu Jūs dabar dirbate su aukštu 
patyrimu karo pramonėje, jums ne
reikia kreiptis pas mus. Atsineškite 
(rodymus pilietybės ir š( SKEI.BI- 
MĄ J —

EMPLOYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street

Pildom Income Tax
Nelaukit Paskatinės Dienos!

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

August Saldukas
4038~Archer Ave. 

Lafayette 6719

INSURE YOUR HOME
AGAINST HITURf

{MNttSAVINOS BONOS iSTAMK

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

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

“Darbai parodo meilės jė
ga” (Goethe).

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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bą pasakys plačiai žinomas tarptautinėje politikoje vy
ras dr. C. J. Hambro, buvw»is Tautų Sąjungas preziden
tas ir Norvegijos parlamento pirmininkas.

Mes džiaugiamės ir didžiuojamės, kad kovoje dėl 
Lietuvos išlaisvinimo mes nesame vieni. Mes turime 
stiprią ir nuoširdžią paramą ne tik paskirų valstybių 
ir miestų aukštų pareigūnų, bet ir paties Jungtinių Val
stybių Prezidento F. D. Roosevelto.

Italai iešką taikai kelių?

Amerikos lietuvių tarybos pareiškimas Lietuvos klausimu

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig aavo 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 aa aecond-Class Matter Ma ch 31. 1916 at Chieago, IU. 
Under the Act of March 3, 1879.

Vasario 14 d. ir Chicagos lietuviai
MŪSŲ DIDŽIOJI DIENA

Sekmadienis — vasario 14 d. Cbio3gos lietuvių gy
venime tus atmintina, istoriška, diena.

Tai bus oficialia ir visų šio miesto ir apylinkių lietu
vių bendras Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo si
dabrinio jubiliejaus paminėjimas Orchestra Hali, 2; 00 
po pietų.

Kunigų Vienybės Chicagos provincija, turėdama ar
kivyskupo leidimą ir malonų pritarimą ir norėdama 
minėjimą padaryti reikšmingesnį ir praktišku būdu lie
tuvių tautos reikalus paremti, busimąjį sekmadienį vi
sose lietuvių bažnyčiose darys rinkliavą nuo karo nu
kentėjusiems lietuviams remti.

Tai yra didelis ir svarbus reikalas. Jis yra surištas 
su tauriu lietuviškumu ir gilia artimo meile. Ir, reikia 
manyti, Chicagos lietuviai katalikai savo dvasios va
dų kilnųjį užsimojimą stipriai parems, gausiai aukoda
mi karo audrų paliestiems broliams sušelpti.

Į PAGALBI BADAUJANTIEMS BROLIAMS

Jei žydai savo tautiečiam^ gelbėti milijonus dolerių 
sudeda, jei lenkai, čekai, norvegai, grekai rūpinasi sa
viškiais, kodėl mes, lietuviai nuo jų turime atsilikti. 
Juk įr mums artimo meilės dėsniai yra taikomi. Ir mū
sų broliai ir Lietuvoje ir po viav.s pasaulio kraštus ka
ro bangų išblaškyti kenčia, badauja ir laukia iš save 
brolių amerikiečių pagalbos. Būtų ir nekrikščioniška ir 
nežmoniška nepaduoti gailestingą pagalbos ranką varg
stantiems.

Kai kuriose kitose vyskupijose lietuvių parapijos to
kias rinkliavas jau įvykdė ir gausiai didįjį reikalą pa
rėmė. Busimąjį sekmadienį mes, čikagiečiai, šaukiami 
šią pareigą atlikti. Ir, esame tikri, kad nuo kitų neat- 
siliksime.

KUNIGŲ VIENYBES RŪPESTINGUMAS
Šia proga mes dar kartą reiškiame savo džiaugsmą 

Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybės rūpestingumu ir 
iniciatyva Lietuvai ir jos badaujantiems sūnums ir duk
terims gelbėti. Jos vadovybės dėka per Amerikos Vys
kupų šelpimo Komisiją dešimtimis tūkstančių dolerių 
iš bendrų visose Amerikos bažnyčiose kolektų Lietuvai 
teko. Tai yra stambi parama, kuria daugelio mūsų bro
lių gyvybė išgelbėta.

Busimąjį sekmadienį daroma rinkliava lietuvių baž
nyčiose yra specialiai daroma. Visos aukos eis nuo 
karo nukentėjusiems lietuviams šelpti. Dėl to, būkime 
duosnūs.

BŪKIME VIENINGI IR SOLIDARŪS

Tuo būdu vasario keturioliktoji diena Chicagoje'mū
sų, lietuvių, atžvilgiu yra tikrai svarbi. Kiekvienas do
ras ir sąmoningas lietuvis, be abejojimo, jausis turįs 
šventą pareigą dalyvauti bendrose iškilmėse Orchestra 
Hali, kad pademonstruoti lietuvių vieningumą ir soli
darumą, reikalingą pavergtam tėvų kraštui išlaisvinti, 
ir kad ištiesti badaujantiems broliams savo gailestingą 
ranką

DIDIEJI VYRAI SU MUMIS

Dar norime priminti ir tą, kad prie mūsų, čikagie- 
čių, didžiųjų iškilmių prisideda ir aukštoji dvasiškija 
(J. E. arkiv. Samuel Stritch. kuris labai puikų ir palan
kų laišką mūsų komitetui parašė), gubernatorius Dwlght 
Green. mayoras Edward J. Kelly (kurie proklamavo Lie- 
tuvps Respublikos dieną ir j mūsų komitetą įėjb), U. S. 
senatorius Scott W. Lucas (kuris ir kalbą pasakys ir į 
mūsų komitetą įeina). Čia suminėjome tik kelis. Žymių 
asmenybių, sutikusių būti mūsų didžiojo komiteto na
riais yra ir dargiau. Be to, specialiai į mūsų iškilmes 
vasario 14 d., Orchestra Hali, atvyks lr pagrindinę kai-

Prieš keletą dienų spauda plačiai rašė apie pasikei
timus Italijos fašistų ministrų kabinete. Pasaulis ste
bėjosi, kad diktatorius Mussolini net savo švogerį gra
fą Ciano iš užsienių reikalų ministro vietos pašalino.

Dėl to buvo ir yna įvairių spėliojimų. Vieni sako, kad 
tas pašalinimas įvyko dėl to, kad Ciano nesugyvena 
su savo žmona, kuri yra Mussolinio duktė. Kiti teigia, 
kad jis neteko ministro posto, nes buvo atskiros taikos 
šalininkas ir todėl Hitleris prispyrė Mussolinį Cianu 
nusikratyti. Vėliausiomis žiniomis, kai Ciano buvo pa
skirtas Italijos ambasadorium prie Vatikano, pradėta 
kalbėti, kad tai bus mėginimas ieškoti atskirai fašistų 
taikai su santarvininkais kelių per Vatikaną. Ypač pla
čiai apię tai rašo Šveicarijos ir Švedijos spauda.

“Tribūne de Lausanne” tarp kitko rašo: “Kuomet 
karas pasiekia lemiamąją fazę, kuomet armijos prade
da jausti karo nuovargį ir kuomet Italijos žmonės dar 
niekuomet nebuvo tiek ištroškę taikos, kiek dabar, Cia
no vyksta į Vatikaną.”
. Iš to daroma išvada, kad ir kabineto krizė ir Ciano 
pasiuntimas į Vatikaną esąs noras siūlyti taiką san
tarvininkams.

Bet italų keliai prie atskiros taikos lahai netikri ir 
labai sr.nkūs. Pirmoje vietoje Italijos fašistai su savo 
vadu Mussoliniu šiandien nebeturi pilnos nepriklauso
mybės. Juos jau turi pasižabojęs Hitleris. Ne be rei
kalo, kaip pranešama, per Brenner Pass naciai siunčia 

< italų žemėn daugybę kariuomenės, kad dar labiau tą 
kraštą sužnybti ir neprileisti prie atskiros taikos. San
tarvininkai iš savo pusės su italais kalbės tik tada, 
kada italai visai, besąlyginiai pasiduos.

Kaip apie šiuos gandus nekalbėsime, mJU&ųs išrodo, 
kaip priežodis sako, kad iš tų šiaudų nebus grikių. ' »

o
A. L. R. K. Federacijos suvažiavime New Yorke pri

imta daug gražių nutarimų, kuriuos jau matėme mūsų 
laikraščiuose. Į tuos nutarimus kreipkime rimčiausio 
dėmesio, nes jie liečia gyvybinius mūsų tautos reikalus 
— vykdykime juos į gyvenimą.

Red. prierašas: Angliškas 
pareiškimas, originalas, pa
siųstas Valstybės sekreto
riui gerb. Cordell Hull, į ku
rį gautas toks atsakymas:

Department of State 
Washlngton, D. C.
February 6, 1943 
My dear Simutis:

The receipt ls acknovv- 
ledged, by reference from 
the White House, of your 
telegram of January 8, 1943, 
pledging the assistance of 

«your organization t;o the 
American Government in its 
war efforts, and of a letter 
of January 20, 1943 from
Dr. P. Grigaitis, Executive 
Secretary of your Society, 
repeating this assurance and 
transmitting a copy of a 
resolution adopted by the 
Council relating to the si- 
tuation existing in Lithua
nia at the present time and 
expressing its hope for the 
future welfare of that 
country.

The views expresed by the 
members of the Lithuanian, 
American Council have been 
noted and your courtesy, 
and that of Dr. Grigaitis, in 
transmitting these views is 
appreciated.

Sinoerely yours,

For the Secretary of State:
Hugh S. Cumming Jr., 

Assistant Chief, Division of
European Affairs.

Mr. L. Simutis, President, 
Lithuanian Amer. Council, 
2334 So. Oakley Avė., 
Chieago, IX

SUNKUS DARBAS. MOKSLAS, PAPRASTUMAS IR IŠTVERME—SUJUNGTA SU 
DIDELIU PASITIKĖJIMU DIEVU IR JOJO APVEIZDA — TAI RAKTAS, KURIUOMI 

ŠIS DIDVYRIS ATIDARĖ SAU DURIS J GARBŲ, LAIMŲ IR ŽMONIŲ ŠIRDIS!
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Amerikos Lietuvių Tary
ba, susidedanti iš atstovų 
įvairių Amerikos lietuvių 
grupių ir organizacijų, ku
rios stoja už laisvos, nepri
klausomos, demokratinės 
Lietuvos respublikos atsta
tymą, savo Konferencijoje, 
1943 m. sausio 8 d., New 
Yorke, pažymi, kad Lietuva 
per šį karą kenčia jau antrą 
svetimą okpaciją.

Nuo 1941 m. birželio mė
nesio Lietuva ir jos žmonės 
gyvena po vokiečių jungu. 
Po trumpo laikotarpio, kuo
met įsiveržusieji naciai sten
gėsi apgaulingai sužadinti 
Lietuvos žmonėse viltį, kad 
Hitlerio armijos 1 iškovos 
jiems tautinę laisvę okupan
tai ėmė Lietuvą, kaip ir ki
tus Pabaltijo kraštus, negai
lestingai spausti išnaudoti. 
Ir juo tolyn ši nacių pries
pauda darosi vis skaudesne.

Hitlerio satrapų tikslas, 
matyt, yra: visiškai pajung
ti kraštą ekonominiai, sunai
kinti jo kultūrinio gyveni
mo savybes ir paversti jo 
gyventojus klusniais vokiš
kos viešpačių tautos vergais. 
Lietuva yra uoliai kolonizuo 
jama vokiečiais atgabena
mais iš Trečiojo Reicho, 
Olandijos ir Romanijos ir 
Besarabijos. Vokiečių fir
mos suima į savo rankas 
prekybos ir pramonės įmones 
Lietuvoje; vokiečiams yra 
pavedami didesnieji ūkiai, 
kurie buvo sukonfiskuoti ir 
paversti sov-chozais arba 
kol-chozais sovietų okupaci
jos metu.

Tuo pačiu laiku iš Lietu
vos yra išvežami į Vokietiją 
duona, mėsa, pienas, vaisiai 
ir kiti žemės ūkio produktai, 
kurių tam tikras kvotas vo
kiečiai atima iš valstiečių, 
mokėdami jiems sauvališkai 
nustatomas beverčių pinigų 
sumas. Miestų gyventojai 
kenčia badą ir skurdą. Iš 
miestų ir kaimų gabenami 
darbininkai į Vokietiją prie
vartos darbams. Pereitais 
metais gauleiteris Renteln 
ragino važiuoti Vokietijon į 
“darbo frontą” ir Lietuvos 
universitetų studentus, o 
kuomet, nežiūrint visų gąs
dinimų, ir grasinimų, tik ma 
ža studentų dalis sutiko dir
bti Vokietijoje, tai abudu 
universitetai Kaune ir Vil
niuje, buvo uždaryti ir 50 
profesorių bei studentų bu
vo išvežti į koncentracijos 
stovyklas. *

Už neklausymą nacių įsa
kymų ir už tariamus nusi
kaltimus prieš vadinamą 
valstybės saugumą žmonės 
yra baudžiami ne tik pinigi
nėmis pabaudomis ir kalėji
mu bet ir mirtim. Žinios ku
rios ateina iš Lietuvos per 
neuturalias šalis, vis daž
niau mini žmonių sušaudy
mus.

Žiauriausiai už visus yra 
persekiojami Lietuvos žydai, 
kuriuos naciai sugrudo į ge
tus atskiruose miestų kvar
taluose. Jau kelis kartus bu 
vo pranešimų apie aštrius 
lietuvių baudimus tik už tai, 
kad jie davė maisto žydams 
arba kitokiu būdu mėgino 
jiems padėti. Nežmoniška

fyzinio žydų išnaikinimo po
litiką, kurią sužvėrėję naciai 
vykdo Lietuvoje, kaip ir kito 
se okupuotose šalyse, ši kon 
ferencija pasmerkia visu 
griežtumu ir pasisako už tai, 
kad tų žiaurumų vykdytojai 
būtų po karo atiduoti teis
mo atsakomybėn ir be pasi
gailėjimo nubausti kaip ar
šiausi piktadariai.

Si konferencija su apgai
lestavimu pažymi, kad ap
linkybės nedavė Lietuvai 
progos stoti su ginklu ran
kose prieš hitlerišką antplū
dį ir tuo būdu patapt kariau
jančios Jungtinių Tautų ko
alicijos nariu.

Stambiausia kliūtis* tam 
buvo pirmesnioji Lietuvos 
okupacija, kuria įvykdė Pa- 
baltijos kraštuose Sovietų 
Sąjunga 1940 m. birželio 15 
d., neva strateginiais sume
timais, — užuot padėjus 
tiems kraštams, stipriau ap
siginkluoti, kad jie galėtų 
pasipriešinti vokiečių inva
zijai, kaip tai buvo numaty
ta tarpusavio su Sovietų Ru 
sija apsigynimo sutartyse. 
Lietuva, Latviją ir Estija 
būtų galėjusios pastatyti 
prieš vokiečius kelis šimtus 
tūkstančių kareivių (nes 
jos turėjo visuotinę karo 
tarnybos prievolę) ir būtų 
sudariusio^, šu»Sovietų pa
galbą, tvirtą atsparą nacių 
žygui į Rytus.

Bet po to, kai Lietuva, bu 
vo prip£, jos žmonių valią 
per vienerius metus valdo
ma rusų, kurie be atodairos 
griovė jos ekonominį ir so
cialinį gyvenimą, sukeldami 
prieš save visos tautos nea
pykantą, tai naciai užklupo 
ją visi nepasiruošusią kovai, 
bejėgę ir sudemoralizuotą. 
Ji nespėjo nė atsipeikėti, kai 
pateko po Hitlerio letena, po 
litiniai nesubendusiuose šį 
invazija dargi buvo išaauku 
si viltį, kad kraštui bus pro
ga atgauti savo tautinę lais- 
vė, viltį po kurios neišven
giamai turėjo ateiti skaudus 
nusivylimas ir jisaj netruko 
ateiti, kai tik naciai parodė 
savo tikrąjį veidą “išvaduo
tiems” žmonėm.

Vyriaujantis tačiau faktas 
nacių okupuotoje Lietuvoje 
šiandie yra tas, kad ji yra 
skaudžiai skriaudžiama ir 
kasdien vis didesniu atkak
lumu savo skriaudikam 3 
priešinasi. Paralyžuojantis 
apstulbimas ir bejėgis pasy
vumas, kuri ją buvo apė
męs pradžioje, praėjo se
niai. Jau peniaisiais okupa
cijos mėn?. s vokiečių vy
riausybė pasijuto turinti 
griebtis teroro priemonių 
prasidėjusiam liaudies judė
jimui slopinti: “sabotaži
ninkų” korimų vielose aik
štėse (Šiauliai, Mažeikiai) ir 
masinių įkaitų sušaudymų 
— po 200 žmonių už vieną 

nužudytą nacių pareigūną! 
• Paskutiniu laiku jau pasie 
kė mus žnios apie pasireiš
kiančio ir organizuoto vi
suomenės atsparumo žen
klus. Aukščlaus paminėtas 
milžiniškos universitetų stu
dentų daugumos atsisaky
mas stoti į nacių “darbo 

(Nukelta į 5 pusi.)
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Penktadienio, vas. 12 d. 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS

Kas buvo tie, kurie pasirašė 
Lietuvos laisvės deklaraciją

- Slapti atsišaukimai prieš vokiečius. -
(Tęsinys) d. Ukmergės apskr Užnevė-

žių kaime. Mokėsi Palango- 
3. Prof. Mykolas Biržiška, je, Šiauliuose ir Petrapilio 

gimęs Viekšnių miestely, techno.ogijos institute. Bu- 
1882 m. rugp. 24 d., teisių vo prezid.umo narys D.džia- 
mokslus ėjo Maskvos uni- jame Vilniaus seime. Kurį 

^versitete. Jau studentauda- laiką Rusijoje darbavęsis 

mas už kovą prieš caro rėži- prie tiltų statybos, vokiečių 
mą ėsdėjo kalėjime. Nuo mo okupacijos metu gyveno Vii 
kyklos laikų bendradarbiavo niuje. Pradėjus kurtis nepri- 
lietuvių spaudoje. Vokiečių klausomai Lietuvai dalyvavo 
okupacijos metu buvo lietu- savivaldybių organ.zavime, 
vių gimnazijos d rektorių- m. šležev.čiaus min. kabinė
jai, daug rūpinosi Vilniaus te buvo tiekimo ir maitini- 

W universiteto atgaivinimu, ku mo ministeriu. Buvo Steigia- 

rį laiką buvo švietimo minis mojo Seimo ir visų kitų sel
teriu, gyvendamas Vilniuje mų narys, nuo 1926 m. — _______________________________________________________ ________________________ _____ ________________ .. .
buvo lenkų kelia kartus Kauno Miesto Savivaldybės m0 dirvoje. J.s buvo tada lietuviams (jisai mokėjo vo- 12. Antanas Smetona, gi-™ iak^‘° nepriklausoma* atSeipU ^ų ' "AūS' ori* 

ąrestuotas ir pagaliau iš- kanalizacijos ir vandentiekio Trakų Panemunėj kom. pir- kieč.ų kalbą). Nors buvo ba- męs 1874 m. rugj). 10 d. Uk- OTŽiūrint didžiaUsįų kaize- sų dėmesį yra tas kad Lie-
riTS ‘redatTvo die^Sa 'I3M' ~ miaūka’ kUri° raj0n8 bUV° 'UOnl’' nepametŽ mer«4s 8pakr” flkioink'» rio valdžios pastangų paver- tuva dabartinio karo išava-
H laiką redagavo dienrastj dėstytojas Kauno umversi- įsteigta 90 lietuviškų mokyk ryšio su Lietuvos kaimu ir moję. Mokėsi Ukmergėje, H „ Rpirhn nrn u K u - z.
“Lietuva”, vėliau profeso- tete. Nuo pat gimnazijos lai- lų. Dalyvavo Vilniaus konfe lietuviais. Milė 1932 m. Liepojuje, Palangjje, MinatH»vokmc.ų Reicho pro- karese. buvo pn-mo,i po Cs- 

F“riavo Kauno universitete, o kų bendradarbiauja spaudo- ------  ” * ’-----  ”• ’ --- ------- ---------------------------------------------------------------------------- -------- !M-------- a vracij .

RUSU PARTIZANAI P AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS PAREIŠKIMAS
(Tęsinys iš 4 pusi.)

frontą” yra vienas tokių 
faktų. Dar re.kšm.ngesnis 
yra luta. faktas: dėl Kauno “etuvių ‘•‘orijoje Wki°- 
ir Vilm.ua umveraite.ų už- ' Lietuvos žmonžs 408 da’ 

darymo ir kito nacių te- ,os "8UŽ“irt°- kaiP A* "aui
roro pareiškė bendrą pro- mirto ir 3avo 22 nePr‘k*au‘

testą n.cių vyr.auaybai d- ”m0 Syven*mo
žiųjų Lietuvos politinių par
tijų pripažintieji vadai.

okupacijoje. Ateinantį mėne
sį, vas. 16-a sukaks lygiai 
25 metai nuo to svarbaus

Lietuvai atgavus Vilnių, bu- je, daugiausia kairiųjų. Kiek

Rasų partizunai paėmė iš nacių — vengrų rusų kaimą. Čia matome kovos vaizoą.

metų, kuo
met jie, galima sakyti, iš 
nieko sukūrė savo valstybę, 
pasistatė tūks anč.us mo- 

Nėra abejonės, kad ši Lie- kykjų, bet kultūros židiniu
tuvos haud.es kova prieš įr pakėlė savo ekonominę 
okupantus atneš jai daug būklę iki tokio gerovės laip- 
kentėjimų ir pareikalaus di- anio, koks niekuomet nebuvo' 
de.ių aukų. Bet Lietuvių pasiektas, būnant Lietuvai 
tauta, kuri per šimtmečius svetimųjų valdžioje, 
grūmėsi su teutonais ir su- L.«tuva ir neužmiršo taip 
mušė kryžiuočių ordiną prie pat. b* tos skriaudos, kuriai 
Grunvaldo, nelenks savo jaj padarė Hitleris atplėšda- 
sprando po vokiečių jungų. m£8 1939 m. Klaipėdos kra- 
Visi atsimena, kaip praeita- §tą su vieninteliu Lietuvos

rencljoje, buvo Valstybės Ta gruodžio 31 d. 
rybos narys, Seimo narys.

taujoje, baigė Petrapilio uni 
versitetą. Už lietuvišką vei-

tuomet, koslovakijos nacių agresijos

kaip ir dabar, buvo vokiečių aUka. (Daugiau bus;.

vo išrinktas Vilniaus univer turime žinių*— tebegyvena nuo 1929 m. — vyriausiu K-n. Alfonsas Petru- buvo išvarytas iš gimna-

siteto rektorium. Berods, Lietuvoje, 
tas pareigas ėjo iki naciai 
universitetą uždarė. Kiek ži- Petias

, _ ’ lis zimes 1873 m ruzD 4 d............................... •. ® x vos Taryboje buvo vicepir- kalų ministeriu, žamės ūkiokariuomenes kapabonu. Pas- »J<» «r la un.vers.teto, zan- _ »kutiniu Lietuvos gyvenimo Katališkių kaime. Panevė- tardomaa Apsigyve. mtataku. Steigiamojo Seimo ir valstybės turtų miniate-

Klimaa, gimė laikotarpiu yra ir „j. žio apskr. Mokėsi Siaubuose, nęa vilniuje darblvosi lietu. vicepirmininku, pirmojo se.- nu. Buvo Steigiamojo Se

nom., tebegyvena Lietuvoje. 18ėl m. vasario 23 d. Kusliš nisteriu pirmininku Kiek tu žfem“4i>» Kun.gų Seminari- vyb&! ,veikIojei dirbo redak. m° pirmininku. 1928 m. bu- mo pirmininku 1922 m.
4 v-i-i— r—..„r.., kaime* Mar.jampolės joje. Petrapilio Dvasinėje cy-se laikraMių ..Llet, ūki- ™ pakelta8 ? Tel8u* v’raku’ «ruodz'° 21 d- iSrfnktas Lie-

nazimieras mzausaas, —x 2_. w_. Iime žinių, leoera gyvas i,„ z __v * pUS Yra parašęs visą ei ę tuvos Prezidentu, ir antra-. ... . „ apskr., teisių fakultetą bai->gimęs Latvijoje, Kuidingos f *. T . . Lietuvoje
ri , .. . ge Maskvoje. Jau gimnazjo- J

apskrityje. Mokėsi Mmtau- e ., , . ,®. . . . ,T, . . je leido slaptą Letuviską
Šveicarijoje, Vilniuje r

Akademijoje. Įšvenlintas ku n]nko 
nigu daugiausia dirbo Vii- «

19. Stanisovas N aru tavi- niaus krašte, grąžindamas

Vilniaus Žinių”,
Vilties” “Vairo” dirbo knygų Už nuoPelnua moka‘ sis seimas Ji vėl brinko pre-
T . , • ’ t. .. . ’ ,T i lo srityje Lietuvos un versi- zidentu. Tas pareigas jisai
Lietuvių Komitete Nuken- . . .. _ . _ , LTKaune ^Maskvoie6 Dainavo iaikraštėlL už kuri rusai čiu8» broli3 Pamojo Lenki- lietuviškas pamaldas į lie- tėjusiems dėl karo šelpti”, tetaa sutelke Jam &arb®3 eJ° lkl 1926^m.; kada prezi-

t J • y Sotyi Knvn ,*QVolo Evla Vnbip. <z\o n K1 vili hflžnvciaft ir kitu būdu J_______ -i i l •! 
moksleivių

. . ? jam buvo iškėlę bylą. Vokie- jos prezidento G. Narutavi- tuvių bažnyčias ir kitu būdu būdamas kaikurį laiką jo (laktaro laipsnį. J. E. Vysk. dentu buvo išrinktas Dr. K
s ap me vei i okupacijos metu (po D. čiaus, gimė Brevikių dvare, prisidėdamas prie lietuvis- pirmininku Vokiečių okupa- Staugaitis tebevy3kupauja Grinius. Dabar A. Stulgins 

j.------ kilt yra ištremtas į Rusiją.KRiinn kRtLiln, karo buvo suimtas ir Pas°- Alsėdžių valsč. Mokėsi Lie-'kųjų reikalų. Jis buvo vie- cijO8 metu <per d. Karą) bu Telšių dioceziJ°j«-

ateitininku slaptos kuopelės dintas į kalėJim* už Platini’ P<>juje ir Petrapilio univer- nas iš organizatorių ir stei-,vo 8U kitais lietuviais areš-^ 15. Aleksandras Stulgins- Paskutines mus Pliekusios
. 'te c „n—,^1 Vlo no-irvurKaa oVa’_ ai4--.4n ė-aUnė.. oroiii 1 a i lr ra af> n “Tėvūnija  A n-«____ i___  ... __ __ ___

-^pirmininku, 1913 m. dalyva-
•TpvvnM a x n Tr a • , ' . ” žinios skelbia, kad jis buvoievynesĮtuota9 Buvo Vilniaus kon- kis. gimęs vasario 28 d. Ku- < . . .....

vo steigimo liet kit studen-1 f——j't- -------- b~ , ‘Aušroj,*• “Draugi-: ferencijos prezidiume. Lie- tūlių kaime, Raseinių ap3kr. ’ .«a18 ^em 1?iai8’ UnC
tų “Rūtos” dr-jos Maskvoje I101®*8 yra dau& karh* val’ vokato kaOeros jisai grįžo į jos”. “Bažnytinės Apžval- tuvos TaKybos išrinktas pir- Mokėsi Liepojuje, Kaune. n“lsku08®’ kar*ais vandenyje 
Nuo 1915 m buvo mokytoju dęs L®4“™8 “žsienio reika-; Lietuvą ir pasilikęs prie že- gos", draugijų — “Ryto”, mininka. Lietuvos reikalais Auštuosiua agronomijos mo- ]u03t°3 ku-to medz.ua
PaneX^imuaz:j”: daly“* 1923 m' darbl* aU ^.'“Blaivybės” ir kitų. Būda- j važinėjęs po visą eilę užaie-' kalu.,baigė Babruke ir Ha- T« iietuvU

vavo Didžiaiame Vilniaus Pa8klrU3 Li‘tuvos pasiunti- tuvos liaudimi. 1905 m. buvo mas išrinktas i specialią ku- Q.o valstybių, 1919 m. bal. ,6je. Be to jis dar studijavo] petelis šiandieną

mą nepriklausomybę skel- sitete baigė teisių mokslus, gėjų laikraščių 
biančių proklamacijų. P. Nepasirinkęs pelningos ad- Sargo’

vavo Didžiajame Vilniaus
seime, savo s.ieumo minis- . D - ">™i.ucni.me sąju- mgų komisiją uolia. Kine 4 d. iSnnkla3 plrmnoJU Lle.
tesiu Dr K Griniaus kabi- * Prancuzw Jie y™ parašęs dyje ir net su vienu kunigu lietuvių teises Vilniaus kra-,tUvos prezidentu. Dabar gy- dirbdamas agronomo darbą 1
nete. Steig seimo nariu nuo daug '’adovahl ir silip k»y- buvo įsteigę® "Alsėdžių Re- što bažnyčiose. Drauge su Vena Clevelande, Ohio. ka8 lietuvių tautinį susipra--------------------------------------------------

kenm C n x x’x gū apie Lietuvą, o dabar ra-i spubliką”. Rusai net buvo kitais tarybos nariais vyko . noion(r.,rna xq_5q>1923 m. buvo Liet. atstovu f ” . ... .. , . x x.. „ 13. Jonas Smilgevič.us, gi- tim* ir JU pažangumą žemes
USA, toliau turėjo kitas 80 dldelę L,etuvos f00” at8,“n « h8^218”8^* ‘‘“S“* pa8 Popiežiaus nuncijų Miuu B Voklečių okupacjoB'

aukštas pareigas Užsienio I“"1 P*,rank» ehene, pasisekė ^rūpinti T^.ų * Min] metu ne tik dalyvavo lietu-' Makes
i ziajame Ūmaus kad lietuvia kun Matulevi- taujoj, Liepojuje, Berlyne. viU atgimimo darbuose, bet

BSU3L1

, x • a* niu Italijoje, o nuo 1925m., buvo švietimo mmis- . . .. T.

Reikalų ministerijoje (dir
bo Rygoje, Londone, Ha
goje). Dabar yra išvežtas 
į Sibirą ir ten labai sun-

toje Prancūzijoje.

8. Donatas Malinauskas.

mis
mažažemiama^'^ būtų paekirt88 Vilniaus Karaliaučiuje. Baigęs moks- dar Įsteigė lietuvių mokyto-Į

Gettlng Up NigMs
įnyFMlOid
ttma y«a *r» * i------ -------- NerrtU. Backache. Nervoos-

gimęs 1869 m. vas. 23 d. Let- bežismiams dvaru žemės vyskupu. Du kartu buvo su- lūs d.rbo Petrapily (Žemės N k“i'8“8. kar‘e parengė pir
„' galių Kreslaukyje. Mokėsi Vokiečių okupacijos metu b"488 lenkU žandarų. Mirė Ūkio Ministerijoje) ir Var- muo8‘u8 mokytojus k"‘»-

kiose sąlygose gyvena. Pa- vilniuje, Minske ir Cekoslo- pasililulamas savo ūkyje nuo širdies ligos 1928 birž. šuvoje. Vilniuje įsteigė gele- ma' Lietuvos mokyklai Pa
lyginti yra dar jaunaa - 50 vaUjoje Grįžęs j Ljetuv4 page)bėjo apylinkėa „ žies fabriką "Viliją" kuria- mininkavo "Ryto” draugi-

me'I- įsikūrė Vilniuje. Jo pastan- ________________________

5. Prof. Pranas Dovydai- gos daug prisidėjo, kad lie-

nesa. Svollen Aa 
įla*. aaaaty «r m-
remember that ^our

tnese sytnptoma may M dae to non-arnnlc 
snd aaa-systamte Kldosvand Bladder Irma- 
biex-in sucti cMtt cnrrrrt <• pšyMatfa 
pjescripuon) £«u«uy {{^•8^įJ,n’t>4 mjji’oii
poTsonous tiotut oell* antf vaMM* Joa**Wn 
»wrything ta galn and nothlng to lose ln 
trylng tęstos. An lrmt-elad (tartate* 
wrapped around easb package aamrres a ra
itas at rąnt^aątįgf aB^ratum^ol smpty

on any Kiti ney medicina* that ta 
iteed. Don’t delay. Oet O»ote>

tis, gimė 1886 m. gruodžio 2 tuviams pasisekė savo pa- 
d. Runkių kaime, Marijam- maldoms išgauti Sv. Mikalo 
polės apskr. Mokėsi Vei ve- jaua bažnyčią. Uoliai daly va 
rių seminarijoje ir Maskvos vo šelpime lietuvių nukentė- 
universitote, kurio teisių jusiu nuo karo, organizavi- 
skyrių baigė pirmojo laips- me Vilniaus konferencijos, 
nio diplomu, be to už darbą Išgavo čekų pripažinimą ne- 
istorijos-filologijos fakulte- priklausomos Lietuvos ir bu 
te gavo sidabro medalį. Nuo vo paskirtas Lietuvos atsto-

F' 1913 m. Vilniuje redagavo vu Čekoslovakijoje, vėliau 
“Viltį”. Dėl karo laikraščiui kurį laiką Estijoje, 
sustojus persikėlė į Kauną ir 9 K-n v|adas 
čia buvo direktoriumi "Sau- g,m5 lgg0 m biIfc 22

-lės" gimnazijos. Dalyvavo Kuodiskių ^enk emyje, Pa- 
Vlniaus konferencijoj., bu- nemuni:) „ y e Makžsi 

voHI Lietuvos ministrių MtaUujos gimnazi oje Vi 
kabineto min pirmininku. paalprietomą ruaama buTO 
Paskutiniu laiku labai daug M ntaa, Ku
dirbo lie.uviškoje spaudoje, nig(> mok,lus įjo Vi,njaua

V patsai redaguodamas visą ir Petraplio
eilę laikraščių ir žurnalų. klJn Akademyoje. Buv0 vu 
Buvo pakviesta, profeso- mokyk,ų „3palionu
riauki Lietuvos universitete- Kon)Mo Webonu ValkiBin. 
Kaune. Labai daug dirbo su to Mebonu jr MerWnfc> deka 
darbininkija ir katalikų ak- n(X Artimaj bendray0 8U 
doje. Dabar ištremtas j Si- ..Vjtoiaoe 2inių.. ir VJUaa.. 
birų gyvens Labs, anokiose laU[ra4iiaia dang dirbo ja1

( •% ygose. x Vilniaus krašto atlietuvini-

6. Inž. Steponas Kairys, mo. vokiečių okupaeijo* me- 
fimęa 187&* m. gruodžio 20 tu daug dirbo liaudies švieti

SCNU PAVADINO HITLERIU

konferenciją apvažiavo be
velk visą Žemaitiją rinkda
mas atstovus. Atstačius ne 

į priklauscmą Lie.uvą daug 

prisidėjo prie Lietuvos ūki- 
i nio gyvenimo iškėlimo.

14. Vysk. 4n tinas . Stau
gaitis, gimė 1866 m. lapkr 
14 d. Sakių apskr., biigę: 
kunigų seminariją Seinuose 
ir kuri laiką vikaravęs Lie
tuvoje, vėliau buvo perkel
tas į Varšuvą, čia buvo ka
pelionu ir gilinosi į kitilikų 
akcijos dar bu t Vėl grįžę? į 
Lietuvą labai rūpinosi liau- 
d es švietimu, tam reikalui 
įsteigdamas ‘ Žiburio” drau- 

1 giją. Redagavo

į naJą “Vadovą”. Vokieč ų
okupacijos metu dalyvavo 

Mr. ir Mr3. Joseph Mittei, ii New Yorko miesto, savo lieluvlų visuomen niame ir 
sūnui davė vardą Adolph Hitlsr. Tėvai poreiškė, kad jie politiniame veikime, Vil- 
neturi jokios meilės Hitleriui, bet sūnų pavadino todėl, niaus konferencijoje buvo iš 
įjad jie yra kilę iš Austrijos, I rinktas į pretidhimą. Lietu-

me dirbo tik lietuviai, tuo jai, kuri rūpinosi liaude3 

daug prisidėjo prie Vilniaus švietimu, redagavo laikras- £ystex 
atlietuvinimo.' Vokiečių oku čing -<TeVynės Sargą”, “Ūki- ...............
pacijos metu gyveno tavo ninką" Nepriklausomoj Lle- PERSKAITĖ “DRAUGA” 
ūkyje, drauge gindamas lie- , FLKaKAITĘ DRAUGĄ ,
tuvių reikalui prieė okupan tUV0] yra |buv«3 "d8u8 te> OUOKITE Jį KITIEMS 

tus. Organizuojant Vilniaus ~r . - ■ ■ - - - - ■

chanoas 
not guarant

(SlM-texi ftom ywjr 
druggist tolins. Only 
8Se. The ųnsruntea

WIMGS FOR VICTORY

Lot Angelta JtsintMr

Vilm.ua
haud.es
medz.ua


T

♦i DIENRAŠTIS DRAUGAS T?nk ądienis. vas 12 d. 194.3

INDIANA HARBOR AIDAI
Pasisekė vakarienė

Kleb. kun. K. Bičkauskas 
labai nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie rėmė parapijos 
vakarienę savo aukomis, da
rbu ir atsilankymu. Pelno 
buvo $420.76. Tai yra pirma 
vakarienė, davus tiek pelno.

Garbė vakarienės pirmi
ninkėms — Onai Musteikie
nei ir Malvinai Paulauskie
nei, kurios pasišventusiai 
darbavosi su kitų pagalba. 
Mirė

Vasario 1 d. Steponas Ku- 
biszak, 3735 Gr. Blvd. Lai
dotuvių dienoje, vasario 4, 
Mišias šv. laikė kun. K. Bič
kauskas, kun. Martis ir kun. 
J. Naudžius. Nuliūdime pa
liko 5 sūnus, tarp jų du ka
reiviai, kurie irgi dalyvavo 
laidotuvėse. Palaidotas Kal
varijos kapinėse, Gary.

Vasario 4 d. Emilija Gu
delienė, 1317 150th St. Nu
liūdime paliko vyrą, tris du
kteris ir du sūnus-kareivius, 
kurių tik vienas galėjo da
lyvauti laidotuvėse. Vasario 
9 d. kun. K. Bičkauskas lai
kė šv. Mišias. Palaidota šv. 
Kryžiaus kapinėse, Ham- 
monde.

Krikštas

Praeitą
krikštytas

sekmadienį pi- 
Danielius Kazi

mieras Krivickas, sūnelis 
Kazimiero ir Virginijos Kri
vickų, 4020 Drummons St.

Krikšto tėvais buvo Mo
tiejus Sleinis ir Miss Marga - 
ret Seul. M. Šleinienė yra 
sesuo Kaz. Krivicko. 

Nesveikauja

Povilas Buda, 4130 Drum- 
mond, guli Šv. Katarinos li
goninėje po operacijos. Jo 
duktė, Mrs. P. Bere3, sugrį
žo iš Oimp Crocker, Mis- 
souri, kur ji armijoje yra 
telephone operator. Jos vy
ras, kareivis, ten dirba ofi
se.

Marė J.uodienė, 4018 Al- 
der St,, smarkiai susirgo pir 
madienį ir sūnūs susirinko 
ją paguosti sykiu su jų tė
veliu. /

-"į *į Card-bunco-bihgo-party
Rengia šį sekmadienį Šv. 

Pranciškaus draugija para
pijos salėje, 5:30 v. v. Pusė 
pelno eis parapijos naudai. 
Pirm. Jurgis Dubickas, kurs 
užima vietą Kazimiero Pau
lausko, praneša, kad bus į- 
domių ir įvairių dovanų, ku
kių dar nematėme kituose 

’ parengimuose. SykM ’bus pa
minėta ir Lietuvos nepri
klausomybės šventė.

Visi kviečiami dalyvauti. 
Bus labai įdomu. Motiejus

MIRTIS TANKUOSE

Vokiečių drabužiai liepsnose, kurie kyšo iš tanko (dešinėje). Užpakalyje matosi ki
tas nacių tankas, kur ncc: is ištiko mirties. Šis ir kiti paveikslai buvo 160 rusų fotogra
fų nufilmuota, kur 30 jų žuvo mūšio lauke.

Malonus savybės 
vakaras

Iš Motery Sąjungos 
2 kuopos darbuotės

vo vyrų chorą. Dabar mūsų 
bažnyčioje gieda net trys 
chorai: 8 vai. Mišiose šv. 
mokyklos vaikučių, per su
mą — vyrų choras gieda 1 Sausio 30 d. A. ir J. Bar- Cicero. — Moterų Są-gos
muz. V. Daukšos parašytas kauskų name įvyko Moterų' 2 kp. laikytame susirinkime 
mišias, o 12 vai. mergaičių Sąjungos 20 kp. senos ir nau vasario 8 d., iškelta daug

choras gieda muz. S. Rakaus 
ko parašytas mišias.

Sveikiname jauną ir gabų 
varg. A. Kriščiūną.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
West Pullmano
naujienos

dėlės iškilmės minint Lietu
vos nepriklausomybės 25 
metų sukaktį. Minėjimas 
bus Orchestra Hali, 220 So. 
Michigan Avė. Programa 
bus įvairi, graži ir patrijo- 
tiška. B.cs žymių kalbėtojų. 
Visi lietuviai privalo tose iš-

Vasario 14 d., parapijos 
salėje Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų dr-jos sky
rius rengia šaunų bankietą 
ir užprašo kiekvieną para- kilmėse dalyvauti 
pijietį ir svečius atsilankyti.
Tuo būdu paremsite lietu
višką įstaigą — Šv. Kazi
miero vienuolyną ir jo kil
nius darbus. Nesigaliėsitega- 
tėję. Bus skani vakarienė, 
graži programa, o po to šo-

Kas praleis ir nepamatys 
“Lietuvaitę”, visą amžių 
gailėsis. Operetė “Lietuvai
tė” bus au žymiais artistais 
atvaidinta “Draugo” meti
niam koncerte, vasario 21 
d., Sokol salėje, 2345 S. Ke- 
dzie Avė.

Mūsų šventa pareiga yra 
remti vienintelį katalikų dnr. 
“Draugą” savo atsilankymu. 
Suvažiuokime iš visų kolo
nijų ir pamatykime bei pa
sigerėkime operete ‘ ‘Lietu
vaite”.

jos valdybos pagerbimas. 
Šių metų valdyboje yra: E. 
Statkienė pirm., vice pirm. 
A. Deringienė, nut. rašt. V. 
Gedminienė, fin.' rašt. M. 
Walterienė, iždin. J. Klapa- 
tauskienė, iždo glob. L. Va- 
lantinienė ir H. širvinskie- 
nė, tvarkdarė S. Balzekienė, 
koresp. P. Zakaraitė ir V. 
Gedminienė, jaunamečių glo
bėjos P. Zakaraitė ir N. Rad- 
ke.

Po gardžios vakarienės se
kė linkėjimai visai valdybai 
ir ta proga buvo įteiktos do-

gražių sumanymų. Gabi mū
sų nauja pirm. B. Jakaitie
nė tvarkiai veda susirinki
mus ir energingai vadovau
ja įvairioms komisijoms.

Prisirašė nauja narė M. 
Kvederienė, o praėjusiame 
susirinkime įstojo sekančios 
— E. Augaitienė, Ona Maks- 
vytienė ir K. Linksmavičie- 
nė.

Sveikiname naujas sandar 
bininkes ir kviečiame prie 
veikimo.

Plačiai apkalbėtas rengia
mas vakaras vasario 14 d.,

vanos atminčiai. Visa vai- parap. salėje. Vakaras pa- 
dyba išreiškė padėką daly- vadintas “Lietuviškos vaka-

Mūsų kolonijos katalikiš
kos spaudos agentas — Ma- 
teušas Kiupelis pranešė, kad 
už dienr. “Draugą” užsimo
kėjo sekantieji: kleb. kun. 

kiai. Durys atsidarys 6:30 M. Švarlis, Kazys Paliliūnas, 
vai. vakaro. Įžanga 78c. Lau Kazys Ročius, Jonas Andru- 
ksime visų. (Paimta iš pa- ška> Ant- Žitkevičius ir Eva 
rapijos savaitinio laikraštė- Mackevičienė.

lio “ŽŽ2”.

Mūsų kolonijos žymus jau 
nuolis ir veikėjas Leo Kons- 
tant pranešė iš U. S. kariuo
menės, kad tapo paaukštin
tas Master Sargeant. Geram 
vyrui visur sekasi ir visur 
gerai. Sveikiname, Leo!

Rap.

Jei kelias j Dievą tikras 
— siela jaučiasi patenkinta, 
laiminga, nebijo skausmų ir , beturėjome.

vėms ir komisijai už suren
gimą tokio draugiško vaka
rėlio ir už gautąsias dova
nėles. Vakaro vedėjoms bu
vo M. Paukštienė ir E. Sa
mienė nevien darbščios są- 
jungietės, bet dideliai lietu
vybei pasišventusios.

Tikrai buvo sėkmingas 
vakaras, nes dalyvavo be
veik visos narės net ir tos 
iš kitų miesto dalių, kurios 
nedalyvavo tikrai nusivylė, 
nes tokio vakarėlio seniai

ruškos”. Žinome, kad tą die
ną pripuola Lietuvos nepri
klausomybės apvaikšči o j i- 
mas. Vienbalsiai nutarta Or
chestra Hali dalyvauti, o K. 
Sriubienė visas aprūpino bi
lietais. Kadangi tos iškilmės 
bus popiet, o mūsų pramo
ga prasideda vakare, tai ga
lėsime dalyvauti sugrįžusios. 
Kuopa kviečia lietuvius at
silankyti. Linksmai praleisi
te vakarą su darbščiomis są- 
jungietėmis. Komisija sako

ŠŠ. Petro ir Povilo para
pijos jaunas ir gabus varg., neieško Dievo, nes jį 

Vasario 14 d. įvyksta di 'Alf. Kriščiūnas suorganiza-Į savyje. (VI. Putvys).
turi

KUR GALIMA NUSIPIRKTI BILIETŲ LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMUI ORCHESTRA 
HALL, VASARI014 D.r 1943 M.

Gimimo Panelės šv. para-BRIGHTON PARK
pi jos klebonija, 6812 S. Wash 

Komiteto pirmininkas ir tenaw Avė
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. 
Archer Avė.

John Shulmistras Agency, 
4016 S. Archer Avė.

John Brazauskas, 4504 S. 
Washtenaw Avė.

Elzbieta Samienė, 3751 S. 
Califomia Avė. 

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 Avė.
Paul J. Ridikas, Funeral 

Home, 3354 S. Halsted St. 

MARQUETTE PARK

J. A. Mickeliūnas, 6747 S. 
Artesian Avė.

WEST SIDE
Draugas, 2334 So. Oakley 

Avė.
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
Kotrina Sriubienė, 1315 S 

50th. Avė.
Stella Bružaitė, 1320 So

48th Ct.
TOWN OF LAKE

Šv. Kryžiaus parapijos kle 
bonija, 4557 S. Wood St.

NORTH SIDE
Paul šaltimieras, 6912 S. Vincas Rėkus, 1905 Wa- 

bansia Avė.Westem Avė.
Margutis, 6755 S. Westem GAGE PARK

Sopihie Barčus, 5301 So. 
Sacramento Avė.

turėsianti visokių surprizų j MELROSE PARK
Nutarta padaryti metinę1 Anita Novickį Karna, 100

vizitą pas ilgai sergančia ' Broadway, Melrose Park.

narę M. Šneiderienę vasario SOUTH SIDE
Carl Aleksiūnas, 3422 W. 

63rdSt.,: ,
Louise P. Narmonta, 8034 

S. May Str.
A. Narbutas, 1033 West 

103rd St. (Roseland). e
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. 
Visos vietos rezervuotos.

Komitetas

Avė.

17 d. Norinčios dalyvauti, 
prašomos susirinkti į B. Rim 
dzienės krautuvę, 4908 W 
14 St., 7:30 vai. viak. Jei ku
ri pasivėluotų, gali tiesiai 
važiuoti pas šneiderius, 4743 
W. Maypole Avė., Chicago.

Pakeista kursų eiga. Pir
miau buvo laikomi parap 
virtuvėje, o dabar bus na
muose pas nares. Praėjusį 
trečiadienį kursai įvyko pas 
B. Daunienę, kur linksmai 
ir naudingai praleista vaka 
ras. Simpatinga mūs veikėja 
Daunienė nuoširdžiai priė
mė ir vaišino. Apie kitą kur
sų vakarą pranešime vėliau.

A. S.
\ 't

>

“THAT LITTLE GAME” Inten^uFICartooBV'o., N.T.—By B. Link

Didelė padėka priklauso 
darbščiai komisijai: E. Sa- 
mienei, M. Paukštienei, E. 
Širvinskienei, S. Balzekienei 
ir V. Gedminienei. Taipgi 
A. ir J. Barkauskams už pri
ėmimą į savo gražius namus.

Tegyvuoja Moterų Są-gos 
20 kp. valdyba ir visos na
rės! Gyvuokite ir dirbkite 
Dievo ir Tėvynės* naudai.

V. G.

Jr

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

Gailestingieji Broliai yra vienuoliai.

49 Cottage Street Buffalo, N. Y.

Kam Reikalingi 
Pinigai-

DUODAM ANT MORGIČIŲ 
UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ 
BE JOKIO VARGO

Juoku vakaras
Town of LAke^ — Jauni

mo Dramos Ratelis atvyks
ta čia pirmadienio vakare 
7:30 yal. Š v. Kryžiau s par 
salėn atvaidinti juokingų da
lykėlių. Kas tik atsilankys, 
nesigailės, nes tai pirmą kar
tą matysite tos rūšies “jud- 
kų” vakarą. Girdėt, kad ir 
iš kitų kolonijų svečių at
vyks, todėl townoflakiečiai 
dalyvaukite skaitlingai, jei 
norite vakarą praleisti links
moje nuotaikoje. S. J.

SKAITYKITE "DRAUGĄ”

----------------- "
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
ki nusprendė padirbti dar geresni alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš Importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

or
Ambrosia & Nectar

BEERS

Mokam 3% už padėtus pinigus.

TURTAS VIRS 16,000,000.00 
Atsargos Feodas virš $700,000
Chartered and supervised by U. 
S. Government. Member of Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Waahington, D. C.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės paa NORKŲ, kur 
gausite greitą tr teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0809
J?

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACKIEWICH,
Pres. and Manager

4192 Archer Avė.
TeL VIRglnla 1141



Penktadienis, vas. 12 d. 1943 DIENRAŠTIS DRAUGuu,
— ' ......... — ---------

'lietuvaitės" Artistai ir Artistės 0R6AW»aJU vaidybų nariams
Adomukas - kaime bernelis, siekia {fantus 
rankos. - Rolę vaidina Kazimieras Ve Šota
“Lietuvaitės” operetėj A- 

domuko rolė nors nėra di
delė, bet viena svarbiųjų. 
Nes reikia atsiminti, kad E- 
lentftė turi du mylim'js — 
Arksnuką ir Igną. Kurį iš 
jų ji pasirinks? Prieš kiek 
laiko “Drauge” buvo apra
šyta visa operetės eiga. Bet į 

greičiausia jūs to numerio 
jau neturėsite. Gal jau už
miršote. kurį mylimąjį Ele- 
nutė pasirinko. Atėję į kon
certą pamatysite, kokią ro
lę Adomukas lošia. Jis yrai 
linksmaus būdo kai*wo vai
kinas. Pažinti jį galima iš 
jo dainos:

“Sveika, gyva, Barboryte,
Ką gį man dabar daryti?
Tu mane priglausk!
Ir skara apsiaubki ”.

Adomukas mėgsta lbucs- 
mintis, padainuoti, vieoą ai
tą “burnelę” išmesti, ir, kas 
svarbiausia, jis įsimylėjęs Ė- 

lenutę. Ar ji duos jam savo 
ranką ? • j

šią rolę vaidins Kazimie
ras Ve Šoka, scenos taėgė 
jas. Jis savo rolę tikrai ge-

r rai atliks.

Kazimieras Ve Sota gy
vena adresu 946 W. 31 PI., 
Chicago. Prikiš ūse jarie šv. 
Jurgio parapijos. Nėra ve
dęs. Gražus vyras. Gimė Chi 
eagoj. Baigė Šv. Jurgio par. 
mokyklą tr laukė Tilden Te- 
chnioai High School, • kurią 
taip part baigė. finaė vieše 
meto kursą Cokimbia Col
lege of Radio, Drama and 
Speech. Balsą lavino Tilden 
Technical High School ir pas 
prof. Pocių. Nuolatos dai
nuoja šv. Jurgio parap. cho
re. Priklauso prie “Bridge- 

k- port Actors Co.”, kuriai va

KAZIMIERAS VE ŠOTA 
Adomuko Volėj.

t

Didž. gerb. Tamstos: • mininkas. Muzikalinę prog-
feiemrt sukanka 25 metai, ra“° dal' l4piWye i“»8ti»ia

nuo Lietuvos nepriklausomu | cb^2Liym“ 
bės paskelbimo vasario 16 
džemą, 1918 metais, Vilniu-

Komitetas nrioši r d ž i a i 
kviečia Tamstų organizaci-

je.’ Lietuvių tinta’ t» šventę « dalyvauU šiame iškilmin- 
game paminėjime vasario 14 
d., 2:30 valandą po pietų, 
Orchestra Hali

Bilietai kainuoja ias. $l.lfe
ir 83c. Visos vietos rezer ' ■ 1
vuotos, tad patartina visiems 
bilietus įsigyti iš anksto. Bi 
hetu3 taipgi bus galima pa 
užpirkti prie salės dorų.
/ ’ i ' f t

Laukdami Tamstų atsilan* 

kymo Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukakties 
minėjime sekmadieny, lieka
me

šiais metais minės 
džiaugsmingai, bet rimtai ir 
susikaupusiai, nes jau pus- 
treti metai kaip Lietuva kep 
čia svetimų agresorių oku
paciją.

Chicagos lietuvių bendras 
komitetas tą sukaktį iškil- 
m ing 3 i minės sekmadieny, 
vasario 14 d., Orchestrai 
Hali, 220 S. Michigan Ave., 
prie Adams 91. Salės durys 
bus atidarytos-2 valandą po 
pietų, o programa prasidės 
lygiai 2:30 valandą.

— boksininkų menedžerio j , Programa bus įvairi ir tu- 
rolę. Pastarasis veikalas bu- riiringa. Principiniu kalbėto- 
vo paimtas Iš judamųjų pa
veikslų “Here comes Mr.

ne

Jordon”.
Pakanka tiek, 'kad Kazi

mieras Ve Šota savo rolę ar
tistiškai atliks. Svetimtaučių 
aktorių rateliai pripažino ir 
įvertino jo lošėjo talentą.

Reikia atsiminti, kad dnr. 
“Draugas” savo publikai vi
sados stengiasi duoti geriau 
sius talentus. “Lietuvaitėj”, 
vasario 21 d., teks jums pa
matyti mūsų lietuviško jau
nimo dqvarwa.

Muzikalinę operetės dali
mi rūpinasi mums gerai ži
noma* muzikas, ir “Muzikos 
Žinių” redaktorius, prof. A- 
Pocius. Vaidinimo mokina 
gerai patyręs režisierius Ig 
-Sakalas. ,

t,

Nepamirškite iŠ anksto p 
sigyti bilietus. Po operetės 
bus šokiai. Tikietai $1.25 ir 
75c. SPA

Metinė vakarienė
Šv. Kazimiero Akademi-

j 7 7“ jos Rėmėjų centro vakarie-
dovaujia jo brohs Bromus. . , . .
,,o jj ne bais vasario 28 d. vienuo-
1942 m. mlus»o m. 11-12 dd,, i, ................._ . ,

I lyto© auditorijoj. Tai bus pra 
džia rengiamų vajais vaka
rų visuose skyriuose. Pex 
Vakarienę visi skyrių pirm 
bei atstovės sveikins tradi
cinę vajaus vakarienę ir tau. 
pat atsilankiusieji svečiai — 
seselių prieteliai įteikdami 
aukas. Prašomi į amžinus na-

lošė “Pvt O’Mattey” r oi
“Tale of Braadnay” veika
le; pavasarį vaidino “Joe 
Barbulis” rolę “Jurgis Ka
tauskas'’ veikale; vasaros 
metu lošė “Conrad Conwell” 
rolę “Manor of Crestwoodr' 
veikale. Teko dvi savaites
vaidinti su “Chicago Actors , M ,
Co.- “A Tale of Broadway".| nUa ?OTda
veikale vaidino Pat OTdal. «“line Se“ht|'aia,d<,B etol 

ley rolę - kieUa. radikalas ? ?

Brooklyno filosofas; “Jur
gio Katiausko ’, veikale — 
komedijanto ir girtuoklio; 
“Goin Wild”, veikale — ko
medijanto; “Manor of Crest 
wood”, veikale — SodtlamJ 
Yardų detektyvo rolę; “Hea- 
ven <Coa Waėt”, veikale — 
lošė “Lefty” — “Kairio”

rienės bilietai tirpsta kaip 
sniegas nuo' saulutės. Visut 
rėmėjos gauna gerų priete
lių. 8. 1.

Spauda yra viena stipriau
sią priemonių: ji barsto gy
vybes h* mirties sėklas.

(Prof. Šalkauskas).

Jr

MMSNOfo RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
DABAR tat laikas pirkti ir taupyti. ..
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių Parlor Setai. — 
3 dalių Bedroom Setai, — Dbiette Setai, lr visoki kiti 
BakasKtai. — Karpetal ir Pečiai — parduodama nž labai 
nužemintas Bargenų kainas.

Psmirialdt Sava AtaRta....... ★ i’MMakiaag *p-
n i*. ii tlengalų 1$ puikiųPasirinkit Savo Stylių

MES PfiRDUUKUC JOSŲ SETĄ *N“UJ‘ n“Vr,o,,u
ATRODYS KAIP NAUJAS
Užsisakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už šerną karną.

DE L U XE
4315-17 ARCHER

1

ju bus dr. Carl J. Itambro, 
Tautų Lygos prezidentas, ir 
Norvegijos parlamento pir-

Su tikra pagarba,

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo komitetas

L. Labainaaskast, pirm.
E. J. Kubaįris, sekr.

KRAUJO AUKOTOJŲ lfGtONO GARBĖS SĄRAMAS
Žemiau seka sąrašas tų 

nuoširdžių ir patriotingųjų i 

Chicago ir apylinkės lietu 
vių, kurie įsiregistravo krau 
jo aukotojais Raudonajam 
Kryžiui, Lietuvos 25 metų 
Nepriklausomybės minėjime 
proga. Jų skaičius siekia 114 
įasmenų. Daugelis jų yra jau 
pasižadėję vėl paaukoti sa
vo kraujo sužeistiems karei
viams.

Vardus paduodame alfabe
tiškai, taip kaip jie tilps Ne
priklausomybės minėjimo 
gražioj spausdintoj progra
moj, kuri bus išdalinta atsi
lankiusiems į Orchestra Hali 
šį sekmadienį.

M. Bakutienė
Balčiūnienė (2-rą sykį)
Bette Baldsrin
Salome Balsis
Mikalina Baronienė
Bernice Bartaska
Agatha Beal
Ona Biežienė
Pazulina Buožienė
Paulina Burbienė
Kun. P. Cinikas, M.I.C.

P. Dabulskienė 
A. Daugirdas
J. Daužvardienė 
Konsulas P. Daužvardis 
Antanina Encherienė 
Juozas Encheris 
Emilija Eudeikienė 
Bronius Gediminas 
Joseph J. Grish 
Kazimieras P. Gugis 
Ona Jagiellienė
Bruno J. Jakaitis 
M. Jakubauskienė
K. Jakubkiehė 

Viktoras Juodelis 
Anita Novdoki Karas 

Anthony Kasper 
Sophie Kelia'
Charles Kolalis 
Marcella Kolalis 
Eduardas J. Kūbaitis 
Vincentas Kūbaitis 
Al. G. Kumskis z 
Josephine Kuntrimas-

Tulcus (2-rą sykį) 

Della Kuraitienė 
Josephine Kriščiūnas 

Lon L. Labanauskas 

Sofija Ladigienė 

Julia Linchester 

Stefanija Liutkevičienė

Barbora Mankienė
Della Mankienė
Martha Maaon
Marcelė Milašienė
Emilija Milerienė
Josephine Miller
Adelė Misčikaitienė
H. Murauskienė
Marion Nares (3-čią sykį)
Louise P. Narmonta
Marė Nevardauskienė
Elzbieta Norvaišaitė
Antanas A. Olis
Valeria Phillips ✓

Charles Piliponis (2 sykį
Ona Plukienė
Veronika Poškienė
Sofija Puniskienė
J. P. Rakštis
Albinas Reneckis
Sally Ridikas
Josephine Ruddy
Bernice Sandom
Const s nėe Schwager
X. Shaikus 

> A. Shimkienė
Elzbieta Širvinskiene

• Antanas Skirius
A. Skurdelis
Frances Šliužas
Kotryna Sriubienė
Frances Sudeikis
Emily Surwill
Kun. Itf. Urbonavičius.MI?

>• . j > i ' • r

• Anton J. Valonis
Valerija Valubienė
Lilija Vanagaitienė
Mr. & Mr3. J. P. Varkala
Benedikta Vegienė
Joseph Venckus (2 sykį)
Barbora Vilimienė• i
Jeanette Vilimas (2 syk}/
Jonas Vilkišius
J. Virbickienė
S. Vosylienė
S. Wilkienė
Elzbieta Wittrakienė
Ona Yonaitienė (3 sykį)
Ona Žalpienė
Nellie Zerolis (2 sykį)
J. Žickus
Teisėjas Jonas T. Zūris

Ir dridv.v3 klierikų iš 
Mari'caų seminarijos. Hins 
dak. m./ kurie prašė jų var 
dų neskelbti.

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo komitetas no
ri pareikšti ypatingą pade 
ką J. Daužvardienei, kur: 
viena suregistravo didelę di 
džiumą šių asmenų. LNMKI

Susirinkime’
Šį vakarą, vasario 12 d.,I m ..

8 viai. įvyksta Lietuvos Ne- . *^«port. TT. Mari- 
priklausomybės minėjimo ko endradarbių 10 sk>
m i bet o svarbus n? i rinkimas r*au3 susiiinkimas įvyks 

penktadienį, vasario 12 d. 
Šv. Jurgio parapijos salėje 
7:30 valandą vakare. Šis su-

.... , , ,. sirinkimas yra labai svarmi susirinkime dalyvauti. J
Visi tie, kurie turi paren- bua- 66 to' P° susirinkime 

1 bus arbatėlė, kad pavaišinti 
susirinkusius. XXX

' Dariaus - Girėno žemutinėj 
salėj, 4416 S. VVestern Ave. 
Visi komiteto nariai prašo-

gimo bilietus ir už juos gau- 
i tus pinigus, prašomi tą va
karą atvykti į susirinkimą 
ir atsiskaitvti. Valdyba

Susirinkimas ir vaišės

v- ■«

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir k i t -u s
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI I A U SI AS S 
KAINAS.
Turime dideŲ 

p a s i r inkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų Ir kitų visokių muzikalių 
daiktų. v

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

JOHN A KASS
JLHKLRY — WATCHMAKE£ 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

iAveilojame 
po vl-< 
Ohlcaaoi.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIU
DRAUGĄ

N. KANTER, aav.
' MUTUAL LIQLOR CO. 

4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOUIEVARD 0014

Jr

Ir gortamtlm darbu p
atliekamas kiekvie
no užsakymo.
a- vfcvrur 
mo patarnavimu 
ndtolbiu • »0 inaUiO 
tolumo.

UPHOLSTERINO & 
FURNTTiRF COMPANY 

LAF. 9941

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORCOCVŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Assoeiation
or CIHCAGO

2202 W. Ce 
Road

rmak

Tetofo
Canal 8887

J. KAZANAUSKAS

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
N«wNrnM*>.klt šonų, «ngi-<fondų Htnlclfitnkų. Jų m-KHlims. J”1'’
(langiau Jų nedirbama. Jimin galima. |Mitai•>><!. knd durti u Jam-, daug 
metų |iatnniavimą. Jūsų Kig Ben, Little llen ir kiti bodetnikai gali
nta |MttalM)li.

Apkainavimas Veltui he OMigacijos

WHOLESALE
rDBNITURE

BROKE®
Dtalsg Kron M. — Puto 

. Bedroom Setą — Rug*

Nattonally advertlsed ttema

A1EX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

8343 South W este ra Avenue, Chioago
Teleftmas — REPUBLIC 6651

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MCSŲ 
MILOMSKO S’AKO MI KfKA-

Lurrv INSIKISIENTI

VAŠI N A L DOR IT PROGA DABAR
KOL DAK NEIAPA1UHJOTI.
TCBO8, CUARINETAI. TROM

BONAI. SAXAPliONE8. FLUTES 
«u ‘'cahfcs“ — $35.00, $37.50,
$45.00 Ir $75.00. Vlsl garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS. 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.50. $8.50, $12.60 iki $35.00.
8TKIUNLNLAI BASAI — $6 0.00. 
$125.00 ir $150.C0. BA8O UZ- 
DENGALAS — $12.00. SMlCE-
LJAJ SMLTKOMS. STRIUNINI 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50. $8 00, $5.00. $10.00 
lr $15.00. Striūnos dėl visų virS- 
mlnėtų Instrumentų, BASS lr 
ŠNARE DRUMS —$18.50, $23.50, 
$85.00 ir $50.00. PEDALS, KI
BO YS. CYMBO-ls, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
braus Ir “reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų l&poms.

EKSPERTVVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių darinė
ta mm. Trlbbcms. Saxaphonee ir

i taipgi Smutkoms tr Guitarams.
GOLDSTEIN’S M! HIC SHOP 

• 14 Mmwc!l St., Cbicagn
K-

PRADĖKITE
TAUPYTI
ŠIANDIEN

dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE:
DIVIDENTV
RATA 4%
1751 W. 47th Street

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMfiHėŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

gerne rflMea motero kailiniai, kailiukai* papno-ltala arha 
cloth kotai iMtretdalda anii —kauni fo bainnmia.

aTEOOTE nt TATVS PAMATYKirs: MAMMEN!

PEOPLES CLOAK and MODAI SHOP
1711 W. 47th SL

Mn. K. P. Mafotk h

KUR BCNA — NAMUBSK — SVBdUBSE — 
AR VAMNMANT UAUKU08E — USA €BKA«0S IR

APYUNKfcS LHCTUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IIIĄRGIJTU
jBADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —

SEKMAIHEMAIS l vai. p. p. 
KITOMIS DteaomlN B:M v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Pilone: GROvehill 2242

WHFC-l450kil.
lite ĮOOggOOj



D1ENRABTTS DRAUGAS a “'"ik adienis, vas. 12 d. 1943

3*22*33*SĖ*>3B<<

METINIAME DRAUGO K0NCERTE
Bus Perstatyta Operetė

LIETUVAITE*9

Sekmad., Vasario-Feb. 21 ■ j
SOKOL SALĖJ 2345 S. Kedzie Į

Tikietų Kainos...................................75c, 1.25 su Taksais įiį

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I
Susipažinkite Su "LIETUVAITE"

ĮDOMUS KONCERTASLietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtąją išlaisvinimą

DU BROLIAI DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE; 
VIENAS JŲ KUR TAI AUSTRALIJOJE

Antanas Matulauskas 
Corporal

Antanas Matulauskas, gi
męs 1918 metais, rugpiūčio 
26 dieną, Chicagoje, III., bai
gė šv. Petro ir Povilo lietu
vių parapijos pradinę ir 
Fenger aukštesnę mokyklą; 
jis baigė biznio mokyklą. Jis 
buvo mašinų operatorius; 
priklausė prie šv. 
draugijos.

tas 1942 metais, gruodžio 23 
dieną. Jonas išlaikęs egzami 
nūs buvo priimtas į Air 
Corps radio operatoriumi 
Dabartinis jo adresas: 413 
T. S. S. Flight 256 group C. 
A. A. F T. T. C. Clearwa- 
ter, Flor.

Jono Matulausko motina 
Monika Mažeikis ir patėvis 
Leonard Mažeikis gyvena 
Chicagoje, 11921 Lowe avė. 
Jono tėvas mirė prieš de
šimt metų. Jonas yra neve
dęs.

Naujas jūrininku 
nuostolių sąrašas

JAN KIEPURA, ŽYMUS DAINININKAS

Antanas Matulauskas į 
Dėdės šamo armiją išėjo 
1940 metais, spalių 25 die
ną, įsirašė į Air corp3. Jis

Vasario 10 dieną Navy 
paskelbė jūrininkų nuostolių 

Vardo sąrašą, kuriame pažymėta, 
kad 41 jūrininkas žuvęs, 20 
sužeista ir 14 dingę. Iš Chi
cago area tris marinai sąra
še pažymėti, kad žuvo ir vie
nas sužeistas.

Nuo 1941 metų, gruodžio
buvo Pearl Harbor kada ja- 7 „ jkj 1943 m va8ark) 10 
ponai užpuolė Ameriką ir dien08 22972 jūrininkai yra
atakavo Pearl Harbor. Da-į 
bar Antanas yra kur tai 
Australijos džiunglėse. Da
bartinis jo adresas: 72nd 
Bombardment Squad. APO 
708 San Francisco, Calif.

Buvo pagrobtas pinigą keitimo Įstaigos 
vedėjas; po 8 valandą išlaisvintas

Chicagoje, pereitą trečia
dienį buvo sučiupti trys jau
nuoliai, o vienas vyras buvo 
išlaisvintas iš grobių (kidna 
periu) rankų.

Pagrobtas buvo Dominic 
Coda, 36 metų amžiaus, 3555 
Lexington str., pinigų keiti
mo manedžerius, prie 2152 
So. Western avė. Pagfrobimo 
kampanijoje vadovavo Wal- 
ter Tranowski, 18 metų am
žiaus, 5041 S. Justine str.

ĮMESTS Į BASEMENTĄ

Coda buvo nugabentas į 
Tranowski namus ir ten pa
dėtas į basmentą, jis ten bu
vo surištas ir burna užrišta.
Čia Coda saugojo Walter 
Tranowski brolis, Stanley,
16 metų amžiaus, ir Ray-, Roosevelt road.

po astuonių valandų pagro
bimo ir išlaisvintas.

Pardavinėjo pavogtos 
gazolino racionavimo 
knygeles <

Lyn Scott, 29 metų am
žiaus, miesto policininkas, 
pereitą antradienį, buvo su
laikytas dėl nelegališko lai
kymo ir dalinimo racionavi
mo gazolino knygelių. Jo 
paskolintame automobilyje, 
batų dėžėje, rasta 321 C ra
cionavimo knygelių.

Gazolino racionavinąo kny 
gelių nemažas skaičius, din
go sausio 24 dieną, iš racio
navimo boardo, ofiso, 2345

Jan Kiepura dainuoja kon- “Martha” — Flotow, “La 
certe, sekmadienį, vasario Boheme” ir “'^urandot” — 
14 d., 8:15 v. v. Civic opera Puccini.
house, Chicagoje. Pianu 
akompanuoja Leo Taubman.

Programa bus labai įvai- ,. , . , .. .
. -v t .. .v dies dama bus išpildyta ru-n. Bus išpildyta arijos is , , ......„ A. sų kalboje ir trys kūrimai 

operų Afncana — Meyer- .. . , ,, , .,K „ ,, .i Moniuszko, Marczevvskio ir
ber, Werther — Massenet, ... .

„■ i , Wieniawski — Kiepura bus— “Pearl Fishers” (Perlų ,v *. x • -v J T i išpildyti lenkų kalboje,
žvejotojai) — Bizet, La

1 Bilietai nuo $1.10 iki $3.30

Lenskio arija iš “Eugene 
Onegin” ir seną rusų liau-

Danza — Rossini, May Day 
pažymėti nuostolių sąraše, j Carol-Deems Taylor, Miran-1 gauanmi Civic opera house 
Iš jų 6,568 žuvo, 4,101 su- da — Richard Hageman, teatro kasoje.
žeistas ir 12,303 dingę. 1 ______________________ -

Registracija dėl War Ration book No. 2Banditai pagrobė
Antano Matulausko moti- krannil 7[or|g 

na Monika Mažeikis ir pate- ch’ je „ treiia.l PAGAL PAVARDŽIŲ 

™ Leonard Maže.k.s gyve- du bandiui 8ulaik5 ALFABETĄ

Louis Eisenberg, vice-presi-į Chicagoje nuo vasario 23 
dent of the National Cheese dienos ir vasario 26 dienos 
Co., automobilyje, kai jis grį Vyk8 registracija dėl War 
žo iš ofiso ir iš jo atėmė Ration Book No. 2. War ra- 
deimanto žiedą, vertės $1,- tion book No. 2 duos teisę 
000, tris gazolino racionavi- pįrkti kenuotą maistą ir ki
mo knygutes ir $140 pinigų. tua daiktus, kurie vėliau

--------------------------- bus nurodyti. Registracija
bus 333 miesto pradžios mo
kyklose.

Asmenys su pavardžių 
raide: A Ir B registruojasi 
vasario 23 d. iš ryto; asme-

na Chicagoje, 11921 
Avė. Antano tėvas 
prieš 10 metų. Antanas yra 
nevedęs.

Jonas Matui auskas

Jonas Matulauskas, gimęs 
1921 metais, birželio 24 die
ną, Chicagoje, III., baigė Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių para 
pijos pradžios ir Fenger au
kštesnę mokyklą, ir baigė 
biznio mokyklą (kursą). Jis 
dirbo prie mašinų (buvo ma-

Pirma reikia paši
lo ošti ir užaugti

Will kauntės 15 metų au
kštesnės mokyklos mokinys 
nutraukė sau gyvybes siūlą, 
kad navy atsisakė jį kaipo 
nepilnametį priimti savano
riu į laivyną. Jis paleido kul 
ką sau į galvą.

REGISTRACIJA VYKS

nys su raidžių pavardėmis 
C lr D — registruojasi vasa
rio 23 d. po pietų.

Su F, G ir H raidžių pa-

mu

mond Greenfield, 14 metų 
amžiaus, 4450 So. Sacramen- 
to avė. Policija abejoja ar 
šis pastarasis jaunuolis da
lyvavo grobimo istorijoje, 
greičiausia jis buvo įtrauk
tas paskutinėm valandom į 
šį “biznį”.

NUVYKO Į PINIGŲ 
KEITIMO ĮSTAIGĄ

Walter Tranowski apsi
ginklavęs dviem šautuvais 
ir paėmęs iš Coda raktus nu

Lynn Scott buvo areštuo
tas po to, kai jis vienoje ga
zolino stotyje pardavė pen
kias “C” knygeles po 50 cen 
tų. Gazolino stoties darbi
ninkas pažymėjo automobi
lio numerį ir pranešė kainų 
ofisui.

Pirmiau Scott dirbo kaipo 
baltinių išvežiotojas, Nuo 
spalių 24 dienos Scott buvo 
paskirtas La Šalie gatvėje 
stoties policininku. Jis da
bar yra laisvas už $10,000

gą. Į pinigų keitimo įstaiga 
atėjo viena moteris. Jai pa

sirodė įtarimas. Tuojau pa- 
gistruojasi vasario 26 dieną skambino policijai. Atvyko 
iš'ryto, o vasario 26 dieną policija, bet Tranowskio ne- 
po pietų registruojasi asme- rado Tada policija laukė 
nys, kurių pavardės prasi- nuošaliau. Tranowski išlindo

vyko į keitimo pinigų įstai- užstatą. Prieš jį bylą užvęs- 
ta.

Scott yra šešių vaikų tė
vas. Žmona pergyvena ne
paprastą skausmą. Vyriau
sias jų vaikas 7 metų, o jau
niausias 5 savaičių.

-
deda raide: T. U, V, W, X, 
Y, ir Z.

Šeimininkės ar kitas su
augęs asmuo turi užregis
truoti visus šeimos asmenis 
ir privalo turėti War Ration. 
book No. 1.

Iškilmingos pamaldos
Šv. Kryžiaus lietuvių pa 

rapijos bažyčioje, vasario 16 
dieną, <bus iškilmingos pa
maldos Lietuvos Nepriklau
somybės 25 rietu paskelbi
mo deklaracijos proga. Pa-

vardėmis registruojasi vasa- maldose dalyvaus daug žy- 
rio 24 d. po pietų registruo-l mių asmenų, visuomenės veiTokie jaunuoliai daug dau 

giau kraštui pasitarnautų, ,jasi tie, kurių pavardės pra kėjų ir parapijiečiai, 

sideda raide: I, F, K ir L.
Su pavardžių raidėmis M 

Ir N registruojasi vasario 
25 dieną iš ryto, o vasario 
25 dieną po pietų registruo-

jei jie pirma pasiruoštų gy
venimui, o paskui stotų į lai-

7 karta sužeistas
chine oiler). Dirbo Carnegie! Į Chcagą grįžo vienas ma- jasi tie asmenys, kurių pa- 

Steel Mills Gary, Ind. rinas, kuris 7 kartus buvo vardės prasideda
Guadalca-

Reikės darbininku

Jonas Matulauskas į Dė- japonų sužeistas 
dės Šamo armiją buvo paim-nal mūšiuose.

P. Q Ir R.
Su pavardžių raide S re-

pro langą ir bėgo, jis palei-, AMČTAVA
do pusę tuzino šovinių, bet N All Al AKtjlAYU 
vėliau buvo vyrukas sučiup
tas. ŽYMŲ BELGĄ

Iš karto Tranowski sakė, Iš Londono > pranešama,
kad Coda yra surištas ir pa,kad kunigas Georgės Rut 
liktas netoli Homan avė. ir ten, Belgijos senato narys ir 
71st str. Bet policija ten ne- Belgijos krikščionių demo- 
rado. Paskui Coda buvo ras kratų vadas, yra nacių areš

tas Tranowski namo base- 
mente. Coda buvo surastas

Policija išgelbėjo 
vyru iš kanalo

Pereitą ketvirtadienį poli
ciją įtraukė 51 metų am
žiaus vyrą iš sveikatos dis-

tuotas. Kun. Rutten yra na 
cių laikomas Brusel kaipo 
įkaitas.

200 Breslau 
kunigu kalėjime

The Register praneša, kad 
iš Šveicarijos patikimų šal-

X Domicėlė Gricienė, 203t 
S. Union Avė., plačiai Die 
vo Apvaizdoj žinoma biz- 
nierka, džiaugiasi sulaukus 
anūkės. Jos vien ture duktė 
Justina ir žentas Pr. Never 
susilaukė dukters.

X Vincas Mitkus, 10753 
S. Wabash Avė., prieš kiek 
laiko, kaip “Drauge” buvo 
rašyta, buvo išvykęs į Ka
liforniją sveikatos pataisyti. 
Dabar grįžo namo ir atrodo 
sveikas, net gi daug jaunes
nis. Žada dalyvauti “Drau 
go” koncerte.

X Rungiai, 7140 S. Cali
fornia Avė., suruošė prieš- 
vestuvinę puotą savo duk
teriai Adelei, kurios neužil
go įvyks vestuvės. Tai pas
kutinę dukrelę ruošias tėvai 
išleisti. Dvi jau ištekėjusios.

X Chicagoje gautas per 
Raud. Kryžių Avietenaitės 
laiškas iš Lietuvos. Rašo, 
kad į Sibirą išgabenta jos 
sesuo Gustaitienė. Pažymė
tina, kad laiškas ėjo veik 
ištisus metus.

X Jonas Jacka, Lietuviu 
Demokratų 13 Ward klube 
pirm., šiuo laiku nesveikuo- 
ja. Jie yra veiklus to Waro 
lietuvių demokratų tarpe.

X Alfonsas žvirblis, sū-. 
nūs “Draugo” agento Mel- 
rose Park, šiomis dienomis 
gavo kvietimą vykti sveika
tos patikrinimui karo tar
nybai. Vadinas, turės išeiti 
į kariuomenę. Tėvai vasario 
33 d. rengia jam išleistuves. 
Vienas Žvirblių sūnus Ado 
mas jau seniai kariuomenei 
ir pakeltas į Staff Sargeani 
laipsnį.

X Darius-Girėnas postas 
American Legion, vasario 18 
d. rengia ristynes savo sa
lėj, 4416 S. We8tem Avė. 
Rietynėse dalyvaus pagar
sėję pasaulyje ir laimėje į- 
vairių kraštų Čempionus taip 
lietuviai, taip kitataučiai ris- 
tikai. Jei lietuviai ristynė- 
mis įdomausią, tai jos bus 
rengiamos kas savaitę.

X “Draugo0 koncerto ti 
kietai š’jmet tirpte tirpstą 
Visur reikalaujama. Jei kas 
koncerto dieną rūgos, kad 
prie langelio negali gauti ge
resnės vietos, nes visos jaa 
bus išpirktos, jo paties bus 
kaltė. Tikietą gerai vietai 
galėjo iš anksto nusipirkti 
taip, kaip bus padarę Šim
tai kitų žmonių.

trikto kanalo, Mc Cormick tinų gauta žinia, jog dau- 
blvd., kur tas vyras su auto- giau kaip 200 kunigų iš 
mobiliu buvo įkritęs į kana- Breslau archidiocezijos, Vo
lą. Tame kanale buvo 15 pė- kieti joje, yra Gestapo'kalė

jimuose.dų gilumo vandens automo
bilio dalis buvo apsemta van Tie patys šaltiniai prane- 

icmcB »Pie deni. Vyras iš automobilio ša, kad Breslau buvo nužu- 
raide: O, 000 asmenų dėl esminių dar- ištrauktas pusiau be sąmo- dytas kunigas tik todėl, kad 

bų ir kariuomenėn įtrauki- nės. Jis nuvežtas J St. Fran- jis klausė prancūzų belais- 
mo (selective service). j eis 'ligoninę, Evanston’e. !vio išpažinties.

Chicagoje iki šių metų pa
baigos dar reikės apie 228,-


