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the people, shall not perish 

from the earth.”
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VOKIEČIAI ATBLOKŠTI C. TUNISIJOJE
Amerikiečiai su britais privertė 
juos nešdintis atgal į kalnus

Rommelio jėgų nugalėjime svarbų 
vaidmenį turi lakūnai

*
SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af-1 simetančius vokiečius ir s6- 

rikoj, vas. 24.—Amerikiečių kelia nemažus nuostolius, 
ir britų jėgos po aršių per Regis, ,a.pie 14 mailių prie-
tris paras kovų, fieldmarša- 
lo Rommelio šarvuotąsias 
jėgas pagaliau atbloškė iš 
Thala apylinkių ir jas pri
vertė atsimesti atgal į Kas- 
serine kalnus, centralinėj 
Tunisijoj.

Vokiečių nugalėjime svar
biausią vaidmenį turėjo ame 
rikiečių ir britų lakūnai, ku
rie be pertraukos dienomis 
ir naktimis atakavo priešą 
bombomis iš dausų.

Gauta žinių, kad ameri
kiečiai su britais blaško at-

šas atgal atmuštas.
Sąjungininkai ne vien nu

galėjo priešą, bet, anot gau
tų žinių, paimta dar ir ne- 
laisvių ir nemažai karo me
džiagos.

(Vokiečių radijo praneša, 
kad fieldmaršalo Rommelio 
jėgos Tunisijoje daug laimė 
jusios. Sako per 8 parų ko
vas 4,016 nelaisvių paimta 
ir 253 tankai tekę vokie
čiams. Anot vokiečių, dau
giau kaip 3,000 nelaisvių 
esą amerikiečiai).

Vatikanas denuncijuoja tuos režimus, 
kurie remias priverstinu žmonių darbu

LONDONAS, vas. 24. —į Pažymėta, kad Katalikų 
Paskutiniu laiku iš Vatika- Bažnyčia griežtai smerkia 
no radijo stoties denuncijuo tuos visus minėtus princi- 
tas režimas, kurs paremtas pus. Bažnyčia stovi už tai, 
priverstinu žmonių darbu, kad kiekvienas asmuo turi 
masinėmis deportacijomis, teisę patsai apsispręsti, kaip 
šeimų draskymu ir šeimyni
nio gyvenimo naikinimu.

U. 5. lakūnai daužo 
japonu laivus

SĄJUNG. ŠTABAS Aus
tralijoje, vas. 24.—Paskelb
ta, kad U. S. bombonešiai 
(Fortresses) ‘atakavo japo
nus Rabaul bazėje, N. Bri
tain. Trimis 500' svarų bom

bomis stačiai pataikyta ja
ponų kruizeriui, ar tai dide
liam naikintuvui, kurs smar 
kiai sugadintas, ir viena 
bomha vos nekliuvo vienam 
priešo kroviniam laivui apie 
7,000 tonų didumo.

jis turi gyventi, naudotis 
dvasine laisve taip, kaip 
jam sąžinė diktuoja. Bažny
čia visados rėmė ir rems 
tuos režimus ir valstybes, 
kurie nevaržo žmonių tomis 
barbariškomis institu e i j o- 
mis.

Gali suvaržyti siuntu 
siuntimu jūrininkams

WASHINGTON, vas. 24. 
— Laivyno departamentas 
skelbia, kad per daug įvai
riausių siuntų šiandie siun
čiama jūrininkams į užsie
nio frontus, nes pirkliai na
miškiams perša siųsti įv.ai-

Be to, Atliklikum įlanko- riaušių daiktų parcel-post 
je, už penkių mailių vakarų keliu. Departamentas pla- 
link nuo Rabaul, du japonų nuoja paskelbti suvaržymus.

ROMMELIS VĖL SUSTABDYTAS
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Atideda karo laimėjimu 
iki 1944 metu

VVASHINGTON, vas 24. 
— Šen. Walter F. George, 
dem. iš Georgia, senato už
sienių reikalų komiteto žy
mus narys įspėja amerikie
čius, kurie tikisi, kad šiemet 
Europoje karas bus laimė
tas. Anot jo, būtų gerai to 
įvykio tikėtis 1944 metais. 
Bet ir tas neužtikrinta.

Senatorius sako, kad yra 
klaida manyti ir kalbėti apie 
tai, kad karas šiemet baig
sis. Karo užbaigimui pir
miausia reikalinga, kad na
cių karo mašina sugriūtų. 
Kol kas neatrodo tos maši
nos sulūžimas.

Senatorius taip pat pažy
mi, kad ir galingoji Rusija 
vargiai galės šiemet suklup
dyti Vokietiją.

Japonijos klausimu šen.

KAS GIRDĖT NACIŲ 
PAVERGTOJ LIETUVOJ

“Kauener Zeitung’’ skel
bia vokiečių generalinio ko
misariato potvarkį dėl Lie
tuvos teismų veikimo. Pa
gal j^ nuo 1941 m. birželio 
22 d. principe veikia Lietu
vos teismų santvarkos įsta
tymas, išleistas 1933 m. lie
pos m. 11 d. Taip pat veikia 
teisė, buvusi galioje iki bol
ševikų okupacijos, tačiau su 
šiomis sąlygomis:

tuvėmis, vokiečių komisarai 
siuntinėjo vienas kitam svei 
kinimo telegramas, darė pa
reiškimus ir t. t. Tačiau nei- 
vienas vokiečių laikraštis 
negalėjo paminėti, kad šią 
sukaktį būtų kaip nors at
žymėję lietuviai ar kiti 
“O8tlando’, “vietiniai” gy
ventojai. ..

Vokiečių nacionalsocialis- 
tų partijos Lietuvoje vyriau

1) kiek ji neprieštarauja į siuoju organizaciniu vedėju 
administracijos perėmime iš paskirtas Egon Dangela, o 
Vokietijos pusės esmei, ' reikalų vedėju—Feldman.

2) kiek ji nėra pakeista j “Deutsche Zeitung imOst 

vokiečių karinių ar civilinių land” rašo, kad danų cemen 
įstaigų įsakymų. Bolševikų! to pramonė jau ir dabar 

laikais išleisti įstatymai nu-j steigianti “Ostlande” savo 
stojo galios, “kiek po 1941 i įmones.

"Drauga*” Acrne photo

Alijantų kariuomenės vėl sulaikė Rommelio AFRIKA 
KORPS atakas prie TEBESSA ir THALA. Britų 8-toji George sako, kad kai Kinija
kariuomenė iš pietų pasikėlė iki Mareth.

Karo pasekretorius Patterson remia 
gausingas U I ginkluotąsias jėgas

Sako, kad karo ir laivyno štabai 
nustato kareivių ir jūrininkų skaičių

24.—Karo departamento pa
sekretorius Robert P. Pat
terson čia pareiškė, kad šių 
1943 metų gale U. S. armi
joje ir laivyne 10,800,000 vy
rų skaičius yra pateisina
mas. Jis sako, kad šį skai
čių nustato armijos ir laivy
no štabai, kurie žino geriau 
kaip kas kitas, kiek vyrų 
reikalinga vykdyti ir laimėti 
karą.

♦ Chamber of Commerce 
vakarienėje pasekreto rius 
sakė, kad prie minėto karo 
tarnyboje vyrų skaičiaus 
prieita apskaičius šalies že
mės ūkio ir karo pramonių

gaus kiek reikiant pagalbos 
iš sąjungininkų, Japonija 
greitai bus nugalėta.

Rusai veržiasi šiaurinės 
Ukrainos gilumon

MASKVA, vas. 24.—Rau
donoji armija šiandie gero
ką galą pasistūmė pirmyn 
šiaurinėj Ukrainos daly — 
šiaurvakarų link nuo Char
kovo. Atsiėmė Sumy, Lebe- 
din ir Achtima vietoves. Vie 
nas armijos kylys yra nusi
sukęs stačiai Kijevo link. 
Kitu kyliu veržiamasi Kono-

m. birželio 21 d. nenustaty-1 
jta kitaip.” Nacionalizacijų 
panaikinimui galioja ypatin 
gi nuostatai.

Iš Lietuvoje veikusiųjų 
teismų panaikinamas vyriau 
sias tribunolas, kurio vietą 
užima apeliacijos rūmai.

Ypatingą reikšmę tenka 
skirti potvarkio paragrafui, 
kuris nusako, kad “vokiečių 
vyriausiojo teismo teisė per 
žiūrėti vietinių teismų spren 
dimus Įlekia nepaliesta.”

Ryšium eu vokiečių rei
cho komisariato “Ostlande” 
įsteigimo metinėmis sukak-

lurkija gali būt 
įvelta karan

galimumus pagaminti pa kan tQp Unk kur yra svarbus
karnai maisto ir karo reik

Suomija rengias taikai 
su Maskva

LONDONAS, vas. 24. — 
žiniomis iš Suomijos ir Šve
dijos, Suomija atšaukia sa
vo atstovus iš Vatikano ir 
Berlyno. Sakoma, abu atsto 
vai įeis naujan suomių mi 
nistrų kabinetan. Bet taip

skūneriai sugadinta bombo- Nurodoma, kad armijoje Pat sakoma, kad ateinančią
mis ir iš kulkosvaidžių šau- yra kitokia tvarka. Jei ka- 
dymais. reivis nori gauti iš namų

kokią nors siuntą, turi išsi
rūpinti iš savo viršininkų 
leidimą. Laivyne gi kol kas 
nėra to varžymo.

Sekretoriai siunčia 
Stalinui sveikinimus

WASHINGTON, vas. 24.

Paskiau bombarduotos ki
tos japonų bazės.

Bombonešiai visur sutiko 
smarkų japonų priešinimąsi.

Komunikate nepasakyta, 
ar visi U. S. bombonešiai 
laimingai grįžo.

BERNAS. — žiniomis iš 
Prancūzijos, prancūzams į-
sakyta padėti naciams, ar-1 — Karo sekretorius Stimson 

ba netekti duonšenklių. ir laivyno sekretorius Knox 
vakar pasiuntė Stalinui savo 

WASHINGTON. — Bal- karštus sveikinimus ryšium 
tuose Rūmuose vieši Olan- j su raudonosios armijos 25 
dijos princas Bernhard. , metų sukaktimi.

savaitę po suomių preziden
to Risto Ryti inauguracijos 
suomių vyriausybė ims dar
buotis padaryti taiką su 
Sov. Rusija.

Spėjama, kad Suomija 
tuo reikalu prašys Vatikano 
tarpininkauti.

t

Ilgam laikui maišiu 
apsirūpinusi

PITTSFIELD, Mass., vas. 
24.— Čia viena moteris re
gistravosi gauti War Book 
N. 2. Jinai negavo, nes blan- 
koje pažymėjo, kad namie

menų ne tik sau, bet ir kitų 
sąjunginių valstybių para
mai.

Taip pat atsižvelgta ir į 
prekybos laivininkiją, kad 
būtų galima tai visa prista
tyti savosioms armijoms už
sienyje ir ‘talkininkams.

Pasekretorius Patterson 
aiškino, kiek daug šio karo 
metu darbuojamasi Britani
jos, Kinijos ir Sov. Rusijos 
naminiuose frontuose. Jis 
sakė, kad tose šalyse kaip 
vyrai, taip moterys yra su- 
sispietę prie įvairiausių ka
ro darbų. Taip turėtų būti 
ir Amerikoje, kur kažko vis 
dar trūksta, kur vis dar nėra 
reikiamo karui aukojimosi.

Anot jo, Amerikoje vis 
dar vyrauja žinomas nacio- 
nalis nusistatymas: “Tegul 
Jurgis tai atlieka.” Šiam 
nusistatymui šiandie neturė 
tų būti vietos.

geležinkelių mazgas. Vienur 
ir kitur atsisakiusių pasi-

turi susikrovusi 1,000 skar
dinių maisto produktų.

Registracijos pareigūnai 
apskaičiavo, kad jai iki 1960 
metų nereikalingi jokie mai
sto kuponai.

Kauno miesto civilinių už
rašų įstaigoje per 1942 me
tų pirmuosius 6 mėnesi'is 
užregistruota 2,040 gimimų, 
878 mirimai ir 938 vedybos.

Vokiečių “darbo tarny
ba” išleido atsišaukimu į 
lietuvaites, gimusias 1922- 
1923 metais, kviesdama jas 
stoti į šią tarnybą.

Elektros, lemputės Kaune 
pardavinėjamos tiktai tiems 
kurie atneša išdegusias lem 
putes. Tai daroma, norint 
sutaupyti varį, kuris varto
jamas lemputėms gaminti.

Welles sako, Suomija 
turėtu išeiti iš karo

WASHINGTON, vas. 24. 
— Karo informacijų ofisas 
painformuotas, kad Turki-

duoti daug vokiečių nukau- jos prezidentas Ismet Inonu
ta.

Rostovo vakaruose vokie
čiai prieš rusus ėmė vartoti 
daug lėktuvų, kurių daug 
numušama.

Atsiimtam Lebedin mies-s.
tely rusai sunaikino visą 
ten buvusį vokiečių garni
zoną.

WASHINGTON, vas. 24. 
— Valstybės pasekretorius 
Sumner Welles spaudos kon 
ferencijoje pareiškė, būtų 

per radiją Turkijos gyven- labai geistina, kad Suomija
tojams pareiškęs: nusikračius naciais išeitų iš

“Darbuojamės kiek tik karo padarydama taiką su 
yra galima, kad Turkiją ap- Sov. Rusija.
saugoti nuo įsivėlimo karan. Jis mano, kad artimoj 
bet ne viskas yra mūsų pa- ateity, rasi, bus iškeltos tai- 
stangose tai padaryti. Tur-i kos derybos. Anot jo, tas

Gaisras išliko mergai
čių našlaitnamį;
36 mergaitės žuvo

CAVAN, Airija, vas. 24 
— Šiandien anksti rytą su
degė Cavan provincijos mer 
g&ičių našlaitbutis. Gaisre 
žuvo 36 mergaitės, 4 iki 18 
metų amžiaus. 13 kitų su
žeista.

Sakoma, kad gaisras ki
lęs iš skalbyklos ir nebuvo 
laiko visoms mergaitėms va 
duotis.

Našlaitnamy gyveno 82 
mergaitės.

LONDONAS. — Lenkų 
prefnjero gen. Sikorskio ke
lionė į Maskvą atidėta.

kija gali būt netikėtai ap
linkybių priversta įstoti ka
rau.”

Turkų prezidentas sako, 
kad prieš ketverius metus 
niekas nė nepagalvojo, kad 

‘Turkija išsisuks iš karo pa
vojaus. Tačiau, iki šiandien 
ji yra karo išvengusi nepa
prastais dideliais kaštais bū 
ti pasirengusiai.

Turkai turi žinoti, sakė-V
prezidentas, kad jų vyriau
sybė ir šiandie dar vis dar
buojasi šalį apsaugoti nuo 
karo. Bet sunku sakyti, ar 
bus įstengta tai atsiekti. 
Turkai turi ginti savo teri
torijas ir tautos teises ir 
žmonių interesus.

būtų labai geistina, nes Ame 
rika iki šioliai palaiko tra
dicinius draugingus santy
kius su Suomija, nepaisant 
to, kad Britanija yra pas
kelbusi karą Suomijai.

BE 100% 
WITH YOUR

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite J 3-člo puslapio “Clas-
. .sifled Sekciją”, kur rasite 

prez. Wallace planuoja kovo; „epapra,t, ,ąr»ią |valrhj. 
mėnesi aplankyti kai kurias |Rera| apmokamų darbų!
P. Amerikos valstybes.

WASHINGTON. — Vice-
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IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
REIKŠMINGAI PAMINĖTA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 25 M. SUKAKTUVĖS

ŽiniŲ-žinelės

Vasario 16 d., 
Nepriklausomybės
beidrai Šv. Antano, Šv. Jur
gio ir šv. Petro parapijos 
Raud. Kryžiaus komitetas 
reikšmingai paminėjo 25 m. 
sukaktuves Lietuvių salėj.

Programos vedėjas kun.

Lietuvos | stove Miss M. Ayers išreiškė 
dienoje, l didelį dėkingumą už tokį pa-

sidarbavimą ir stambią au
ką. Tarpuose Jonas Valiu
kas, Agota Juodsnukaitė pa
dainavo solo patrijotiškas 
dainas, kurios publikai pri
davė karštesnės meilės link

V. Masevičius paaiškino va- J Lietuvos. Solistams akompa- 
karo tikslą ir pakviečia R. Į navo Regina Mardosaitė. • 
Mardosaitę prie piano, o J. Kun. J. Prunskis dar pa- 
Valiukui, A. Juodsnukaitei darė platų pranešimą apie 
vedant sudainuota Amerikos svarbą abiejų Lietuvių Ta-

Daugiaašiai pasidarbavo

g* Jonas ir Bronislava Stu
ksi vas. 13 d. minėjo vedy
binio gyvenimo 25 m. Ifci- 
kaktuves. Jų dukrelė Lilija, 
tėvams nežinant, buvo su
rengus namuose vaišes, } 
kurias buvo sukviesta .ėvų 
artimesni draugai. Vakaras 
praleistas gražioj nuotaikoj. 
Stukams sudėta nuoširdžių 
linkėjimų.

šv. Antano parapijoj 
surinkta aukų 
Raudonam Kryžiui
^£iruodžio 6 d., 1942 m., su
sirinkime suaukota $43.00.

P. Yarmokas ir J. Žalia- 
giris surinko $158.00.

N. žvirgždinienė ir O. Ma
rkevičiūtė $100.50.

Kun. I. F. Boreišis prida
vė $45.00.

Kun. I. F. Boreišis ir P. 
Grybas surinko $164.00.

A. Baris ir A. Jurgelaitie-

S Lukų du sūn ūs — An
drius ir Juozas tarnauja Dė
dės Šamo kariuomenėj. Ju
biliatai yra seni parapijonai nė surinko $153.35. 
Šv. Antano parapijos ir ge
ri rėmėjai. Sveikiname! \

Garbė Šv. Antano parapi
jai, skyriaus pirm. kun. I.
F. Boreišiui ir visų draugi- ' |gĮ)^j nguukg
jų bei organizacijų atsto- r J
vams, kurie giliai at jausda
mi šalies reikalą su dideliu

Bendras vakaras

Moterų Sąjungos 54, 64 ir 
72 kuopų vakaras, rengtas 

pasišventimu stengės visi sa- vasario 21 d., Lietuvių sve
tainėj, pavyko šimtu nuošim
čių. Apie tą vakarą vėliau

vo pareigą atlikti.

Taipgi didelė gar'oė para- 
pijonams už gausias aukas teks plačiau parašyti, 
ir nuoširdumą.

Šv. Antano parapijos R.
Kryžiaus skyr. iždininkė,I

A. Ambrasienė

Piktadarystė skaistėja be- 
A. Beris ’prie' bažnyėios d‘evio aky8e-

Sąjungietėms didelio 
džiaugsmo teikė atsilanky
mas viešnių iš Chicago, bū
tent centro iždininkės Ele
nos Statkienės ir Illinois v. 
direktorės Marijonos Paukš
tienės. V. Stepulionienė

himnas.
Po to, sekė kun. I. F. Bo- 

reišio kalba, kurioj gražiai1 
nurodė, kaip pirmiau Lie-1 
tuvos nepriklausomybes bu
vo minima tautos šventė, o 
šįmet yra minima su liūdė-

link

per
skaitė rezoliuciją, kurios bu« 
pasiųstos prezidentui Roose
veltui, Cordell Hull, senato
riams A. Vanderberg, H.

rybų užsibrėštą tikslą 
Lietuvos darbuotės. 

Kun. V. Masevičius

siu, aukomis, rezoliucijomis,. Ferguson ir Illinois valsty- 
prašant aliantų atsiminti bės gubernatoriui D. H.
Lietuvą, kad ir ji būtų lais 
va, nepriklausoma.

Kun. J. Prunskis, svečias 
iš Chicago, vaizdžiai atpa
sakojo vėliausius įvykius 
Lietuvoje kaip okupantai el 
gėsi su Lietuvos žmonėmis 
Kalba buvo klausytojams la
bai žingeidi.

Kun. V. Masevičius ltkl- 
bėjo angliškai. Pabrėžė, kad 

• komunizmas Lietuvoj paro
dė savo režimą ir iš jo nieke 
geresnio negalima ateityje 
laukti. Lietuva turi būti ne
priklausoma, demokratiška 
valstybė.

Viešai buvo įteikta Amer. 
Raud. Kryžiui nuo visų tri
jų parapijų $2,301.27 per at
stovę Miss M. Agers, nes 
pats pirm. A. J. Berres ne
galėjo dalyvauti. Čia iš 
“Free Press” dienraščio re
porteris bendrą komitetą nu
fotografavo. R. Kryžiaus at-

Green. Rezoliucijos tekstai 
žemiau telpa.

Lėšų padengimui buvo pa
daryta rinkliava salėj. Su
rinkta $94.71. Aukavusių 
vardus paskelbsime vėliau.

Ant galo R. Mardosaitei 
pianu lydint solistams ve
dant su publika atgiedotas 

(Lietuvos himnas.
Kolonijų skyriams dar bu

vo priduota aukojusių var
dai: Eva Malonia $15, J. Mi
linis $10, S. Stepulionis $5, 
F. Gaižauskas $5 Ta suma 
priskaityta prie aukų. Dėka 
parapijų R. Kryžiaus sky
rių pasidarbavimu, šis ben
dras darbas labai vykusiai 
per trumpą laiką atliktas. 
Šv. Petro parap. $587.00. Šv. 
Jurgio $689.27. Šv. Antanė 
$1,025.00. Viso — $2,301.27

Aukojusių vardai priduo 
ta R. Kryžiui.

Bendro kom. nut. rast.

DETROIT LIETUVIU REZOLIUCIJA MININT 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 25 M. SUKAKTI

“WHEREAS, Tuesday, 
February 16, is the twenty- 
fifth anniversary of the in- 
dependence of the Republic 
of Litruania, an occasion 
full of significance to all 
Americans of Lithuanian 
birth or descent, and

“WHEREAS, the Republic 
of Lithuania, is likę other 
ethnic groups, entitled to 
recognition as a member of 
a family of peaceful nations 
and freedom from oppres* 
sion by Germany or domi- 
nation by Russia its more

• “WHEREAS, Americans powerful neighbo?, and
of Lithuanian descent re- “WHEREAS, the success
•iding m the Metropolitan . . .. _ .,, , fui prosecution of the wa:area of Detroit, have this 
day gathered at the Lithua
nian Hali, 25th and West 
Veraor Highway, to ceie- 
brate the said occasion, as 
well as combine and stimu- 
late all groups in all efforts 
toward winnin,g the war, and 

“WHEREAS, all Ameri
cans of whatever descent 
they may be, realize that 
independence and freedom 
of every small nation and 
it’s peoples, depends upon i 
the will and degree of de- 
termination of the United 
States, to insist upon the 
four freedoms, as sėt fortb 
in the Atlantic Charter vvheu 
peace conferences begiu, ano

by the United States, and

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Kun. Ign. F. Boreišis

Šv. Antano parap. klebo-
nas Detroit, Mich. bėgyje y MedonisTŠiudentų 
Lietuvos Nepriklausomybės : profe8ion,alų sąjungos eent-

ir

patarnavimai

PINIGUS 8KOI.ĮNAME
Pirmiem- morjrlf-lnm-. Nno SHon 
Iki 910.000 ui trr, denkite ind
uli velttri apkalnavlmą.

JOHN O. HYKORA 
2411 8. »3nd Are.

Plioue: CICERO 453.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius 2iedus, Rašomas Plunks- į 
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U S I AS • j 
KAINAS.
Turime didelį I 

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

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — UATCHMAKER 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE R617
b-

25 m. sukaktuvių paminėji
mo yra pasakęs jautrių pa
mokslų bažnyčioje, patrijo- 
tiškų kalbų salėse. Jo rūpes
čiu gana daug aukų į Lietu
vą pasiųsta: stambiausia au
ka Šv, Kazimiero dr-jai ir 
našlaičių prieglaudai teko. 
Parapijoj sudarius R. Kry
žiaus skyrių, ėjo pirminin
ko pareigas ir pavyzdingai 
vedė aukų rinkimo tvarką. 
Iš Šv. Antane parapijos dau
giausiai aukų surinkta.

ro pirmininkas, Mikalauskas, 
Ed. Ka’ris ir K. Mišeikis iš
vyko į U. S. kariuomenę. Vi
si yra pavyzdingų tėvų sū
nūs, rimti jaunikaičiai. Lin
kime savo pareigas atlikus 
laimingai grįžti 'atgal.

its allies, to a complete vic
tory, is a condition prece- 
dent to any hope or recogni
tion of small nations, as įn- 
dicated by the Atlantic ęhąr 
ter, and also recognized by 
the Proclamation of Dwight 
H. Green, as Governor of 
the State of Illinois, and a 
likę procLamation in the 
State of Maryland.

N0W, THEREFOR, be it 
re sol ved, that our hope and 
asperatior.s herein expres- 
sėd, as vvell as determina- 
tion to dedicate ourselves te 
winning this vvar, be con- 
veyed to our President, Hon. 
Secretary of State, Cordell Į 
Hull, and our Senatore.

Rev. William A. Savagr 
Rev. Ignatius Boreišis 
J. Jonikaitis, M. D.
Joseph P. Uvick 
Matt. J. Šimonis

Kam Reikalingi 
Pinigai-

DUODAM ANT MORGIČIŲ 
UŽ PRIEINAMA KAINA 
BE JOKIO VARGO9

Mokam 3% už padėtus pinigus.

TURTAS VIRS $6.000,000.00 
Atsargos Fondas viri $700,000
Chartered and supervised by U.
3. Government. Member oi Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corp., Waahington, D. C.

V. Marozaį ir V. Mika
lauskai stambūs Šv. Jurgio 
parapijos rėmėjai. V. Maro- 
zas senas biznierius, Mika
lauskas per daugelį metų ei
na Šv. Jurgio par. komiteto 
pareigas. Abi šeimos pasi
kvietė pas save “Draugą”, 
kuris teikia naujausias ži
nias iš viso pasaulio. Koresp.

Kas myli savo tėvynę ir 
kovoja už jos laisvę — tas 
yra kilnus žmogus.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-1 
tumo, skaudamą akių karšti, atitai
so trumparegystę ir tobregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Special* atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

dėlioj pagal sutarti.
Daugely atsitikimų akys stitalae- 
asss ke akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone TĄBD9 1371 
Phone: YARDS 1373

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
karo aviacijos skyr''' priežas
ties spalvų nerege jimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

durų surinko $22.00.
A. Šaltienė ir A. Ambra

sienė surinko $140.50.
V. Jurgelaitis ir A. Brin- 

dza surinko $42.00.
M. Blumberiūtė ir H. Ža- 

liagiriūtė surinko $103.50.
P-lė Riback surinko 28.05. 
Viso — $999.90. 
Sulyginta suma pridedant 

10c, pasidaro viso $1000.00.
Vajaus užbaigime sau9io 

31 d. kun. I. F. Boreišis pri
davė aukų $4.00.

Po vajaus aukojo Z. Ku
kutis $5.00.

Kun. I. F. Boreišis vasa
rio 16 pridavė $16.00.

Aukų surinkta viso $1,- 
025.00.

DOCTOR SELMA 
SODEIKA, O. D.

AKIS IŠTIRINĖJA
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akinis, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

Ą , ; VALANDOS?
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną. 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.
137 N. MARION STREET 

Oak Park, Illinois 
(prie kampo Lake St.)

Telephone: — EUCLID 906
— REZIDENCIJA —

1441 So. 50th Avė., Cicero, III. 
Tel. Cicero 7681

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora aklų visam gy- 
▼enlmoL Saugokite jaa, leisdami 
Uegaamlnuotl Jee moderaUklanala 
metodą, kurta regėjimo mokslu 

gali sutelkti.
88 METAI PATYRIMO 

pririnkime ^ulų^rarte^alalln*

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

opToaanRimAi 
1801 So. Ashland Avenne

Kampan ll-toe
TBlKoneri OASAL 0U9. Chtaags 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien •:«• a. m. lkl S:M p. m. 

Trečlad. Ir irtad. 1:10 a. m.
W UH p. n.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso taL VIRglnia 0036 
Rezidencijos taL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS’

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

Trečiadieniais pagal sutartį

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACKIEWICH,
Pres. and Manager

4192 Archer Avė..
Tel. VIRglnia 1141

TeL YARda 5921.
Res.: KENirood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 VVest 35th Street

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

"gailestingieji broliai ]

Kas kart reikia daugiau brolių patarnauti vyrams ligo
niams! Jauni vyrai tarp 16 ir 40 metų amžiaus yra 

^kviečiami pasjteiriauti dėl tolimesnių informacijų iš 
naujokų Vedėjo.

■X
Gailestingieji Broliai yra vienuoliai.

49 Cottage Street Buffalo, N. Y.
L------------------------------------------------------------------- --------------------

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Priląiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST.

Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 

Nedėlioj pagal sutartį.

Rešzidencija REPublic 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai. —10 iki 8
Treč. ir Penkt. 10 iki 6.

6322 SO. WESTERN AVĖ. 
Telefonas PROapect 1012-0721

/

Pildom Income Iax
Nelaukit Paskutinės . Dienos!

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

August Saldukas
4038 Archer Avė.

Lafayette 6719

A. A. SLAKIS
ADVOKATASe

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais

•iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį •

Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI1

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namą teL PROapect 1980

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet,

TaL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archęr Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

T«L OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 r. v 
Sekmad., Trečlad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
8241 VVest 66th Place 

Tel. BEPubllc 7868

TaL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

TaL MIDvay 2880 Chicago, UL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 5 
vai. popiet ir nuo 7 iki s:30 vai. vak. 
Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dieną

TaL OANal 0257
Res. tel.: PROapect p659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reaidencija: 6600 8o. Artesian Ars.

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 
6 Ud 9 vaL vakare.

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

PLATINKITE “DRAUGA”

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Šaukite KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeitad. 8:80 iki 9:30 vak.
Sekmadieniai* p*g*I sualtarįm£>

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETKISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS: 4

Calumet 4591
dėl radio Pataisymo — 

šaukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU" V
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Ketvirtadienis, vas. 25, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS

Sveikata - Brangus Turtas
Račo dr. Račkus. 4204 S. Arclier Ave., Chicago

PNEUMONIJA 'žiau suserga, bet kad yra

pajėgia mikrobus nugalėti, 
tai žmogus pneumonija ne- 
airgs. Bet jei kraujas nu
silpsta ir netenka atsparu
mo kovoti su ligos mikro-

3

CLASSIFIED ADS
*DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
Kai žiema baigiasi, t a i 

plaučių infekcijos plečiasi. 
Vasario ir kovo mėnesiai — 
tai yra žmogui pavojingiau
si. Dabar plaučių uždegimas 
(pneumonija) jau pradeda 
siausti. Verta pasisaugoti.

Pneumonijos rūšys: 1 — 
Broncho-ipneumonia; 2. — 
Lobar pneumonija; 3. — Ma
rinė pneumonija. Yra dar ir 
kitokie pneumonijos varian
tai, bet šie rečiau pasitaiko.

Broncho-pneumonija daž
niausia suserga vaikai tu
rintieji žemiau dviejų metų 
amžiaus. Vyresnieji retai 
kada serga tąja liga.

Lobar pneumonija dažniau 
suserga subrendę, ypač se
nesnio amžiaus žmonės. Vai
kai nuo 6 iki 15 metų am
žiaus rečiau serga.

geresnių vaistų tai ligai gy- Į bais, tuomet mikrobai žmo
•dyti. Seniau iš 4 ligonių ser-' gų įveikia ir jį liga parbloš- 
gančių pneumonija tik trys kia. Žmonės mano ,jog pneu- 
išlikdavo, o kas ketvirtasis moniją gaunama nuo perša-
mirdavo; o dabar iš 12 su
sirgusių pneumonija tik 1 
temiršta, nes medicinoje y- 
ra padaryta didi pažanga, 
yra išrasta neperseniai ste
bėtini vaistai “sulfathiazo- 
lis” ir “sulfadiazinas”, šiais 
vaistais daktarai išgelbsti 
ligonį nuo mirties. Alkoho

limo; o tai netiesa, nes ir 
šiltuose kraštuose žmonės 
pneumonija suserga, šaltis 
tik pagreitina pneumonijos 
gavimą, nes šaltis sunaiki
na kraujo atsparumą prieš 
ligos mikrobus. Alkoholis 
taipgi, persivalgymas taip
gi, nemigas taipgi, išgąstis

likų dusyk tiek miršta negu, bei rūpestis taipgi, blogas 
blaivininkų. Miesto gyvento- maistas bei stoka rinkamų
jų daugiau miršta nuo pneu
monijos negu ūkininkai. Tu
rintis džiovą susirgęs pneu
monija dažniausia miršta. 
Riebiems yra sunkiau pa
sveikti nei liesiems. Kurie 
turi širdies ligą, ar aukštą

vitaminų taipgi, patentuoti 
(Nukelta į 5 pusi.)

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai piūklal mūsų specialybė. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kai
nu sąrašo. DIAMOND POINT SAW 
PIUNO U'ORKS, 28 N. Loomls, 

kraujo spaudimą, tiems pneu p^kn uicfo™ - mon-
roo 1397.. _ .. , .! moniia yra baisiai pavoiin-Manne pneumonna, kuri * . .. . .ga. Susirgę pneumonija, jei 

patenka į ligoninę, tai sun
kiau pasveiksta negu tie, ku-

lyg maras smarkiai plinta, 
nuo jos lyg musės žmonės 
miršta. Laimei, šios rūšies 
pneumonija retai kada pa
sirodo; ji dažniau pasirodo 
po didžiųjų karų. Duok Die
ve, kad po šio karo nesiaus
tų baisioji marinė pneumo
nija. Prie visko reikia būti 
pasiruošusiems.

Kada ir kar labiausia pneu 
monia užklumpa. Nėra pa
saulyje tos vietos kur pneu
monijos nebūtų, žmonės su
serga pneumonija gyvenan
tieji Kalifornijoje ir Chica
goje, Europoje ir Ameriko
je, ir visur. Bet kur žiemos 
yra sunkesnės, ten pneumo
nija labiau siaučia. Vyrų 
tris sykius daugiau serga 
negu moterų; galbūt todėl 
jog vyrai daugiau šnapso 
išgeria nei moterys, taipgi 
ir jų užsiėmimas yra kito- 
kis negi moterų. Keista, bet 
tai yra faktas, kad ligoni
nėse, kalėjimuose ir viešose 
institucijose daugiau žmo
nių suserga negu kur kitur.

Mirtingumas. Seniau, iš I* 
visų mirštančių žmonių kas I 
dešimtasis mirdavo nuo. 
pneumonijos; dabar jau ma
žiau žmonių miršta nuo pneu 
monijos r.e todėl kad ma-

Didžiausiuose gyvenimo 
kriziuose pirmutinis dalykas 
— nenusimink. (Hiltv)-

rie yra gydomi namuose po 
gydytojo priežiūra. Nėščioms 
moterims pneumonija yra la
bai pavojinga.

Pneumonijos priežastys. 
Žmogus suserga pneumoni
ja tada, kada jo plaučiuose 
ir sistemoje įsigali šie mik
robai : Diplococcus pneumo- 
niae, Streptococcus haemo- 
lyticus, Bacillus Friedlande- 
ri, Staphylococcus pyogenes, 
Bacillus influenzae, ir t.t. 
Jei kraujas yra atsparus ir

PARSIDUODA

PARSIDUODA — 11 kambarių, 2 
aukštų cottage. štymo šiluma, ga
lima lengvai permainyti J 2 fletų 
namą. 4 kambarių namelis užpaka- 
lyje. Savininkas parduoda už pri
einamą kalną. Atsišaukite ar tele
fonuokite po 6:30 vai. vakare:

ANTHONY TOMASZEWSKT, 
2135 W. 22im1 PI. CANAL 5105.

NORI PIRKTI

REIKALINGA GERA VARTOTA 
KONCERTINA. Iš privatinių žmo
nių. Krautuvininkai neatsišaukite. 
Pašaukite Sekmadieni tarp 10 vai. 
ryto iki 5 vai. popiet. PORTS
MOUTH 5355.

PRANEŠIMAS

NUOSAVYBIŲ SAVININKAMS, A- 
TYDA — Paveskite jūsų nuosavy
bę mums ir gausite greitą, manda
gų ir veiklų pardavimo patarnavi. 
mą. Mes turim suvirš 2,000 pros
pektų. Pašaukit, rašykit ar atsila'n- 
kyklt pas mus kuogrelčlausial. 
JOHN O. SYKORA .Realtor, 28 me
tai kaip Real Estate biznv.ie. 24tl 
S. 52ND AVE., Phone CICERO 453.

Kas nugali kitus — stip
rus; kas nuggali save — 
galingas. (Lao-Tse).

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

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

(CICERONAS).

/ i. <_ ' <
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Mūsų pastatytas
T® V AMS MARIJONAMS

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.

A. +
ALBERT ANTHONY 

MISH EIKIS
Gyveno 1334 8. 49th Ave., Ci

cero. III.

Mirė Vas. 23, 1943, 7:40 v.
vak., sulaukęs 16 metų amž.

Gimė Chicago, Illinois
Paliko dideliame nuliūdime 

tšvelluH Antaną Ir Jievą, bro
li Joną, n-nerJ Sylvlą. močiu
tes Petronėlę Good ir Mari
joną Mishelkls; senuką John 
Good. krikšto tėvus Frank 
Dzimldas ir Antonette Uko- 
člus tr daug kitų giminių, 
draugų Ir pažystamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
SOth Ave., Cicero, III.

laidotuvės (vyks šeštadieni, 
Vas. 27 d Iš kopbčlos 7:46 
vai. ryto bus atlydėte | šv. 
Antano paran. bažnyčią, ku
rioje |vyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J ftv. Ka
zimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse,.
Nuliūdę Tėvai, Rro!1«, Sesuo, 

Močiutės,. Senukas,. Krikšto 
Tėvai Ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus. Tel. Cicero 
2109.

DIDYSIS Ofisas lr Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVE. 
(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 6103

NULIŪDIMO i VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIAKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South SOth Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

“DRAUOAS” HELP WAXTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. I>«■ariMini Street 
Tel. RANdolpli 91S9-U4M9

REIKIA VYRŲ
Dirbti prie serą n guminiu tlres. De
fense darbai. Pradinė mokestis 60 
centų | valandą. Užtenkamai virš
laikio. Pastovūs durhal.

A. Lakin & Sons, Ine,
2036 Dominick

HELP WANTED — VYRAI

HOUSEMEN
Atsišaukite j Ttmekeepcr’s ofisą. 

EDOEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUO8. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI 
KEIČIAMI SHIFTAI 

LABORERS
DIENOMIS DARBAI <

STOCKMEN
DIENOMIS DARBAI 

Atsineškite Gimimo Liudijimus.

Victor Mfg. <£ Gasket Co.
• 5750 Roosevelt Rd.

AUTO MECHANIKAI
Reikia labai svarbiai industrijai. 

LIBERTY TRUCKING CO.
1401 W. Fulton St.

BUS BOYS
Atsikreipkite J Colonnade kambarj. 

F.DGF.WATF.R BEACH HOTEL 
5349 Slicridnn Rd.

VYRAI 18 IKI 45
Reikalingi Popieros baksų dirbtuvė
je. Patyrę ar ne. Pastovūs darbai— 
dienomis.

2435 S. ,ROCKWEI,L

REIKIA VYRŲ
MAŽIAU 50 METŲ AM
ŽIAUS DIRBTI MAISTO 
DIRBTUVĖJE. 48 VALAN
DŲ SAVAITĖJE. PASTO
VŪS DARBAI, GERA MO
KESTIS. ATOSTOGOS SU 
UŽMOKESČIU. DIENĄ IR 
NAKTĮ ŠIFTAI.

DEWEY FOOD 
PRODUCTS, INC.

2251-53 N. KNOX AVE.

ELEKTROS MOTOR PATAISYMUI
VYRAI—Bile amžiaus, drafto pa- 
liuosuoti taisyti ir pervynioti A. C. 
ir D. C. elektros motorus; pastovus 
darbas; 52 vai. savaitėje, moderniš? 

j ka dirbtuvė. Mokinius pabandysime 
turinti vocational ar kiek tai dirbtu- 

Įvės patyrimo. Proga išmokti gerą 
| amatą. Mūsų industrija yra svarbi
karo pramonėje.

ARTHITI WAONER CO. •
1436-8 W. Kaiulolpli

DARBININKŲ
(Paprastiems Darbams)

Turime darbo keletai vyru kurie 
pali atlikti dirbtuvės paprastus 
darbus. Pastovūs darbai su gera 
mokesčia ir proga jsidirbimo. Tu
rime taipgi vietos dėl keletos se
nesnio amžiaus vvrams. TURITE 
ATSINEŠTI PRIRODYMUS PI
LIETYBES.

WM. WRIOLEY JR. CO.
3527 S. Ashland

TOOL IR DIE MAKER
Laikas ir pusė mokama už virš 

40 valandų.
AUTO RADTATOR MFG. CO. 

2901 S. Indiana

VAIKINAI IR VYRAI
Abelni dirbtuvės darbai. Patyrimas 
nereikalinga. Dieną ir naktimis. Pa
stovūs darbai. RROUT, BROS. CO.

1801 R. M k iliuliu

VYRAI—kurie nori išmokti ama
tą, prie ašsembling. tvelding, šheet 
metai layout ir machine šhop dar
bų. Turi turėti kiek norš patyri
mo pirmiau dirbę metalo išdirbi- 
mo dirbtuvėje: pastovūs, dieno
mis darbai; viršlaikis. Atsišau
kite į—
SHEET METAL ENGINEERING 
CO. 919 W. 49th Place

50 — ROOFERS — 50
Roofers reikalingi. Atsišaukite 8:00 
valandų ryto.

M. W. POWF.LL CO.
1635 S. State St.

RAILROAD
Freight Handlers, Machinistu Pa- 
gelbininkai, Roundhouse Darbi
ninkai. Prie Tiltų ir Budinku Pa- 
geibininkai. Storehouse Darbinin
kai. Karų Valytojai ir Trekių Dar
bininkai.

i
Atsišaukite j

C. B. & Q. R. R.
Room 200 547 W. Jackson

PAKERIAI
Prie China ir Stiklo išdirbimo. 
Pastovūs darbai su viršlaikiu. Be
darbės laiko nėra.

ALBERT PICK CO. , 
2159 W. Pershlng Rd.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plastic. blndlng ama’ą. Patyrimas 
nereikalinga. Labai (domus darbas. 
Dieną lr naktj shiftal, greitas jsldlr- 
bimas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 8. Sherman St.

VEITERKOS reikalingos, patyru
sios, švarios ir mandagios. Naujam 
restarane. Alga 118.09 Ir puikūs 
tipsai. Matyklt L. Bauer tarp 10 
vai. ryto Ir 4 vai. popiet. Kedzie 
1594. ’ 3929 W. MADISON ST.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

— 200 — 
MERGINŲ

17 IKI 45 METŲ 

Dieną ir Naktį Darbai 
VALANDOS

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

INSERTERS
WRAPPERS
ENCLOSERS

FEEDERS ON MACHINES 
BOX FILLERS

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

W. F. Hali Printing Co.
4600 Diversey 

Employment Dept.

Reikalingos Merginos
Dieną ir Naktį Darbai

Pagelbėti
Vynioti ir Pakuoti 

Saldaines
Mūsų Ginkluotoms Jėgoms

Patyrimas Nereikalinga 
AMŽIAUS 18 IKI 35. 
DIENOS VALANDOS

7 RYTO IKI 3:30 POPIET 
NAKTJ VALANDOS 

4 POPIET IKI 12:30 RYTE 
PASTOVUS DARBAS-GERA MOK. 

Atsišaukite
SCHUTTER CANDY CO.

1013 N. CICERO AVE.

MERGINOS
REIKALINGOS

LENGVIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

DIENOMIS DARBAI
PERKINS PRODUCTS CO

5555 W. 65th St.

MERGINU 
Ir MOTERŲ

LENGVAM
DIRBTUVES DARBUI. 
RYTAIS, POPIEČIAIS 

ARBA NAKTIMIS. 
DARBAS

Rvtais—8 ryto iki 4:30 popiet. 
Popiečiais—4:30 popiet iki 1 ryto 
Naktimis—1 vai. ryto iki 8 v. ryto

LAIKAS IR PUSE VIRŠ 
40 VALANDŲ DARBO. 

Ateikite pasiruošę darbui.

GARDNER & CO.
2309 ARCHER AVE.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

8EWING MACHINE OPERATORftS 
relkultngos. Pageidau jamos patyru
sio* operatorei! prie matrusų apdan
galų. PORtsmouth 622C.

ESTEF. BEDDING CO.
5211 W. <l6th PI.

MERGINŲ
REIKIA

Su ar be patyrimo. Pastovūs darbai, 
gera mokestis.

SHOTWELL 
CANDY COMPANY 

3501 W. Potomac

LANUDRY HELP 
REIKIA

Presser ir Mangler. Atsišaukite 
į Employment ofisą tarp 9:;30 
ryto ir 4 vai. popiet.

W I E BO LDT’S
Ashland, Monroe ir Ogden

SALES REPORT CHECKER. Prl- 
ces, Extension*. etc. Good at fig- 
ures.

CITIES SERVICE OII. CO. 
3200 S. West<-ni Ave.

MERGINOS lr MOTERYS reikalin
gos prie pakavimo piraguičių (coo- 
kies). Patyrimas nereikalinga.

DEER PARK BAKING CO.
400 N. St. lx»Us Ave.

VYRAI IR MOTERYS

DIRBTUVĖJE IR 
RAŠTINĖJE 

PAGELBININKAI
PATYRUSIU clerks. akuratišku skai- 
čluotoių, Tvplsts ir Stenograflsčių. 
MECHANIKŲ, abiejų—vyrų ir mo
terų. Turi turėt savo Įrankius. 
MESSENGERS. Bendram dirbtuvės 
darbui karo pramonėje. Gera mo
kestis ir geros darbo sąlygos.

Jeigu jūs dabar dirbate su aukštu 
patyrimu karo pramonėje, iums ne
reikia kreiptis pas mus. Atsineškite 
įrodymus pilietybės ir ŠĮ SKELBI
MĄ J —

EMPLOYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street

VYRAI IR MOTERYS
Abelni dirbtuvės darbai šu kiek 
tai viršlaikio. Rašykit ar pašaukit 
Mr. Boišen, SPAulding 2300.

TROPIC - AIRE, INC.
4501 W. Augusta Blvd.

UNIFORMŲ KOTŲ
DIRBTUVES

PAGELBININKAI
FINISHERS. MACHINE OPERA

TORIAI IR TYRINĖTOJAI. 
PASTOVUS DARBAI, 

GERA MOKESTIS.
SCOTCH WOOLEN MILLS 

813 W. Adams (netoli Halsted)

VYRAI Ir MOTERYS reikalingi prie 
warehouse ir dirbtuvės darbų. Pa- 
ryrimas nereikalinga. Prirodymas 
pilietybės nereikalinga.

SPRAGUE WARNER KENNY 
CORP. 2653 W. Ąrthlngton.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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DRAUGAS

žodžiu, Š. Afrikos kovos, vokiečių baimė, kad ameri
kiečiai ir anglai gali išlaipinti savo kariuomenes į Eu
ropą ir pagaliau anglų bombardavimas Vokietijos mies
tų nemažai prisidėjo prie vokiečių jėgų susilpninimo 
Rusijos fronte.

Karo sunkenybes neša ne vien rusų armija, bet taip 
amerikiečių, anglų ir kitų sąjunginių tautų vyrai. To 
mes negalime pamiršti, ypač dabar, kai Tunisijoje he- 
roiškai kovoja amerikiečiai su “ašimi”.

Uimpat
Padėkos žodis

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbčse: Me

tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.59; Trims Mė-^siams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- 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 savo nuožiūros, korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Kvr naciai pasirinks gynimosi linija
Kada vokiečiai buvo pasiekę Stalingradą, jie buvo 

priartėję prie didžiausio Rusijos vandens kelio — Vol
gos. Tuo laiku rusų armija buvo kritiškoje padėtyje. 
Bet dabar padėtis pagerėjo^ nes rusai Stalingradą išgel
bėjo ir naciai plačiu ruožu stumiami atgal, šiandien 
Volga yra išvalyta ir jaja gali plaukti rusų laivai ir 
pristatyti reikiamos medžiagos savo armijai.

Naciai stumiami atgal
Rusai jau yra atsiėmę iš nacių didelius žemės plotus 

ir naciai stumiami vis atgal. Bet vokiečiai dar, galima 
cyti, randasi Rusijos gilumoje ir jų rankose dar yra 

nemažai Rusijos žemės, jų rankose yra tie plotai, kur 
gausingiausiai gyvena rusai, yra dideli miestai ir in
dustrijos centrai.

Vokiečiai ru^ų stumiami atgal. Kyla klausimas kur 
vokiečiai stipriau bandys gintis, kur jie pasirinks gyni
mosi liniją. Tas daug priklausys nuo to, kiek vokiečiai 
dar nustos savo armijos iki pavasario.
PRIEŠ KELETĄ SAVAIČIŲ

Prieš keletą savaičių kariškuose rateliuose buvo ma
noma, kad vokiečiai bandys laikytis prie Dniepro upės, 
natūralinės apsigynimo linijos. Bet ir iš čia vokiečiai 
didelėmis kanuolėmis ir oro pajėgomis gali būti išmušti.

Dniepras pakyla į rytais nuo Vilniaus, tęsiasi pietų 
kryptimi į rytus nuo Pripet pelkių ir pasiekia Ukrainos 
miestą Kijevą ir užsilenkia į rytus. Upė yra netoli Juo
dųjų jūrų ir užsisuko į vakarus ir pagaliau įteka j jūrą, 
apie 100 mailių į rytus nuo Odesos.

Didėlė juosta užsilenkimų eina į rytus ir grįžta į va
karus, ji randasi tiesiai į šiaurę nuo Krymo. Ar vokie
čiai bandys laikyti savo kontrolėje Krymą, su jo stra
teginiu miestu Sevastopol, ar laikysis prie Dniepro, be 
abejo, tai paaiškės kelių dienų bėgyje ar sekančiose sa
vaitėse.

Jei vokiečiai nutars laikytis prie Dniepro ir įstengs 
čia išsilaikyti, tai vasarą iš čia bandys eiti į ofensyvą. 

KĄ SAKO KARO ŽINOVAI a

Karo žinovai teigia, kad naciai Rusijos fronte jau ne
begalės išvystyti tokios ofensyvos, kokią jie turėjo 1941 
ir 1942 metų vasarą, nes dariai jaučia vyrų trūkumą.

Dabartiniu metu vokiečių kariuomenė randasi pavo
jingose pozicijose.

Anglų spauda parašo, kad vokiečiai dalį savo armijos 
ištraukė iš rytų fronto ir nusiuntė į š. Afriką prieš 
amerikiečius ir anglus. Ir tas nemažai padeda rusams. 
Rusų karo autoritetai tai paneigia, jie sako, kad vokie
čiai atsiuntė naujas jėgas į Rusijos frontą.

Karo nuostoliai rūsy fronte
Stalinas savo kalboje, kurią pasakė Raudonosios ar

mijos 25 metų sukaktuvių proga, pareiškė, jog per 20 
mėnesių priešo armijos iš kovos lauko buvo išvaryta 
9,000,000 vyrų, jų tarpe 4,000,000 žuvo mūšio lauke. Ir 
kalboje pažymėjo, kad priešas neteko daugiau 7,000 tan
kų, 4,000 lėktuvų ir 17,000 lauko šautuvų — patrankų 
(field guns).

Berlyno radijas, vasario 23 dieną, atsakė į Stalino 
kalbą ir pareiškė, jog rusai neteko 12,800,000 vyrų, ku
rie buvo sužeisti ar užmušti ir vokiečiai sako, kad ša
lia to dar paėmę į nelaisvę 5,400,000 irisų kareivių. Ir 
vokiečiai sakosi, kad jie iš rusų paėmę ar apgadinę 
34,000 tankų ir 48,000 šautuvų (guns).

Sunku dabar apskaičiuoti karo nuostoliai, jie bus ži
nomi, kai karo audra aprims. Tada bus žinomos tikros 
skaitlinės, o dabar mes turime tik apytikres nuostolių 
skaitlines.

Amerikoje didėja gimimai
Census bureau praneša, kad Jungtinėse Amerikos 

Valstybėse pereitais metais gimė 3,000,000 vaikų. Tai 
yra didžiausia skaitlinė Amerikos istorijoje. Didelis vai
kų gimimas buvo 1921 metais, kada gimė 2,950,000 vai
kų. 1941 metais gimė 2,715,000 vaikų, ir 1940 metais 
gimė 2,550,000 vaikų.

Yra malonu konstatuoti, kad Amerikoje didėja vai
kų gimimai. Tai rodo, kad tautoje yra daug tėviškumo 
ir motiniškumo jausmų. Neužtenka tik gimdyti, bet 
reikia rūpintis, jog vaikai gautų tinkamą auklėjimą. 
Ypač tenka susirūpinti, kad' vaikai gautų gerą religi
nį, moralinį ir socialinį auklėjimą. Tokia karta galės 
prisidėti prie gražesnės ir tobulesnės santvarkos įgy
vendinimo. Kartu tenka rūpintis, kad vaikų materia
linė ateitis būtų gera ir sveika.

BUVO NUMATYTA
Buvo numatyta, kad gen. 

Sikorski, lenkų valdžios mi
nisteris pirmininkas in 
exile, vyks į Maskvą pasita
rimams. Lenkų ambasado
rius Thaddeus Deromer, pir
miau buvęs pasiuntiniu To
kio, ruošė dirvą pasikalbė
jimams su Maskvos atsako- 
mingais vyrais. Pranešama, 
kad Sikorski atidėjęs savo 
projektuojamą kelionę į 
Maskvą dėl “jautrių santy
kių” tarp Lenkijos ir Rusi
jos problemų.

PASIKEITĖ NOTOMIS
Lenkų valdžia Londone 

pasikeitė notomis su sovie
tais dėl grąžinimo 1,300,000

Šiuomi “Draugo” Administracija norėtų ištarti didelį, 
nuoširdų lietuvišką ačiū visiems Vasario 21 d. koncerto 
artistams, choristams, orkestros ^nariams, šokėjams, Da
riaus ir Girėno Legijono Post ir Drum and Bugle Cor|>s 
nariams. Sv. Kazimiero parapijos choro nariams, Kun. K. 
Barauskui, Prof. Pociui, Ignui Sakalui, A. Navikaitei, 
Kun. Sandžiui, šeimininkėms, kitiems darbininkams, Bu
driko, Margučio, People’s radio valandoms, Šv. Kazimiero 
Akademijos vadovybei ir visiems kitiems, kurie kokiu bū
du prisidėjo prie labai sėkmingo parengimo.Jūs visi atli
kote didelį ir svarbų darbą ne tik “Draugui” bet ir visuo
menes naudai. “DRAUGO” ADMINISTRACIJA

asmenų, kurie buvo išvežti 
iš rytų Lenkijos į Sibirą kai 
Rusija okupavo šią apylin
kę, tuojau vokiečiams už
puolus Lenkiją.

Sovietai pranešė, kad toji 
apylinke yra “Baltoji Rusi
ja” ir dalis “vakarinės Uk
rainos”.

NEPATENKINTI
SOVIETAI

Diplomatiniai sluoksniai 
sako, kad Lenkija būtų savo

lėšomis lenkus piliečius pa- 
sigabenusi iš Sibiro į Lenki
ją.

Sakoma, kad santykiai 
tarp rusų ir lenkų susi
komplikavo dėl antirusiško 
tone, kuris pasireiškė lenkų 
laikraščiuose, kurie išeiną 
Londone.

- —
Sį' t-ora fietterDaij

U.S.WAR BONDS

[Amerikiečiu ir angly rolė rusų fronte
Stalinas kalbėdamas Raudonosios Armijos 25 metų 

sukaktuvių proga pasakė, kad Raudonoji armija nešė 
ir neša viena didelius karo sunkumus, nesant Europoje 
antrojo fronto.

TURI SUNKUMŲ

Žinoma, Sovietų armija turėjo daug sunkumų pakelti, 
bet reikia neužmiršti, kad ji tuos sunkumus pakėlė ne 
vien dėl savo heroizmo, bet ir dėl Amerikos ir Anglijos 
(pagalbos, kurią jos teikė ir teikia maistu ir ginklais. 
O šalia to tenka nepamiršti, kad Rusijai pradėjo ypa
tingiau sektis, kai amerikiečių ir anglų kariuomenė į- 
žengė į Š. Afriką, kur vokiečiai turėjo irgi koncentruoti 
savo jėgas. š. Afrikos kovos padėjo išskirstyti vokie
čių jėgąg ir tas vokiečių jėgų išskirstymas gerokai pri
sidėjo prie rusų laimėjimo. Taip pat tenka nepamiršti, 
kad vokiečiai bijodami amerikiečių ir anglų invazijos į 
Europą stiprino savo pozicijas Europos pakrantėse. Tas 

irgi prisidėjo prie rusų laimėjimų.

Du svarbūs straipsniai apie Lietuvą
angly kalba spaudoje

“America”, anglų kalba leidžiamas savaitinis žurna
las, 1943 metų, vasario 20 dieną, patalpino du svarbius 
straipsnius apie Lietuvą. John B. Kidykas, S.J., straips
nyje “Vietini of Reds and Nazis Lithuania hopes and 
fears” rašo apie bolševikų, okupaciją Lietuvoje ir aiš
kiai pasako, kad lietuviai dabar griežtai kovoja su na
cių priespauda, kaip kad kovojo ir su komunizmu.

Tame pačiame “America” numeryje telpa kun. An
tano J. Miciūno, M.I.C., straipsnis: ’ Lithuania entomb- 
ed by war looks for a resurection”. Autorius šiame 
straipsnyje paduoda daug istorinės medžiagos apie Lie
tuvą. Jame pažymi lietuvių kovas už nepriklausomybę 
ir nurodo kokią Lietuva buvo padariusi pažangą reli
ginėje ir kultūros srityje nepriklausomybės dienomis.

Labai džiugu konstatuoti, kad žurnalas “America” 
supranta Pabalti jos valstybių reikalus ir duoda plačią 
informaciją tuo laiku, kai Stalinas nenori atsisakyti 
nuo pretenzijų į Pabalti jos valstybes.

Vatikanas apie arkivyskupo Spellman 
atsilankymą pas popiežių
*Spaudoje*"buvo pasklidusių gandų, kad Francis J. 

Spellman, Nevv Yorko arkivyskupas, nuvykęs į Vatika
ną taip pat referuoti šį tą apie karą. Pasak laikraščių 
atrodė, kad arkivyskupas Spellman nuvykęs pas popie
žių ne tik religiniais, bet ir politiniais reikalais. Kai• •
kas net ėmė spėlioti, kad Amerikos dvasiškija norinti, 
kad popiežius nusikeltų gyventi toliau nuo Europos. 
Kada karas vyksta, tai laikraštininkai iš mažų įvykių 
prieina prie didelių išvadų. Tas labai suprantama. Kai 
kada maži įvykiai veda prie didelių dalykų.

Vatikanas praneša, kad arkivyskupo Spellmano atsi
lankymas į Vatikaną pas popiežių yra grynai religinio, 
bažnytinio pobūdžio.

JEI DAUGIAU ATSIŽVELGTŲ
Popiežius apima viso pasaulio katalikus ir rūpinasi

jų sielos reikalais ir patiekia dėsnius, pagal kuriuos pri
valo būti tvarkomas gyvenimas. Jei valstybių vyrai 
daugiau atsižvelgtų į popiežių enciklikas, liečiančias 
žmogaus ir visuomeninį gyvenimą, tai tokių dalykų ne
būtų, kokie dabar vyksta.

Popiežius ne tik turi reikšmės katalikų, bet ir visam 
pasauliui, nes jis yra geriausias žmonių teisių ir parei
gų užtarėjas ir gynėjas.
BAŽNYČIA PERGYVENS VISOKIAS AUDRAS

Katalikų Bažnyčia pergyveno Nerono, Atilos, Napo
leono ir kitų valdovų laikus, ji pergyvens hitlerizmo ir 
kitų “izmų” laikotarpį. Bažnyčia savo veikimą tvarko 
ne pagal laikinus dėsnius, bet amžinybės požvilgiu.

Suomijos reikalai
Vis kaskart daugiau atsiranda balsų, kurie sako, jog 

Suomija norinti atskiros taikos su Rusija. Suomijos 
atstovai Berlyne ir Vatikane yra paprašyti sugrįžti į 
Suomiją pasitarimams. Sakoma, kad atstovų parvyki
mas į namus turi didelės reikšmės.

Yra kalbų, kad Suomija norinti, kad Rusija jai pir
ma pasiūlytų taiką,'"‘kad išvengus didesnių spaudimų 
iš vokiečių pusės, nes Suomijoje yra vokiečių kariuo
menės.

Amerikos politikai visu atydumu veikia, kad Suomi
ją ištraukus iš nacių nagų. Tai gali pavykti, jei Stalinas 
respektuos Suomijos nepriklausomybę.

Throughout Norway the "Jos
sings” know who will be shot next 
by the Nazi firing squads. They 
do not know why they will be shot 
būt they know that narnės of all 
loyal Norwegians, or “Jossings,” 
are contained in lists of future vie
tinis compiled by the Nazi terror- 
ists and their quisling jackals.

All of them know that the day of 
liberation is not for them. They

know that quisjing and his storm 
troopers will shoot every man and 
every woman on the list when the 
United Nations invade Norway.

Compare the deeds of these Nor- 
wegian patriots with your own war 
efforts and see if you can afford not 
to buy more War Bonds.
WSS 741A 17. S. Treafury Dept,

Redakcijos atsakymas
Koresp. (Sioux City, lo

va). Visuomet maionu re
dakcijai gauti žinių iš jūsų 
kolonijos lietuvių gyvenimo. 
Dėkui už prisiųstą korespon
denciją ir prašome dažniau 
rašyti.

Laimėsime karą
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Lietuvos Įgalioto Ministro P. Zadeiko 
žodis, pasakytas 1943 in. vasario 14 d.

> LIETUVOS ĮGALIOTAS MINISTERIS AMERIKAI 
PAREIŠKĖ STIPRIĄ VILTĮ, KAD LIETUVA VĖL 
BUS NEPRIKLAUSOMA VALSTYBE.
Lietuvos Nepriklausomy- dien mums svarbus 

bes paskelbimo 25 metų su- dviem atvejais: 
kakties proga sveikinu Lu - Pirmas: kad Nepriklauso- 
tuvos vardu čia (Webster mybė buvo nutarta ir pas- 
Hail, New York City) susi- keibta l.'etuvių tautos visų 

tikusius tautiečius ir Lie- politinių srovių vienybėje, 
tuvai gero linkinčius ame
rikiečius. Mūsų brangioji
Tėvynė, Lietuva, vokiečių ‘7 7 4/7 7 ~’~

J . demokratine santvarka.pavei gta, basipriesmdama 
okupantams dairosi Jūsų pu Eidami Nepriit.ausomy- 
sėn. Todėl didelis ačių bes kelių neturime užmiršti 
Jums visiems uz pstidarba- tuos du mtms privalomus 

Svirną ir paguodą, ypatingai principus.
New Yorko lietuvių Tary- riETUVA KARTU SU 
bai, Poniai Kaskas ir p. 4 u N UTINĖMIS 
Jankaus vedamam Apreiški- TAUTOMIS 
mo Parapijos -žavingam cho

ypač

Antras: kad Nutarime 
įsakmiai pabrėžta Lietuvos

BOMBANEŠIS APŠAUDO JAPONŲ BAZŲ SVEIKATA — BRANGUS TURTAS
i

(Atkelta iš 3 pusi.) ta pati liga, tik žodis “art-
' vaistai taipgi, chronini, ae- hriti'" reiSkia sPecitiaiai 
galavimai taipgi, įaiaendinę kaull».narH' Jei
katarai taipgi nusilpnina toji liga nedeformavo sąna-
žmogaus kraują ir padaro ri1' tai eistematingai gydan- 
jį palankų giltiniškoa pneu- tis viltis Paveikti; bot
momios mikrobams įsigaiė. kas llgoa buvo 8užalota “ 
ti. Reikia visko vengi! kis tal atitaisyti sunkoka. Tu-
silpnina žmogaus kraują, rei rėk viltį ir gydykis, klausyk

rui. Visame tame L.etuva 
mato savo išsilaisvinimo pa-

| Nors Lietuva, formaliai 
imant, nėra Umted Nations

kia žiūrėti kad kraujas bū- sav° daktar0 isakymlJ- 
tų stiprus ir atsparus prieš Atsakymas O. P. — Taip, 
ligas. „ vaikas gali gauti kokliušą

Pneumon’/os simptomų (whoping cough) ir antrą 
bei komplikacijų gali būti nors tai labai retai ka-
visokiausių; jų visų nėra d& pasitaiko. Kvarco lempo3 
galimybės keliais sakiniais ultra-violetiniai spinduliai, 
apibudinti. Kai žmogus pneu ^aip pagelbinė gydymo prie-
monija suserga, taį tipin- 
giauū simptomai yra šiokie: 
nukrečia šiurpuly’, paskui 

► suima didis karštis, baisus 
skausmas suremia krūtinę.

Uis ooūiuanesis dalyvaudamas trilypėje atakoje prieš japonus apšaudo Japonijos aausaa įr skaudus ko'ulys 
bazę ant Cizo salos, Solomons. Fone matosi, kaip bombarduotos vietos dega. kankina Paskui skruostas

parausta, lūpas pučkais iš-
lietuvių tauta protestuoja ir mi lietuviškos vienybės. Na- bė negali ir neina į srovi- j berja alsavimas greitas ir

tangoms moralinį sudrutini- tarPe’ bet moraliniai J1 yra priešinasi visomis visomis turalu, gad asmenys, grupės nes kombinacijas ir linki,
•^ną. su umted Nations. Lietuvos

REIKŠMINGAS
DOKUMENTAS

monė, sergančiam kokliušu 
gali būt labai naudinga.

Atsakymas A. K. — Pu
šinių spyglių aliejus (Pine 
Oil) bronchito nepagydo. Pu 
šų aliejus skaniai kvepia, 
bet kaip gyduolė yra men
kos vertės.-1 \ • •< .** .

Atsakymas J. D. — Pado
vanoti savo kraujo puskvor- 
tę Raudonajam Kryžiui yra 
mielaširdingas ir prakilnus 
darbas. Sveikatai nekenkia, 
o tiems, kurie turi aukštą 
kraujospūdi, tai kraujo nu
leidimas net yra sveikatai 
naudinga.

Atsakymas J. S. — Vien 
tik iš laiško,-nemačius tams
tos nagų, sunku man spręs
ti apie tamstos ligą. Jei na
gas turi kreidinę plemą, tai 
gali būti “ringworm“, o tai 
yra užkrečiama nago liga. 
Bet jei po nagu yra tik šiaip 
balti cinkeliai, tai jie yra 
nepavojingi ir nereikšmingi. 
Nagų kontūrai bei spalva 
yra. labai reikšmingi diagno
zės nustatymui; pažvelgus į 

to the world and to the prin-,. fo dakta.as gali
cipal proteetors of human

su diegliais krūtinėje, skrep
liai kraujuoti ir atrodo lyg 
rūdys.

Tuomet skubiausia reikia 
šaukti daktarą. Juo anks-

tar- United Nations kad turi bū- tuvos reikalų sargyboje ir ^au Pr^us daktaro pagal- 
po- ti ir yra. Nelipdykime vie- kviečia ’ kiekvieną lietuvį ba» ^IUO daugiau yra šansų li- 

ny bes dirbtinomis kombina- atydžiau ir nuoširdžiau ben- Soni1Ji išgelbėti gyvybę, tuo 
cijomis ir f oi mulėmis; sta- dradarbiauti Lietuvos prisi- “kmingiau bus apsaugoti ii- 
tykim vienybę ant to ką tu- kėlimui. A’ tvirtai tikiu, j £onŽ nuo baisiu kompliįaci-

priemonėmis. Dėl to tai Lie- ir srovės, siejančios už ne- kad Lietuvos piliečiai šiuo 
I ateitis yia United Naions tuvos patrijotai, nepaisyda- priklausomos Lietuvos dės- metu parodytų piną soli-
rankose. Dėl Lietuvos atei

Lietuvos Nepriklausomy <

mi mirties pavojaus išvystė pubLkos atetstymą, privalo darumą tarpe savęs. Lietu- 
ties negalime nesirūpinti, tajp vadinamą požeminę pa- nudaryti vieningą frontą, vos Pasiuntinybė kaip sto- 
daugiau turime dirbti dėl sįpriešinimo* kovą, — ir At-* kietą kaip t.tnagą, kaip kad vėjo taip ir stovės visų Lie-

bes Nutarimas ir io paskėlė03 iSlaisvinimo- Jau lantic Charter lietuvių
bimas — įvykęs 1918 me ,d*ntls dei dar mlSlot3'ryt°- pe yra pasidaręs labii 
bimas, įvy ę e jaug kad mūgų senagis H dokumentas
tais, Vasario 16-tą dieną Jkai.mvnaa dabar tain atvirai P & US d°kumentaS- 

LIETUVA VĖL BUS 
NEPRIKLAUSOMA

kaimynas dabar taip atvirai 
Vilniuje, Lietuvos sostinėje Ro siekiąs pasiimti 

FTr lietuvių tautos tautinio ir mŪ3ų Rraštą kaip 3aTO tur. 
politinio atgimimo centre, ų tai mę3 prįe- tai griež. Tasai pranašas Joną ste- rime> vengdami statyti pir- kad tradicinis Amerikos lie-:Jų'
- vėliau dar ir Steigiamojo Drot‘eStuoiam ir tokias Alingai išliko betgi gyvas klausimus, ku-į tuvių jautrumas ir palanku- DakUro atsakymai j
Seim paliudytas, yra amži- . Piaėtas DretenZiias na- ir sveikas’ “ išllks ir Lie' rių išsPrendimas tegalimas mas Lietuvai pražydės nau- k|ausimus
nai neišdildomos reikšmės pemtaa įjk Ivano Baisiojo tuva, — išliks ir atsistatys, tik P° karo. Ne čia bet iš- jais žiedais.
dokumentas ir lietuvių tau- pretenzijomis, vadiname nes Jis yra surišusi savo li- laisvintoje Lietuvoje tautos Valio Amerika> valia Lie.
tos idealų įsikūnijimo ir sa- tarptautine nteisybe, nu_ kimą su United Nations ir suvereninė valia, d:mokra- tuvoa išlaisvinimo darbas.
vygarbės aktas. Todėl turi- krepta prieJ lietuvių tautos reiškia didžiausi pasitikėji- 

,me atsiminti tuos 20 vyrų, suverinę valią gi tarpu mą Amerikai.
kurie tą nutarimą pasirašė irdžjom B Prezidento Roo- Lietuva jau yra apturėju- 
ir paskelbė kai Lietuva tuo- aevelt-o kad šiaig metais si iš Amerlkos neužmirštiną 
met kaip ir šiandien buvo įvyka Eutopos išlaisvinimo moralę Param4: n« katra 
vokiečių okupuota; yra mū- žygis iš įvairių pusių. Kai Lietuvos okupacija nepripa- 
sų patrijotinė pareiga ne- Sovietaj pa3ekmingai
tik atsiminti bet ir neužmir- vokiečiu3 lauk iš savo sla. 
šti mūsų brolius ir seseris 

^’okiečių junge ir ypač

žinta. Lietuvių tauta del yra

Atsakymas S. G. — Art- 
hritis ir reumatizmas yra

ne-
klai-

viškųjų žemių, tai tame Eu
ropos išlaisvinimo žygyje

tiniu būdu pareikšta, išs
pręs kas konstitucijose Sei
mo ir velesniose buvo gero ir

bus amžinai Amerikai bergždžios “vienybės ’ ir 
dėkinga. Nukentėję dėl ag taip vadinamų “lokalinių
ir

The Evening Star, Wa
shington, D. C., February freedom; in the other the 

kas ne praktiško, ir nusta- 16, 1942, patalpino sekantį Lithuanian translation of 
tys ateičiai tobulesnę tvar- straipsnį: the Atlantic Charter, appeal
ką. Vengkime nakoerdinuo- MINISTER VOICES HOPE
to bruzdėjimo tuščiavidurės OF FREED LITHUANIA

tional flag, symbol of their

resijos ir kur lietuviai teži- pasisek mų, kurie atsako-

daug ligų pažinti
liberties to help them drive 
out of sight the oppre3sor3. 

“To tbat end Li huanians
. . great moral encouragement are ready for new sacrifices

si visai ą i ą, i so i- American people and pray that Providence
and Government and trusts may speed the day of libe- 
the day of libsration is near, ration.
Minister Zadeiki3 of Lithua-

Tįankful to 
Says Statsment 
Lithuania has

America
Occupied
received

no, kad jų kančios nėra vėl- i mnguose centruose gali rei-laimingus tremtinius
kiame Sibire ar nacių Prie 'tomai rengia8i daiyvįuti ka tui. . .
vartos darbuose. Tinka- rift. įr d*lio tautų? o jų Dabar pažvelgus j lietu- diską visų srovių vienybe
miausias tų patrijotų atsimi j1lk tikrai bus ir lie- višk{* veiklą čionai’ ir tu‘ Paremta ant bendrV darbo
nimas yra: susijungime vi- ^uvįų rint galvoje pirmiau pami- plano tegali užimponuoti.
sų lietuvių tautos moralinių * tauta prifa nėtUS vien>bė3 ir demokra- VIENINGAS DARBAS 
ir materialinių pajėgų vie- LIETUVIU iaiia riuts tybės pagrindus — tenka

NACIUS PROTESTUOJA kad jeį praeity Neskaitlingiems

šale amerikonų ir anglų ma

nam šventam tikslui:
ATSTEIGTI LIETUVOS 

ANEPRIKLAUSOMĄ
VALSTYBĘ

Šia proga lenkiame savo

p įbėgė-. laration

“Lithuanians, however,
want the world to know
that, having been vietims of

of independence ... .,r . two mvasions, they are
opposed of both invaders in 
equal measure. Let the

nia said today in a state- 
ment of his country’s dec-

pabrėžti, kad jei
Dabartinė Lietuvos pade- neišvengta klaidų, tai bent liams atvykus čia lyg nore- Th^ republic Lithuania

.. . i .___ •___ __ -1.. te Vii, įmaino Tfaiirm nnlifi- “tis tiesa yra labai traginga, dabar privalu 
bet ji nėza beviltiška. Tra- simokyti ir

iš jų pa.- ta buvusios Kauno poiiti- 
daigiau kos “piitaimo-susitarimo” was established after the

Dėt Ji neid oeviiuB«.a. b c World War. It is occupied * . , f ... ..
ginga dėl to, kad ji panaši į klaidų nebedaryti. Lie- kadrylių pašokti. Bet gana German trdons PnnciPles of tbe .Atlantic

..................... VJ P®* Charter not misa Lithuaniapranašo Jonos trijų dienų tuvai nei jo3 demokratybei šokių, teprasideda vienin
gai vas pagerbdami šviesą pobūvį QįdįlUYės skilvyje, nebus patarnauta jei prara- gas kūrybinis Lietuvos va- “Lithuania’s preaent situ- and her neighbors”. 
atmintį Lietuvos kareivių L-etuvog žmonės yra oku- sim lygsvarą, nesilaikyda- davimo darbas. Pasiuntiny- ation is s.m.lar to that of --------------------------
padėjusių ant laisvės auku- pantų ujami ir pažeminti> 
ro savo brangiausi turtą: yra alkani ir iįaaudojaml
gyvybę. Bet v,sų laisvės .. nepakeliamomis 
nepriklausomybės kovotojų mis kankinami 
tinkamiausias pagerbimas darbaia ir 
yra: mobilizuoti visus betu

rėk v. zic. j o- 
ni prievartos 
koncentracijos!

FOODS
IZES

Aj kenčiau
andaffimą, arba odos Ii 
'leksntėkitl Žemo V. 
■neti’ gelbėjo įmonėms Pm 
Ulini eesema iėhėnmna. 
spnogmi ir kitokios odo* 
negalavimas Pirk Zem>> 
ttandietit Viunoae anneso 
«e 36c.

7

žemo
ron skini ipnfTATiciNS

stovyklomis, o Lietuves žy
dai žudomi getuose. Jauni 

rezervus Dėdės Šamo perga vyraj net motcry3 iSveža 
galės talkai, kad laimėto mj kur taj Vokictijon; jų 
karo pasėkoje laimėtų ir 8ugIįž:ma8 abejoiinas, kaip 
taiką Atlantic Charter pa neleidžiama sugrįžti tiems.! 
grinda is, sulig kurios ma- kur e buv() pasiialinę j vo_ 
žoms tautoms, jų tarpe Lie- kie{iu8 nuQ 80viet sko8 in. 
tuvai ir jos kaimynams, bū- vazijo8. sakant;
tų užtikrintas saugumas ir Lietuv08 lle;uviai iigaberLa. 
grąž nla nepriklausomybė. mj tūkatan{iai o j jų

Kai Lietuva dabar gyve brukami vokiečiai. Lietuvos' 
na nuožmius laikus tragin- kolonizacija ir germanizaci 
gai pavojingose apystovose, ja varomos “blitz” tempu. 
— tasai Vilniškis Nepri- Sovietai, nusavindami Lietu 
klausomybČ4 Nufar.mąs yra vos ūkius savo naudai, pasi- 
kelrodinė žvaigždė visiems tarnavo vokiečiams lietuvių 
lietuviams, namie lr svetur sąskaitom Jaučiama lyg L:e- 
esantiems, ir visiems Lietu- tuvos kūnas būtų juodvar- 
vos gyventojams. Tas Vii- nių draskomas. Prieš Nacių

viškus ir lietuViškos kilmės

.11THE MOST POHJLAR CA
OCNKtALLY PACKEDIN THESE

JUICIS ANP sours

JOMATO
JUICE

21b. 14 oi. 

32pli.

JUICE 
2lb.14ez.
32 pij.

10MATO
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1lb.7ot.
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SOUP
lOHoi
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aiškis Nutarimas yra ši&n- okupacinius metodus visa
Šis braižinys nurodo kelius tikietukus reikės įteikti, kad 

apturėjus įvairius valgius kenuose,

other enslaved European 
countries,” Minister Zidei- 
ais said. “It is sad and tra- 
gic, būt far from hcpeless. 
Let Lithuanian vietims of 
war and aggre3sion knovv 
that their sufferings are 
not in vain. On behalf of my 
country, I salute the vvhole- 
heartedness and lofty ideale 
of the great- Ameriran Na- 
tion.

“Lithuania needs friends. 
needs moral support and ma 
terial assistancc. Her people 
are mistreated, humiliated, 
explolted. Nearly 100,000 
ai e subjected to the hard- 
ship3 of forced labor camps, 
and the Jevvish population is 
being exterminated ir ghe- 
ttos. The hatred of German 
enslavement is rampant.

“Lithuanian patriots of 
underground movement, 
holding in one hand the na-

\\

miuioms AO*II—Miracle Whip docs work wondtn 
with salads! A unique combination of old-faahioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miradc Whip is 
by far America's favorite saled dressing.

a *

TRAP

Whcn a rouch due to a cold drivea rou mad. 
Stnith Brothan Cough Dropa girt aoothinf, 
pleaaant relief. Stnith Brothan' rontain a apa
čiai blend of medicinai ingredianti. blendad 
with preacription cara. Štili coat only SI:—pat, 
e įtiekti cbteki tbei tukli/

SMITH BROS. COUGH DROPS
HACK O, MIHTHOl-S4
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Tėvu Marijonų Bendradarbių XVI-fas 
seimas įvykęs vasario 7 d., 1943 m.

Šiais metais sueina 30 me
tų kaip TT. Marijonai dar
buojasi Amerikoje, todėl rei
kėtų, kad šis jubiliejus būtų 
paminėtas visuose Marijonų 
Bendradarbių skyriuose.

Toliau sekė skyrių rapor
tai. 1-mo skyriaus praneši
mą iš Melrose Parko davė 
Ant. švilpauskienė, nes sky
riaus pirm. K. Kantautas 

giau negu pusę, šiais metais buvo susirgęs ir negalėjo da 
tik reikia užbaigti, šis sei-į tyvauti- Iš skyriaus įstojo į 
mas yna istorinis, nes taiį^un* Navicko fondą 4
yra karo laiko TT. Marijo- nauJj garbes nariai — viso 
nų Bendradarbių seimas ir
duok Dieve, kad jis būtų

(Tęsinys)

Po kun. J. Mačiulionio kai 
bos seimą sveikino kun. J. 
Jančius, MIC., TT. Marijonų 
Chicago namo vyresnysis 
Džiaugėsi, kad su dideliu 
uolumu yra vykdomos pra 
eito meto seimo priimtos re 
zoliucijos dėl kun. dr. J. Na 
vieko fondo įsteigimo. Ta 
fondas jau yra pasiekęs dau

įnešė į fondą $505.

10-to skyr. pranešimą da-

DIENRAŠTIS DRAUGAS

RUSAI RADO CHARKOVĄ SUNAIKINTĄ

"Draugas” Acme photo
-

Vaizde matosi, kaip rusai žengia per Charkov miesto griuvėsius, nes vokiečiai sunai
kino didelę dalį miesto pirm apleidžiant miestą.

LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, UI.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. J odelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. širvinskas, finansų rašti
ninkas.

“4,

Labdariu Sąjunga ir
jos artimieji darbai j tuviams senelių prieglaudos.

J?

Labdarių Sąjungos meti
nis susirinkimas, įvykęs sau 
sio 27 d., buvo ypatingai 
gausiai atstovautas iš visų 
kuopų, vien tik atsiliko 7-ta 
kuopa. Jeigu per visus me
tus labdariai šitaip pasiro
dys, tai nėra abejonės, kad 
senelių prieglauda šiais me-

Penktas — jubiliejinis sei
mas, kuris turės būti iš vi
sų didžiausias, šeštas — di
delis perstatymas didmies
tyje taip, kaip praeitais me
tais. Septintas — sumany
mas yra prašyti mūsų ger
biamų klebonų, kad leistų 
vieną sekmadienįi bažnyčio
se padaryti kolektą labdarių

paskutinis ir kad kitais me
tais galėtume susirinkti Sei
man jau taikos metu.

Toliau sekė pranešimai.
Pirmą pranešimą davė TT 

Marijonų Bendradarbių pir
mininkas Phillips, kuris pra
nešė, kad darbas sekėsi to
dėl, kad daug gelbėjo dva
sios vadai.

Dvasios vadas kun. J 
Dambrauskac pažymėjo, kad 
nors pirm. Phillips davė la 
bai trumpą pranešimą, bet 
jisai tyliai dirbdamas tikrai 
deug padarė.

Dėl dvasios stovio man 
nėra nė reikalo kalbėti, nes 
jūsų aktyvus dalyvavimas 
šios dienos pamaldose paša 
ko daugiau negu iškalbin
giausias pranešimas.

Centro valdybos raportai 
seimo buvo priimti vienbal
siai. “Draugo” red. L. šimu
tis kalbėjo dienos klausi
mais. Kas šiuo laiku yra 
aktualiausia tai į šį klausi
mą gali atsakyti motinos ir 
tėvai, kurių sūnūs ir dukte
rys yra išsiųsti į įvairius

vė A. Vaišvilienė pranešda- kino V. Balanda, Katalikų minarijoje ir 9 naujokų Hins Į* |ak(larm VPlkiniA 
ma, kad skyrius yra dar la- Federacijos Čikagos apskri- dale išlaikymas kainuoja me »«UUaNŲ VcIMIIIU
bai jaunas, bet stengiasi dar1 ties vardu. A. Valančius, tams $9,000. Taigi iš jūsų Bridgeport. — Vasario 28 knvnučiu earbės nariu T . x. . . -
buotis, kiek gali. Suruošė 2 ( Labdarių Są-gos vardu. Svei- aukų yra išlaikomi klierikai d. 2 vai. po pietų įvyks Lab- mokegčių kiti ig bažnyčioje T-8? bai T^ktu^ai tik
piknikus, 1 vakarienę ir vie-,ki_„ta šv. Kazinn Aknd Rė- ir naujokai. Taip pat visos ^n^L’TuriameTn Malonu ““' rai bus seneliu prieglauda

mejų vardu. L. Šimutis Am. pajamos, kurias gauna kum- susirinaimas, Kuriame Kun. kad kuopos gražiai ' H B
Liet. R. Kat. Susivienymo j gai Marijonai, eina taip pat s- Gaučias skaitys paskaitą sutartįnaį darbuojasi.
vardu. Dr. P. Atkočiūnas į vienuolyno iždan, iš kurio aPie labdarybę. I . ,

yra apmokamos i š 1 a i d o s' Kun. S. Gaučias visuomet Labdarių centras turės tu-į matyta gauti daug garbes 
aukščiau minėtų klierikų ir mūs4 draugijiniame gyveni- riningą parengimą vasario narių, kurie aukos po šimtą 
naujokų išlaikymui me parodo daug suųianumo. 28 d., šv. Kryžiaus parapi- dolerių. Tai tokie mūsų nu-

Visi, kurie lankėme jo veda- jos svetainėje. Programą iš- statyti planai 1943 metams.

ną bankietą. Turi narių ne
pilną 100. Įnešė j fondą — 
$641.70.

21 skyriaus iš Cicero pra
nešimą davė V. Mozerienė. 
Skyrius gavo 4 narius . kun. 
dr. J. Navicko fondą, kurie 
savo pavardžių nenori pra
nešti spaudai. $150 įneša sky 
rius į kun. dr. J .Navicko 
fondą ir $150 kaipgi pasvei
kinimą seimui. Viso įnešė — 
$900.00.

5-to skyriaus, Marąuette 
Park, pranešimą davė O. Ka- 
zragienė. Viso įnešė $600.00.

8-to skyriaus T o w n of

sveikino seimą, linkėdamas, 
kad jo darbai būtų šimterio
pai gausesni.

Raštu sveikinimus prisiu
ntė šv. Kaz. Seserų vienuo
lyno vardu motina Juozapa, 
Aušros Vartų parapijos so
dalietės ir Aušros Vartų pa
rapijos ministrantai.

Finansų raportą iš d a v ė 
“Laivo” red. kun. A. San
dys, pranešdamas, kad vi
soje Amerikoje narių mokės

Toliau ėjo rezoliucijų pri
ėmimas. Priimta 9 rezoliu
cijos, kurias paduodame at
skirai.

Lake pranešimą davė P. Turs čių buvo gauta $2,355, iš tos

tais bus baigta. Buvo suvež- senelių prieglaudos baigimo 
ta graži suma pinigų iš va- i tikslui.

ir baigta. Prie to, dar ir kuo- 
, pos turės parengimus. Nu-

mus kursus apie Katalikų pildys “Margučio” grupė, Nara čionai jokia sunke- 
Akciją gerai .pamename. Tad Bilietai jau gatavi ir išpla- nybė padaryti šiuos dalykus 
visi kviečiami į labdarybės tinti per visas kolonijas. Nuo neg yien Chicagoje yra Sim. 
susirinkimą, išgirsime daug širdžiai prašome visų kuo- tag tūkstančių mūsų, lietu- 
įdomių dalykų. I PU ypatingai pasidarbuoti I yių geradarių o jj€ 8Upras-

Taipgi yra daug svarbių, išparduoti šiuos bilietus, y- dami kad reikalas yra svar- 
MIC., “Draugo” adm., dė- kuopos reikalų aptarimui. Vi patingai tie, kurie pareiškia, bug nesįgaįiės aukų. Praei- 
kodamas už geras priimtas si įsidėmėkime, kad kuopos kad senelių prieglaudą ne- iabdarįų darbai buvo
rezoliucijas, už paramą pla-1 vakarienė įvyks gegužės 2 taiP sekasi pastatyti, kaip biskį aumažėję — į centro 
tinant “Draugą” ir prašė d., prakalbos įvyks gavėnios reikia. Taigi, dabar proga 8USįrinkimus atvykdavo po 
įsigyti tikietus į Liet. Ne- metu. Visi nariai ir norin-1 pasirodyti darbu, o ne kai- žmonių, o direktoriai su-

Po rezoliucijų priėmimo 
dar kalbėjo kun. P. Cinikas,

kienė, pranešdama, kad sky- sumos $700 buvo iš Chica- priklausomybės minėjimą va tieji būti labdarybės nariais bomis. Garsinkite_ kiek ga- j gĮ^kdavo pora kartų į me
malonėkite dalyvauti.

Korespondentas
rius turi 78 narius ir yra gos. Prašė, kad kurie prenu- sario 14 d. ir “Draugo” kon- 
tapęs kun. dr. Navicko fon- meruoja “Laivą” ir moka 2 certą vasario 21 d. 
do garbės nariu. Seimą svei- doleriu, nepagailėtų dar 1' Mandatų komisija prane-'
kino su $45.00 auka. dolerio Marijonų rėmimui, * šė, kad seime delegatų buvo giui kun A gandžiui ir kun

26-to skyriaus Dievo Ap- kad tuo būdu galėtų daly-'155 ir buvo atstovaujamą 52 p činikui, už darbą ruošiant 
vaizdas parapijoj, praneši- vauti visuose dvasiniuose draugijos. Viso seimas gavo .p pravedant §į seimą 
mą davė Pr. Ivanauskienė, nuopelnuose, kurie teikiami,, $4,510.06, iš kurių per ko- geimas buvo baigtas mal- 

karo frontus. Nesupratimas Pranešė, kad skyrius labai rėmėjams. Džiaugėsi, kad vi- j lektą salėje buvo surinkta da kurią atkalbėjo kun J 
krikščioniškos dvasios prive- mažai turi narių tik 30, to- si skyriai taip uoliai ir gra- $205.00. Maciulionis MIC

dėl ir negali didelių sumų žiai dirbo, kad negalima bū- Laisvoje tribūnoje, kun. ;dė pasaulį prie šio baisaus 
karo. Kad Amerikoje turi
me lietuviškus katalikiškus 
laikraščius ir lietuviškas ka
talikiškas mokyklas turime 
būti dėkingi TT. Marijo
nams: kcn. Kudirkai, kun. 
Kulikauskui ir kun. dr. J. 
Navickui, kurie pirm laiko 
ir savo gyvybę atidavė rū-

įnešti. Į fondą įnešė viso — 
$360.00.

Brighton Park 35 skyriaus

I ********* V W l* ***** v
Įima ir darbuokitės. Reikia tua „ maždaug ta8 pat8 j. f
daug pinigų prie šio dide vykdavo kuopose. Dabar cen-
lio darbo. Yra daug žmonių, tro 8usirinkimai yra skait. 
kurie nori užtraukti pasko-, Ungi Q direktoriai ,aiko ,u. 
lą. Žinoma paskola greitai 8irlnkimu8 ka8 mėnesj. Kuo-
galima užtraukti, bet neleng pos taipgi daug didesnės,

tų pasakyti, kad kuris nors J. Dambrauskas atsiklausė 
būtų atsilikęs. dalyvių, ar nori kad būtų

Pabaigoje kalbėjo kun. J. priimta rezoliucija kad būtų 
pranešimą davė Ona Jaspa- Dambrauskas, kokį dideli ruošiamas metinis bankietas 
rienė. Skyrrcs turi tik 17 na-; darbą atlieka rėmėjai. Hins- visos apskrities TT. Marijo-I 
rių, bet įnešė į fondą viso dale seminarijoje galėtų bū-l nų Bendradarbių. Priimtas
$533.00. ti žymiai daugiau klierikų; nutarimas, kad bankietas —

West Side 19 skyriaus pra, ir vienuolyne naujokų, bet vakarienė būtų ruošiama vi-
nešimą davė C. Druktenis

pindamiesi ir darbuodamiesi ir įnešė į fondą $350.00.
dėl šių dalykų.

nuošimčius. Labdarių Sąjun 
ga centro susirinkime nuta
rė nė jokios paskolos ne
traukti. Centras yra užsibrė
žęs kuo smarkiausiai dirbti, 
kad išvengus tų skolų su 
nuošimčiais ir komišinais.

Pirmutinis darbas šių me
tų, tai viršminėtas parengi
mas. Antras nutartas dar
bas bus vieša rinkliava Chi
cagos lietuvių apgyventose 

tokias vakarienes r u oštųi žmonės negalėjo gauti jokių kolonijose. Trečias parengi

Sekretoriai:
B. Jakštaitė 
A. Daugirdas 
Tamulis

Londonas susilaukė
LONDONAS, vas. 23.

negali taip plačiai veikti, nesį sos apskrities ir kad skyriai i Čia ir apylinkėse ilgą laiką 
neturi pakankamai lėšų. Da,

Toliau seimą žodžiu svei- bar esančių' 23 klierikų se-

[ “THAT LITTLE GAME” liiUr-naVICartoonC*.,N.T.—By B. Link *
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mean-

n,

!

kiekvienas savo skyriuose.
O. Kazlauskaitės iš Bridge 

porto pasiūlymu priimtas nu 
tarimas, kad būtų suruoštas 
piknikas TT. Marijonų ūky
je Hinsdale, III., bet jeigu 
bus sunkumų su transporta
cijos priemonėmis, tai pik
niką suruošti West Side 
“Rūtos” darže.

O. Kazlauskaitės pasiūly
mu priimtas nutarimas, kad 
būtų suruoštas “buneo par
ty” TT. Marijonų naudai.

Kitų metų seimas nutarta 
sušaukti taip pat Aušros 
Vartų parapijos salėje.

Centro valdybon 1943 me
tams išrinkti: Ant. Phillips 
— pirmininku, 0. Jasparie
nė — vioe pirmininke, Sam- 
sonaitė — sekretorium.

Prieš užbaigiant seimą 
dar kalbėjo TT. Marijonų 
vice provincijolas kun. J. 
Mačiulionis, pranešdamas, 
kad dvasios vadu skiria kun. 
J. Dambrauską. Dėkojo vi
siems aukotojams, kurie 
taip gausiai aukojo, kun. J. 
Dambrauskui, kun. J. Jan-

ž’.ivų. Dabar pristatyta 328 mas tai bus Vainikų Dienoje 
tonai žuvies. Į Vytauto parke — piknikas.

MALARIJOS PARBLOKŠTAS

Kumštininkų buvęs čempijonas, Barney Ross, sveiksta 
nuo ketvirto malarijos susirgimo vienoj Pacifiko jūros 
bazėje. Jam bus duodamas Laivyno Garbės Kryžius už 
užmušimą 22 japonų ginant savo draugais mary nūs Gua
dalcanal mūšyje.

X

dos buvo mažiau veikimo, o 
vienok sukelta pinigų $22,- 
171.93. Senelių prieglaudai 
išlaidų padaryta $18,889.69.

Nuoširdžiai prašom visus 
geradarius prisidėti prie šio 
taip naudingo darbo. Me3 
labdarių veikėjai visą laiką 
pašvenčiame, neimdami už 
darbą atlyginimo. Mes no
rime, kad viskas gerai eitų, 
todėl turime daug darbo ir 
vargo pridėti, bet šitas vi
sas yra lengva, jeigu būna 
pritarimas iš visuomenės. 

, Mes žinome, kad labdarybės 
, darbas yra kilniausias iš vi
sų kitų darbų, tai dėl to ir 
nesigailime nei laiko, nei au
kų, nei pinigų.

Kviečiame visus į tą lab
darių darbą prisidėti kuo 
galima — ar tai aukomis, 
ar darbu ar kokiais suma
nymais.

A. Valančius, pirm.

reddened membranea cauaed 
^7 band coldą, driving, vrinda, moviea, 
closn work, late houra. Free droppe? 
wuh each bottle. At all Drug Stores.



Ketvirtadienis, vas. 25, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGJU.

CHICAGOJE
Iš Ateitininkų drau
govės veikimo

IR APYLINKĖSE
knygU> kuriomis nariai gali

RACIJONAVIMO GINČAS VEDĖ PRIE MIRTIES

naudotis. i
Iš choro raporto pasirodė/

choras gražiai ir vieningai 
Ateitininkų draugovės su- veikia. Kariuoihenėn yra pa

brinkime vasario 20 d. įdo- šaukta 12 narių. Dabar cho- 
mų pranešimą apie Uragva-Į re įsteigtas “Write Him 
jų padarė Uragvajaus vice Chlb” Kas ketvirtadienį vi- 
konsulas lietuvis Stungevi- sį nariai parašo po trumpą 
čius. Pranešimu susidomėji- laiškutį savo nariams. Cho- 
mas buvo labai didelis ir rį8tai nepamiršta savo na- 
prelegentas mielai atsakinė- rių-kareivių ir jiems yra

malonu gauti jų laiškus. Ijo į paklausipus. Sus-me 
taip pat dalyvavo svečiai iš 
Pittsburgho A. Aleliūnas ir 
Walteris Alinskas, kurie pa
sižadėjo steigti Ateitininkų 
dr-vės skyrių Pittsburghe.

Dr-vės pirm. A. Navikal- 
tė iškėlė daug aktualių klau- 
simų. Vienas iš aktualiausių 
— tai dalyvavimas tauti
niam šokių festivale, kuris 
įvyks šiais metais Washing- 
tone gegužės 6 — 9 dieno
mis. L. Zaikienė gavo už
klausimą iš festivalų rengi
mo komiteto. Nutarta dary- 

jh ti pastangų, kad lietuviai 
galėtų pasirodyti tarpe dau
gelio kitų tautų, kurios da
lyvaus tame festivalyje.

Kad tą dalyką daugiau Iš
judintų išrinkta komisija iš 
kun. J. Prunskio, Ig. Sakalo 
ir A. Skiriaus, kurie rūpin- 
tusi, kad visog organizacijos 

* prisidėtų prie šios naudin
gos propagandos — lietuvių 
pasirodymo su tautiniais šo-

Garbė klubui turėti tokią 
jaunimo grupę.

Nutarta surengti vakarą. 
Komisijon išrinkta: J. Kon- 
droska, K. Aleksiūnas, J. 
Shimbel, P. Norkienė ir D. 
Diokas. Komisija, valdyba ir 
choras darbuosis išvien, kad 
padaryti sėkmingą vakarą.

Sekantieji pirko bonus per 
susirinkimą: už $100.00 Jo
seph Glebauskas, .už $50.00
— Domicėlė M. Diokas ir 
Joseph Bukauskas, už $25.00
— Walter Sharka, Juozefa 
Tvarkūnas (pirko 2 po $25), 
Edward Dauskurdas, Peter 
Yasius ir dr. M. I. Strikol.

"Draugas" Acme photo

H. Hoimes, vienrankis groceris, Elmwood, III., prisipa
žino, kad užmušė M. Solomon po ginčų apie mėsos trū
kumą ir racijonavimą.

Spauda yra viena stip 
Korespondentė j riaušių priemonių: ji barstc 

gyvybės ir mirties sėklas” 
(Prof. Šalkauskas).

kiais, toje šventėje 
valyje.

festi-

Keishitiečiai išpirko 
už $350.00 karo bonų

Keistučio Pašalpos klūbo 
susirinkimas vasario 7 d. a- 
tidarytas Amerikos himnu, 
kurį sugiedojo dalis Keistu
čio choro narių. Šis patrio
tiškas dalykas įvestas val
dybos pereitą metą. Kitas 
girtinas dalykas valdybos y- 
ra davimas progos klūbo na
riams nusipirkti karo bonų 
laike susirinkimo. Klūbo raš 
tininkė pardavinėja bonus. 
Tam susirinkime Juozas Mo
zeris, atstovas iš War Sav
ings and Promotion Club ir 
Keistuto Bendrovės raštinin
kas aiškino nariams apie bo
nus ir ragino pirkti per lie
tuviškas įstaigas. Gyrė Keis 
tučio klubą, kad yra pirma 
organizacija, kuri duoda sa
vo nariams tokią progą.

Knygų revizijos komisija 
išdavė raportą. Pasirodė, 
klūbo turtas dabar siekia 
virš $31,500.00. Narių gera
me stovy yra virš 1,428.

Knygius prašė daugiau na * 
rių kreipti dėmesio į klūbo 
knygyną. Klube yra šimtai

ARD skyrių ir narių 
dėmesiai

Tos atstovės, kurios daly
vavo ARD centro susirinki-4 ■
me vas. 21 d. akademijoj, 
girdėjo seserį M. Ignaciją 
prašant kuo skubiausiai grą 
žint vienuolynan neparduo
tus bilietus centro vakarie
nės, kuri įjvyks ateinantį sek 
madienį, vasario 28 d., nes 

' žmonės jų reikalauja, o pas 
seseris nebesiranda nei vie
no bilieto.

Tat šiuomi prašau, jei kas 
turi neparduotų tos vakarie
nės bilietų ir nemano juos 
parduot, kuo skubiausiai grą 
žinkit juos vienuolynan, nes 
jų j.au pritrūko, o daugiau 
spausdinti per vėlu.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

Gražumas yra pirma do
vana moteriai. Ji pirma ją 
gavo nuo jos. (Mere).

Dvejų Metų Mirties 
Sukaktuvės

A. t
DOMICĖLĖ

POPI.AUSKIENfi
Jau sukako dveji metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 

' mūsų tarpo mylimą, moterį ir 
motinėlę, Domicėlę Poplaus- 
kienę. i . i*

Netekome savo mylimos Va
sario 28 d., 1941 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jai amžiną atilsį.

Mes. atmindami tą jos liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po. užprašėme gedulingas šv. 
Mišias su egzekvijomis šeštad. 
Vasario 27 d., 1943, Nekalto
Prasidėjimo švenč. Panelės 
Marijos parapijos bažnyčioje,
8 vai. ryto.

•Kviečiame yisus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažys
tamus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pt^i- 
melsti už a. a. Domicėlės sifelą.

Nuliūdę
Vyras,' Sūnus, Duktė, Mar
ti, Anūkai ir Giminės.

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis 

Rekordas

WHOLESALE
LKfcUOB
ĮSTAIGA

.. sūdo'
UvHUojome

poCtik-ogo.

REMKITB 
8ENĄ

LIET C VIŲ 
DRAUGĄ

M. KANTER. aav.

MUTUAL LIUUOR CO. 
4707 So. Halsted St.NUomi: BOULEVARD 0014I llllHIHIIBMHi

Ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos_

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDlTlONAL COST.
Troost Monumentą Are Impressive and Distinctive! 
YVorkmansiiip and Materials Unexelled—at lx>west Prices

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithunian Chamber of Commeree

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street 

Tel. REPubiic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

COUGHS
Due To Cold* or Bronchial Irritation

Hara’s good n«w» for tha people of the U. S. A. 
Canede's greatest cough modeme it now being 
made and sold right here, and if you have any 
doubt about what to take thia wmter for the com- 
mon cough or bronchial irritation get a bottle of 
Buckley’a CANA0I0L Miature. You won't be diaap- 
pointed—ifa different from anything elae you ever 
uaed —one little aip and you get inatant action. Only 
45c—all druggiats. Satiafaction or money back.

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

PILDO
INCOME TAKSUS

Su 20 Metų Patyrimu
J. P. VARKALA

VALSTIJOS REGISTRUOTAS. 
AUDITORIUS

3241 S. HALSTED ST.
TEL. CALUMET 7358

tž "Draugų"
Oak Forest, III. — Aš, 

Bruno š&maskas, Oak Fo
rest prieglaudos gyventojas, 
noriu padėkoti už dienraštį' 
‘ Draugą”, kurio jau gavai 
15 numerų. Bet kam dėkoti, 
tai nežinau: ar jį man kas 

Į užprenumeravo, ar redakci- 
1 ja dovanojo. Man toji dova
na yra labai maloni ir bran
gi. Labai man patinka tei
singos “Draugo” žinios ir 
gražia, lengva kalba para
šyti straipsniai. Todėl aš 
skaitau “Draugą” ir su ki
tais pasidalinu. Visi čia lau
kiam “Draugo”, nes tokių, 
čia daug yra, kurie myli 
skaityti “Draugą”.

Su pagarba,
Ign. Rainis,
Bruno Damaskas

Institution Ward 
No. E 56 
Oak Forest, III.

Aš, Ign. F. Rainis, para
šiau tą padėką, nes Bruno 
Šamaska nemoka rašytis Jis 
skaito gerai, paskaito ir raš
tą, bet nemoka rašyti.

PRADĖKITE-
TAUPYTI
ŠIANDIEN 

dėl
19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
“ . • h . v f » • r — *0

DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

STANISLOVAS DANTA
Gyveno 1543 S. 50th Ave., Cicero, Hl.

Mirė Vasario 22 d., 1943, 12:30 vai. popiet. Gimęs 1895 m.
Gimęs Lietuvoje. Kilo is Šiaulių apskr., Z&garęs parap.. 

Bružo kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Zofiją, dukterį Lorrai- 

ne; du brolius Vincentą ir Klemensą ir jų Seimas, avi sesers 
Lietuvoje Julijoną Prascienę ir Pauliną bamoŠką, du pusbro
lius Stanislovą ir Kazimierą Dantos ir jų šeimas, 3 pussese
res Julijoną Genzbigiel, Amiliją Dalanc, Mary Zemesckis, 
uošvę Julijoną Ripskis, švogerį Gus Kipon ir jų šeimą ir 
daug kitų giminių bei pažįstamų.

Runas pašarvotas Antano Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
50th Ave. Cicero, Iii.

Laidotuvės įvyks penktadienį, Vasario 26, 1943, iš koply
čios 8:00 vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Antano parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Pb 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Moteris, Duktė, Broliai, Seserys, Pusbroliai, Pus
seserės, Uošvė, švogeriu ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas Petkus, Tel. Cicero 2109.

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

Pasirinkit Savo Audinį-
Pasirinkit Savo Styliy 

MES PEKDIRBSIM JŪSŲ SETĄ
ATRODYS KAIP NAUJAS
Užsisakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

DE LUXE
4315-17 ARCHER

A Putrlnktmaa ap- 
dengalų lt puikių 
audinių.
A Nauji materlolal 
ir gnrlauiilaa darbaa 
atliekama* kiekvie
no utoakymo.
< VELTUI paėmi
mo patarnavimas 
netoliau SO mailių 
tolumo.

UPHOLSTERING & 
FURNITURE COMPANY 

LAF. 9841

t

LONDONAS, vas. 23. — 
Iš Romos per radiją paskel
bta, kad Rusijos fronte žuvo 
italų oro jėgų vadas brig. 
gen. Enrico Pezzi, 45m, am 
žiaus.

JOHNSTOWN, Pa.—Apie 
1,000 darbininkų sustreika
vo Carnegie-Illinois Steel 
Corporation fab r i k u o s e. 
Streikas neautorizuotas.

DIDELIS IAP Art DAVIMAS Ml'SV 
MILŽINIŠKO STAKO MUZ1KA- 

LINIŲ 1NS1KVMENTV

PASINAUDOKIT V UOGA DABAR
KOL DAR NEIšPARDUOTI.

TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI. SAXAPKONES, FLUTES 
su “casfes" — $35.00, $37.50,
$46.00 ir $7 5.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, 8PA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.50, $8.50. $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
$126.00 ir $150.CO. BASO U2- 
DENGALAS — $12.00.. ŠNICE
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50. $3 00, $5.00, $10.00 
ir $15.00. Striūnos dėl visų virš- 
minėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS—$18.50, $23.50. 
$35.00 ir $50.00. PEDALS. Hl- 
BOYS, CYMBOii, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir "reed" instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams. Trlūboms, Saxaphoncs ir 
taipgi Smulkoms ir Guitarains.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 Mazwell St., Chicago

SKELBKITĖS DRAUGE

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfSJIMAIS

MUTUAL

Savings and Loan 
Association

OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNEUŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Syrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

liahal geroH rūšies moterų kailiniai, kailiukais išpuoštais arba 
eloth kotai parsidulda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mrs. R. P. Dziubak lr Duktė, Sav.

32222
! NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 

AR VAŽINfiJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKfiS LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

ITiAPGUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —

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

Phone: GROvehill 2242

WHFC-I45O kll.a *

WHOLESALE 
FURNITURE 

• BROKER
Everythlng in the line of 

Furniture

Factory Representative.
SHOVVROOMS IN 

MERCHANDISE MART
For appointment eall — 

REPUBUC 6051

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS

■X Y

9



DIENRAŠTIS DRAUGAS Ketvirtadienis, vas. 25, 1943

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

LIETUVIS CHORISTAS DĖDĖS 
SAMO ARMIJOJE

Leonard Armalis corporal

man Kodak Co. Į Dėdės Sa
mo armiją įstojo 1942 me
tais, rugpiūčio 31 dieną. 
Lanko Midwestern Signal 
Corps Training school. Leo
nardas buvo Sv. Panelės Gi
mimo lietuvių parapijos cho
ro narys, Marąuette Park. 
Prieš du metus jo motina 
yra mirusi.

Jo tėvas, Antanas Arma-

INCOME TAX 
BLANKOS 

Pildomos "Draugo” 
Ofise Šią Savaitę! 
p. A. Valūnas iš val
džios gelbsti "Drau
go" Skaityojams!

Sutkus "Draugo" 
agentas laimėjo Demo
kratu nominaciją

Waukegane, irgi buvo 
svarbūs rinkimai ir ten yra 
vienas labai darbštus lietu- 

lis, ir trys sesutės, Dolores,'vis vardu, Antanas Sutkus,

SUBMARINO ĮGU LA NELAISVĖJE

' S.\
Acme photo• "Draugas’

Vokiečių submarino įgula buvo paimta į glams sužalojus jų submariną šiaurės Afri 
čių submarino išrikiuotą įgalią, prieš vedant nelaisvę po to, kai ji pasiekė krantą, an- 
kos pakrantėje. Amerikiečiai saugo vokie- į belaisvių stovyklą.

imu,

Julia ir Eva gyvena 2609 “Draugo” agentas, laimėjo 
Corporalis Leonard Arma-jW. 69th str., Marąuette Demokratų nominaciją į al- 

lis, gimęs 1922 metais, spa
lių 6 dieną, Chicagoje, III.,

Park, Chicago. i dermanus 3-čios wardo ir
Dabartinis Corp. Leonard ateinantį Balandžio 12 d. bus 

baigė McKay pradžios mo-'Armalio adresas yra šis: j galutini rinkimai. Jam 

teks lenktyniuotis su repubkyklą ir Harper high school. ' Co. C — 804th S. S. Regt. 
Pabaigęs mokslą, dirbo East Camp Crowder, Mo. likonu ir dabartiniu Alder

manu Frank Poglayen.

Lietuvaitė". Tikrai džiugino širdį!
ICitais metais bus kitų svečių choristų.

Praeitą sekmadienį, Sokol 
salėje įvyko nepaprastas 
įvykis Chicagos lietuvių me
no istorijoje. Buvo perstaty
ta operetė, “Lietuvaitė”, ir 
Sėkmingai pavyko pirmas 
toks mėginimas Chicagos 
meno srytyje.

Buvo mėginta taipogi pa
kviesti ne-chicaginius į šį 
mūsų koncertą ir tas mėgi
nimas gražiai pavyko. Gary 
Ind. parapijos choras su sa
vo reprezentacija puikiai pa

Lietuvos laukai, linksmumai 
ir kiti džiaugsmai, kurie 
taip įvairino jojo gyvenimą.

Visi operetės juokingieji 
momentai tikrai pakėlė, sun
kiai dirbančių Chicagos ir 
apylinkės lietuvių ūpą.

Lietuviškas pavaišinimas 
po operetės senesnėje salėje 
prie labai smagios lietuviš
kos muzikos tikrai davė vi
sam vakarui nepaprastą 
dvasią ir jaukumą.

Jaunimas tikrai smagiai
sirodė Chicagiečiams ir Ad- praleido laiką didžioje salė 
ministracija tikrai mano to- Į je šokdamas prie labai link 

liau tęsti savo pakvietimus
ir kitais metais, vis paren
kant kitą mažo miesto cho- 

-rą. -Įf|
“LIETUVAITE”. ...........J

771,493 Chicagoj apli
kavo ration knygeles
“IŠSIKIRPKITE LAIKRAŠ
ČIŲ FORMAS”, — RAGI
NA MULCAHY
Kad ne vakarykščias lietus 

ration knygeles No. 2 skai
čius būtų žymiai padidėjęs. 
Cukraus racijuonavimui ap
likavo per 50,000. Kitose 
Chicagos kauntėse registra- 
vose per 260,000.

ŠIANDIEN M, N, O IKI R 
REGISTRUOJASI

Į

Šįryt visi turi vardus pra
dedančius su raidėmis M ir

smaus ir gyvaus Phil Pal-' N. privalo registruotis. Po
mer orkestros. XXX.1 piet su raidėmis O iki R re-

- ■ gistruosis.

Lietuvių kolonijose beveik visi 
Aldermanai pasiliko tie patys

LIETUVIAI KANDIDATAI NEGALĖJO SĖKMIN
GAI PASIPRIEŠINTI.

Užregistruoja 600 kėny

X L. Vyčių Chicago aps
kritis ruošia Šv. Kazimiero 
šventės paminėjimą kovo 7 
d. bažnytinėmis apeigomis 
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. parapijos bažnyčioje. 
Tikimosi, kad bendroje Ko
munijoj dalyvaus per 1000 
jaunimo. Uniformuoti karei
viai vadovaus eisenai

X Elzbieta Balčiūnaitė, 
northsaidietė, gražų pavyz
dį parodė visoms mergi
noms: per “Draugo” kon
certą, vasario 21 d., užsipre
numeravo “Draugą”. Sako, 
jei dienraštis gali suruošti 
tokius gražius koncertus, 
vertas visų nuoširdžios pa
ramos.

X Aldona Sakalaitė, duk
tė vieno “Dnaugo” redakto
rių, Igno Sakalo, vakar par
vyko namo savaitei pa viešė 
ti. Ji dirba Karo Departa
mento Signal Corps labora
torijoj, Fort Monmoiuth, N. 
J. Eina Junior Engineer pa 
reigas.

X Kun. Adominas, šv. 
Kryžiaus parapijos vikaraą 
šiuo metu atostogauja Ame
rikos pietų krašte. Silsėda
mas siunčia labų dienų vi
siems.

X Kun. V. MikoCaičio, ku
rio primicijos bus gegužės 
pradžioj, naudai rengiama 
“magic show” vakaras ba
landžio 7 d., šv. Kryžiaus 
parapijos salėj.

X Petras ir Anastazija 
Snarskiai, 610 E. 88 St., va
sario 25 d. mini 10 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. 
Jubiliatai yra žymūs South 
Chicago lietuvių veikėjai. 
Petras yra parapijos' komi
teto narys. Anastazija labai 
veikli įvairiose draugijose 
ir, be to, yra nuolatine 
“Draugo” korespondentė. 
Jubiliatai augina dvi dukte
ris. v

X Lucille Dagis, 2902 W. 
Pershing Road, džiaugiasi, 
kad gimtadienio proga ga
vo vertingų dovanų nuo 
draugijų ir pavienių asme
nų. Visiems dėkinga. Lucille 
yra viena veikliųjų lietuvai
čių Chicago lietuvių tarpe.

X Chicago Vyčiai jau 
pradėjo ruoštis prie savo 
tradicines dienos — K. of 
L. Day, kuri įvyks Vytauto 
parke, liepos 5 d. Pastaram 
susirinkime išrinkta gausi 
komisija.

X Kun. J. Raškauskas, 
Visų šventųjų parap., Rose* 
land, klebonas gavo iš Lie 
tuvos laišką per Raud. Kry
žių. Praneša, kad du jo gi
mines: Justiną Paškaueką 
ir Leop. Pečiulį bolševikai 
išgabenę į Sibirą. L. Pečiu
lis tuo metu mokėsi Jurbar 
ko gimnazijoj. Atėję bolše
vikai nuo mokyklos sienos 
nukabino kryžių ir pakabino 
Stalino atvaizdą. Bolševi
kams išėjus, ant sienos vėl 
atsirado kryžius. Tame dar
be bolševikai nužiūrėjo Pe
čiulį, suėmė ir ištrėmė.

"Chicago pasitikėjimo 
balsas"-sako majoras; 
McKibbin nominuotas

Balandžio 6 d.', šių metų, 
bus rinkimai Chicagos mies 
to majorui išrinkti ir Chica
gos piliečiai turės pasirink
ti arba Mayorą Kelly arba 
McKibbin.

Demokratai pasirinko Ma 
j orą Ed. J. Kelly kaipo savo 
kandidatą ir republikonai 
pasirinko G. B. McKibbin.

VĖL BUS TRIUKŠMO
k

Matosi, kad Majoras Ed. 
J. Kelly yra gana popula- 
rus kandidatas Chicagoj, jis 
gavo virš 57% visų balsų 
Chicagoje. Tai yra labai 
gražus “Chicagos pasitikė
jimo balsas”. Taip Majoras 
išsireiškė kai jam buvo pra
nešta, kad nėr abejonės, jog 
jis nugalėjo Aldermaną 
Boyle į Demokratų majoro 
nominacijos vietą.

Visi balsai, kurie buvo su
dėti už demokratus šiais 
metais, Majoras Kelly gavo 
79%. Tai yra labai gražus 
nuošimtis, atsiminat kad 
lenkai šiais metais turėjo 
savo kandidatą Billy Patts 
į majorus; Kandidatas Patts 
tik 6% balsų pritraukė prie 
savęs. ~

McKibbin gavo mažesnį 
skaičių republikonų balsų, 
negu Kelly demokratų. Mc
Kibbin gavo tik 76%, o Ed. 
J. Kelly gavo 79%; tai yra

pradžioj du sustingę prie irklų. Nežinau labai gražus skaičius, nes 
kaip ilgai jie ten tame ledi- tarp demokratų buvo dau- 
nuotame vandenyje buvo.'giau kandidatų.

šinti senam politikui Hart
nett.

VISI LIETUVIAI 
PRALAIMĖJO

Marąuette Parke, trylik
tame warde, buvo kiti du 
lietuviai, kurie pastatė savo 
kandidatūras prieš Alderma 
ną Michael P. Hogan ir bu-, 
vo nugalėti. Adv. Kai ir biz
nierius Alex Alešauskas abu 
priešinosi Aldermanui M. P. 
Hogan ir niekaip negalėjo 
“apstatyti”.

Tovvn of Lake, 14 vvarde 
išrinko naują Aldermaną, 
nes senasis McDermott eina 
geresnias pareigas. Šiuo lai
ku Aldermanu išrinktas 
Tovvn of Lake Wagner.

Dvidešimts pirmame war- 
de, .West Sidėje,, pasiliko se
nasis Aldermanas Ropa.

Roselande, Devintame 
vvarde, taip pat pasiliko se
nasis Aldermanas Lindell.

Chicagos lietuvių koloni
jose beveik visi senieji al- 
dermanai pasiliko. Mūsų 
lietuviai kandidatai nesėk
mingai priešinosi seniesiems 
kandidatams.

Dešimtame warde, So. 
Chicagoje, buvo išrinktas 
naujas Aldermanas ir jo pa
vardė yra William Pieczyn- 
ski, (Demokratas) manage
ris Manhatten Lumber kom
panijos.

Vienuoliktame Warde, 
Bridgeporte, pasiliko sena
sis Aldermanas Hugh Con- 
nelly (Demokratas), jis jau 
per ilgus metus reprezen
tuoja didžiausioje Chicagos 
lietuvių kolonijoje.

O Brighton Parke, dvy
liktame vvarde, Aldermanas 
Bryan Hartnett (Demokra
tas) gerokai nugalėjo du 
jaunus lietuvius, Gust Ga
linėki-ir Sheldon, kurie ne
galėjo sėkmingai pasiprie

Daugiau kaip penki mili
jonai registruosis iki vasa
rio 26 d., kada baigiasi vi
sas registravimas.

Viena northsaidės mote
ris užregistravo net 600 ke-

Nevienas Chicagos lietu-Į nų. Ji aiškino, kad ji visuo- ________________

vis tikrai džiūgavo, kad ma- met kenuoja didžius kiekius L J tl
tė “Lietuvaitės” psrstaty- maisto. Mažiausiai tei vieną VISOS SkOrdyklOS 

mą su visomis dainomis ir keisą.
šokiais, kurie tikrai margi 
no vakaro programą.

DŽIUGINO

bus laisiirsotos
Nevienam tikrai prisiminė šviesos.

Blogas žmogus nemėgsta; Mano greitu laiku pravęs-

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
tfmnmesklt senų. Riidplnlnka. Jų n ern 1 Imu. atstntrtl. ne<»
(tauKinu jų ncdlibjinm Juos milt-nm. pataikyti, kad (luotu jums daug 
metų patarnavimą. Jūsų Rlg Ren, Uttlc Ren Ir kiti hudetnlkai gali
nta pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

ti per Illinois Valstybės kon 
gresą įstatymą, kuris reika
lautų, kad kiekvienas kuris 
skerdžia gyvulius valgimui 
būtų laisinuojami. Išimtis 
bus daroma vien tik tiems, 
kaip ūkininkams, kurie sa
vai šeimai skerdžia gyvu

Sušalę kūnai nuskendusio 
laivo valtyse

Sustingę prie irklų. Torpedvimas
K

greičiausia siurpryzas.
Šio mėnesio

lius maistui. Visi kurie sker- į prekiniai laivai buvo sutor- 
džia gyvulius kitiems. turi pėduoti, ir 850 asmenų žuvo 
būti laisinuojami ir kiekvie-' ar7>a' dar nesurasti. Tai įvy-

no gyvulio mėsa turi būti J. 
Valdžios antspaudota pirm 
pardavimui.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO BATOMK.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. JOsų Indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai iimoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINĖ (STAIGA 

— te Metei Sėkmingo Patenavtmo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jo* M. Mozeris. Sec’y. 8288 SO. HALSTED 8T.

_______ ii K
Ptu4 ueIf GAL EARHINGS

ko šiaurės Atlante. Rober 
tas Weikart, 20 metų jūrei- 
vis-signalmanas pasakoja 
ką jis matė.

LAIVAS NUSKANDINTAS

“Mums buvo pranešta kad 
nakties metu laivas buvo 
nuskandintas”, pasakoja 
Weikart. “Aš tuo laiku bu
vau signal bokšte. Aušo”.

ŠIMTAI SUSTINGUSIŲ 
KŪNŲ VANDENYJE

“Valtys pilni sustingusių 
kūnų mėtėsi į visas puses, ir 
šimtai su šalusių kūnų plau
kė vandenyje. Aš iškart ne
galėjau suprasti kodėl mes 
nesustojome juos paimti. 
Man greitu laiku viskas pa- 

Į aiškėjo — visi buvo sušalę.

Kada mes prie scenos prisi
artinome, pastebėjome kad 
didelis submarinas leidosi 
bėgti. Pasileidome sugauti. 
Bet neįstegėme suimti. Nuo 
mus paspruko. Pats laivų 
torpedavimas greičiausiai 
buvo netikėtas, nespastebė- 
jome kad kai kurie neturėjo
nė laiko apsirengti. Kas ką Drysmalskl.
turėjo tuo ir šoko į valtis ir 
vandenį”.

NEIŠDILDOMAS VAIZDAS

“Aš nenoriu kalbėti apie

SEKANTIEJI EIS PRIE 
GALUTINIO RINKIMO 
BALANDŽIO 6 D. 
DEMOCRAT.

Mayor — Ed. J. Kelly.
♦ City Clerk — Ludwig D. 
Schreiber.

City Treasurer — Paul

Municipal Judge — Irvvin 
B. Clorfene.
REPUBLICAN.

Mayor — G. B. McKibbin.
City Clerk — Henry D.

tai ką mačiau, bet aš niekad Lindblad.
to vaizdo neužmiršiu”. City Treasurer — Morgan

Weikart bandė suskaityti L. Fltch.
kiek ten jų buvo, bet liovėsi. Municipal Judge — P. B. 
matydamas tokią negyvųjų Prescott Jr. 
daugybę.

“Mes juos ten palikome 
— tai geriausias dalykas. Iš

kitos pusės, jūreiviai nori 
būti palaidoti jūrose”.


