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NACIAI RENGIASI BĖGTI IS LIETUVOS
Keturi japonų laivai nuskandinti 
arba sugadinti; 13 lėktuvų numušta

Kiti laivai išblaškyti; labiausia
kliuvo kariuomenės transportams
SĄJUNG. ŠTABAS Aus-1 Anot pranešimų, japonai 

trralijoj, kovo 3.—Nepaisanti nepaprastai daug nukentė- 
nepalankau3 oro karo veiks- jo. Keturi jų transportiniai 
mams Pacifike, sąjunginin- laivai su kariuomene nus- 
kų lakūnai bombonešiais ir
koviniais lėktuvais atakavo 

* japonų 14 laivų konvojų, 

kurs, kaip vakar pranešta, 
plaukė Naujosios Gvinėjos
link.

Karo nelaisviai 
japonai sukėlė 

^maištus; 48 nušauta

kandinti, arba sugadinti, o 
visi kiti išblaškyti. Priede 
dar 13 japonų lėktuvų nu
daužta.

Prieš porą dienų šis, japo
nų konvojus pirmiausia pa
stebėtas New Britain salos 
apylinkėse. Išaiškinta, kad 
jis plaukė N. ^Gvinėjos link. 
Matyt, japonai siuntė dau-1 

giau kariuomenės į Lae sri
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Vokiečių pareigūnų šeimos grupėmis
išsiunčiamos iš Lietuvos miestų

/

Iš Vilniaus iškraustytos ne būtinos
įvairios vokiečių įstaigos
(LKFSB) Per Stokholmą Šimą. Iš Vilniaus taip gi iŠ- 

ateinančios žinios praneša sikraustė visos vokiečių įs- 
apie didelį vokiečių nervin- taigos, kurios nėra būtinos, 
gumą Rytų Lenkijoje ir Bal o ir šios pastarosios (kaip 
tijos valstybėse (Estijoje.į civilinės, taip kitokios vo- 

Latvijoje ir Lietuvoje). Jau kiečių įstaigos) paruoštos 
nuo sausio mėn. pabaigos iš skubiam išsikraustymui.

! Vilniaus gabenami į sauges- Į Tuo pačiu laiku iš kaiku- 

į nes vietas vokiečių vaikai ir j rių Baltijos sričių, tarp jų 
žmonos; beveik visi vaikai ir iš Vilniaus krašto iškraus
iki 9 metų amžiaus yra pa
siųsti atgal į Reichą. Vokie-

toma visa eilė kaimiečių, o 
jų vieton apgyvendinami pa

Į

■•Draugas" Acme photo

Stovint tanp Eleanor Roosevelt ir Brig. Gen. John Lewis, ponia Chiang Kai-Shek 
tį, N. Gvinėjoj, ir karo reik- Įstebi kaip jos anūkas, L. K. Kung, padeda vainiką prie nežinomojo kareivio kapo Ki-j mai

čių pareigūnų šeimos grupė- Į tikimesni ginkluoti vokiečių 
mis apleidžia Lietuvos mie- j gyventojai. Išilgai Lenkiją 
stus. Šitie nauji patvarky- ir Baltijos valstybes sku-

menis.
Sąjungininkų vadovybė nu

sprendė tuojau veikti. Ne
paisant lietaus ir tirštų de
besų pasiųstos orinės jėgos.1

Kovos dar vyksta. Bando
ma išblaškytus japonų kon
vojaus laivus sunaikinti.

WELLINGTQN, Naujoji 
Zelandija, kovo 3.—Premje
ras Peter Fraser paskelbė, 
kad Zelandijos karo nelais- 
vių stovykloje japonai nelai
sviai maištus sukėlė.

-41 Stovyklos sargyba 48 mai 
štininkus japonus'nušovė ir
63 kitus sužeidė. . v, v

Anot premjero, japonai j ASICS dtdKOS dtfflUStOS 

pirmutiniai įvairiais įran-|r ■ ■
kiais užatakavo sargybą., lUniSIJUJC 
Du sargybos karininkai ir SĄJUNG. ŠTABAS š. Af- 
penki kiti vyrai sužeista. rikoj kovo 3._Ašieg visos 
Tik po to sargyba pavarto- atakos šiaurinėj Tunisijos

A jo ginklus apsiginti ir tvar- daly ne tik atmuštos, bet
ką grąžinti. britų artilerija skaldo atsi-

Nė vienam nelaisviui ne- metusių ašie3 jėgų pozicijas 
pasisekė pabėgti, pareiškė jr jų eįiea> pareiškiama čia 

išleistu komunikatu.

STOKHOLMAS. — Žinio
mis iš Berlyno, to miesto 
burmistras atsišaukia į gy
ventojus, kad jie padėtų va
lyti bombų apgriautą tą Vo
kietijos sostinę.

premjeras.

Vokiečiai skelbia kad 
jie apleido Rževa

nijos pirmoji moteris taip pat aplankė Mt. Vernon, Washingtono dienos proga.

Dalis italy kariuomenės ištraukiama 
iš Rusijos; reikia naminiam frontui

Mussolini pripažįsta, kad italų 
divizijos Rusijoje daug nukentėjusios
LONDONAS, kovo 3. —, fronte sunkiai nukentėjusi.

Iš Romos per radiją praneš
ta, kad premjero Mussolinio 
įsakymu iš Rusijos fronto 
atšaukiama namo 10 italų 
divizijų, kurios ten buvo su
dariusios 8-ąją italų armiją, 
kovojusią prieš sovietus. 
Sakoma, divizijos atšaukia
mos kareiviams atsilsėti ir 
papildyti jų eiles, nes žymiai 
praretintos kovose su ru
sais. Italų divizijos kovoju
sios Charkovo fronte.

Mussolini pripažįsta, kad 
italų kariuomenė Rusijos

Sako, ji ten perėjusi nepa
prastus išbandymus.

Iš Bernas, Šveicarijos, 
gauta žinių, kad paskutinė
ms! dienomis kažkur Vokie
tijoj premjeras Mussolini

Planuoja balandžio 1d. 
pradėti racijonuoti 
mėsą ir sūrį_ _ _ _

WASHINGTON, kovo 3. 
— Dalykų stovį žiną parei
gūnai sako, kad pradėjus 
balandžio 1 d. bus racijo
nuojama mėsa ir sūris. Nu
matyta vienam asmeniui 
gauti per savaitę vienas ir 
trys ketvirtdalys svaro 
(13-4) mėsos ir sūrio krū
voje ėmus.

Sakoma, mėsos ir sūrio
turėjęs konferenciją su Hit- rūšims bus nustatyti viene-

išgabenti vokiečių 
šeimas ir vaikus iš Baltijos 
kraštų — vokiečiuose sukė
lė sunkią depresiją ir sumi-

biai ruošiami nauji įsitvirti
nimai prie kurių dirba dau
gybė iš įvairių kraštų suva
rytų žmonių.

M LONDONAS, kovo 3. —
Iš Berlyno radijo stoties
šiandie paskelbtas vokiečių! -------------------------------------------------------------------------------------------
vyriausios karo vadovybės f ■ < ■ I ■ _ _
pranešimas, kad vokiečių Sovietai nepasako japonams savo
kariuomenė Maskvos fronte 
apleido Rževą (apie už 130 
mailių šiaurvakarų link nuo 
Maskvos).

plany Tolimųjų Ryty klausimu
LONDONAS (ONA). — 

Teisingai info r m u o j a m i 
sluoksniai praneša, kad sov. 
Rusijos vyriausybė nenori 
atsakyti Ja,ponijai į jos

mi ir negalvoja, kas ateity 
bus daroma.

Sako, tas padaryta frontą 
, išlyginti, nes Rževo abiem 

šonais rusai kyliais buvo pa 
sistūmę pirmyn.

Jei taip, tai vokiečiai tu-. ,,
_ . • klausimą apie sovietų ateirėš dar apleisti Viazmą ir . . . . m - -

pasitrauks į Smolensko apy ^es ny«lstatym* Tolimųjų progos klauati 8ovietų vy. 
linkės. Ryty klausimu, kai vokie- riausybės, gal ji kartais g.a-

čiai iš Rusijos teritorijų bus kaip nors nutraukti ko- 
t išvyti ir nugalėti.
jG K retomis Knox Japonų ambasadorius Sa-
anie karn laivvna to darjg kartų apie tai kla’1'

UOTU laivynu „j sovietų vyriausybės Mas-

WASHINGTON, kovo 3.] kvoje ir Kubiševe ir visados
—Laivyno sekretorius Knox gaudavo neigiamą atsaky-
šiandie pareiškė, kad per Š; mą. Jam sakyta, kad šian- «x
karą reikia tikėtis 10 nuoš. die sovietai yra žūtbūtinėje fonnacijų “ta inas nei8ia" 

1 mai atsakęs.

Japonijoje bijoma, kad 
apsidirbus su Vokietija so
vietai gali bendrai su sąjun
gininkais atsisukti prieš ja 
ponus.

nuostolių laivyno personale kovoje su įsiveržusiu Rusi- 
ir kad J. A. Valstybės pasi- jon priešu ir nieku būdu ne- 
ryžusios įsigyti taip didelį gali pareikšti savo nuomo- 
laivyną, kurs po karo galė- nės apie ateitį. Sovietai ten
tų kontroliuoti visas prašau 
lio jūras.

kinasi šiandie turima su 
Japonija drauginga sutarti-

leriu. Po to nacių užsienio 
reikąlų ministras Ribben
tropas aplankęs Romą. Jis, 
sakoma, reikalavęs daugiau 
italų kariuomenės Rusijos 
frontui, kad ten užkimšti 
pasidariusias spragas. Ne
žinia, ką jis ten laimėjo. Tik 
dabar paaiški, kad Mussoli
ni iš to fronto ištraukia 10 
divizijų.

Cia žinovai aiškina, kad 
Italija bijo sąjungininkų in
vazijos, jei Mussolini at
šaukia kariuomenę namo 
Sako, tos divizijos netinka
mos toliau kariauti, nes iš

tai (points),, kaip tas pada
ryta su įvairių maisto pro
duktų skardinėse. Mėsos ir 
sūrio bus galima gauti su

Pabliurus žemė 
frontuose rusams 
sunkina veiksmus

LONDONAS, kovo 3. — 
žiniomis iš Maskvos, sovie
tų vadovybė pripažįsta, kad 
artėjant pavasariui pabliu
rusi žemė ir vietomis vokie
čių atkaklus priešinimasis 
apsunkina, rusų armijoms 
žygius frontuose. Nepaisant 
tų ir kitų kliūčių ir sunku
mų, pažanga visgi daroma 
ir vokiečiai stumiami atgal 
iš Rusijos.

Anot Maskvos, ypač Char 
kovo fronte vokiečiai kon-

War Book No. 2 geltonais- tratakomis atkakliai prieši
nasi. Ten jie sulaukę vetera
nų kareivių atsargų net iš

iais ženklais.
Be to, planuojama raci- 

jonuoti sviestą, oleomarga- 
riną, taukus ir kitus rieba
lus ir aliejus, vartojamus 
kepinimui ir virimui.

Lenkų tremtinė 
vyriausybė rūpinasi 
Lenkijos rytojum

LONDONAS (ONA). — 
Lenkų vyriausybė ištrėmi
me praneša, kad ji svarsto 
į pokarinę* Lenkiją įfveati 
daug demokratiškų refor
mų. Yra sumanymas į lenkų 
teismus įvesti bylų nagrinė
jimą su prisėdais (jury). 
Sako, visą valdžios mašine
riją norima, pastatyti ant 
demokratiškų pagrindų.

Pranešta, kad greitu lai
ku Anglijoj lenkų vyriausy
bė atidarys kursus mokslin
ti naujus Lenkijos diploma
tus. Aukštieji lenkų pareigu 
nai pareiškia, kad diplomą-

Olandijos ir iš kitų artimes- tjn?n Urnybon bug priima. 
nių okupuotų kraštų. mi V18ų klaaių žmonė8, het

Rostovo vakaruose ir va- ne vieni kurie aristokratai, 
arba šiaip kurie aukštesnės 
kilmės žmonės. Sako, šios 
rūšies reformos ir Anglijos

Paskutiniais laikais, kai 
sovietai įsisiūbavo ofensy-, jų likę tik vieni griaučiai 
voje prieš vokiečius, amba-i

„.dorių. Šato U naujo gavo ĮJ y S^maNIM!

vas su vokiečiais ir su Vo
kietija susiartinti. Šato sa
kė, kad tarp sovietų ir an
glo sakau yra dideli reikalų 
skirtumai ir nesuderinimai. 

Ir šiuo klausimu, anot in-

nuskandino penkis 
japonų laivus

WASHINGTON, kovo 3. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad Pacifike vei
kią U. S. submarinai penkis 
japonų prekinius laivus nu
skandino ir tris kitus suga
dino.

WASHINGTON. — Vaaa- 
rio mėnesj U. S. lakūnai at
liko devynias atakas prieš 
japonų bazes Aleutians.

kariniam Kaukaze rusai pa- 
Bet nebus racijonuojama laipsniui paima vis daugiau 

paukštiena ir žuvis. vokiečių pozicijų.
Apie maršalo Timošenko diplomatinėje tarnyboje į-

LONDONAS. __  Britų la- armijos žygius Stalingrado vedamos. Tai inauguravo
kūnai ir praeitą naktį ata- fronte sovietų vadovybė dabartinis britų užsienio 
kavo nacių centrus Vokieti- staiga nutilo ir daugiau iš sekretorius A. Edenas, 
joj ir Prancūzijoj. to fronto nieko nepraneša.

' Vakarų link nuo Kursko

BERLYNAS PRIPAŽĮSTA rusai paėmė svarbią vokie
čių įstiprintą poziciją.

DIDELIUS NUOSTOLIUS 
Londonas, kovo 3. — Britanijai nesiseka 

kovoti su submarinaisIš Berlyno per radiją pripa
žinta, kad paskutinėmis bri
tų lakūnų atakomis sukelti 
dideli nuostoliai Vokietijos 
sostinėje. Pranešta, kad 191 
asmuo užmušta ir 268 sužei
sta.

LONDONAS, kovo 3. — 
Lordų rūmuose kritikuota 
admiralitetas dėl jo netin
kamų metodų kovoti prieš 
submarinus. »

LONDONAS, kovo 3. — 
Užsienio reikalų sekretorius 
Eden parlamente pareiškė, 
kad britų lakūnų paskleis
tais Vokietijoje lapeliais na
ciai įspėti, kad jie .paliautų 
kankinę ir žudę pavergtus 
žmones, nes už tai bus atsa
kingi, kai Vokietija bus su
klupdyta..

Tą pat laiką iš nacių sto-! Pažymėta, kad Britanijai 
ties pažymėta, kad britams būtų labai prastai, jei ne 
ir amerikiečiams už tai bus Amerika, kuri žymiai pra-
“ atsimokėta.” Sako, ‘‘kai 
kurią dieną jie piaus, ką 
yra pasėję.”

plėtuai laivų statybą.

SKAITYKITE "DRAUGĄ’

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite J 3-člo puslapio “Clas- 
slfled Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą Įvairių, 
gerai apmokamų darbų!



DIENRAŠTIS DRAUGAS Ketvirtadienis, kovo 4, 1943

IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO Talentinga lietuvaitė 
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS VEIKIMAS

gra

Ona

Kadangi jau praėjo meti- boję draugijos turtas 
nis draugijos vakaras ir žiai auga. 
apie tai buvo rašyta “Drau-Į Finansų raštininkė 
ge”, todėl nėra reikalo at- Kasevičiūtė, kuri yra pavel-
kartoti. Tik noriu pažymėti, dėjus stiprų lietuviškumą iš 
kad per porą pastarųjų me- savo tėvelių, senų Detroito 
tų j valdybą įeina didiiumo- pionerių. Ji visuomet daly 
je Amerikos lietuvaitės, ir vauja lietuvių veikime, 
tą darbą labai gražiai atlie- Užrašu raštininkė Moni
ka. Retoj organizacijoj rasi ka Salasevičienė, kuri turi 
tokią gerą tvarką. Pirmi įgimtą tėvynės meilę, didelį 
Petronėlė Medonienė, kuri, pasišventimą nesulaužomą 
jei dirba kokios nors organi- pasiryžimą Lietuvybės rei- 
?acijos naudai, tai į tą dar- kalams. Per apie 16 metų,

rvičienė, Bridzvaitienė, Valiu- gęs skaitymą ir plačiai ap- 
kienė, J. Rukšėnas, K. Lo-i sipažinęs su spauda. Linkl- 
beikis, V. Jurgelaitis, J. .Žy-Įme greit pasveikti, 
rinas, J. Stanevičius, A. Bra

Drąsus Kauno vyskupo 
žodis nacių 
pataikūnams I

(LKFSB) Londono ‘Times* 
praneša, kad Kauno vysku
pas (nepažymėta kuris: ark. 
Skvireckas, ar jo pavaduo
tojas) Įgulos bažnyčioje pa
sakė ypatingai drąsų pa
mokslą, kuriame jisai pa- 
grąsino ekskomunika (di- 
džia’isia bažnytinė bausmė) 
tiems lietuviams, kurie savo 
rankas suteptų nekaltų žy
dų ar lenkų krauju, ar ku
rie turėdami valdines tar
nybas prisidėtų prie nekaltų 
žmonių ištrėmimo į reichą, 
arba nusikalstų užgrobdami 
namus ir turtą. Visi Lietu
vos Katalikų Bažnyčios na
riai, kurie ateityje padary
tų tokius nusikaltimus, bus 
Bažnyčios vardu vyskupo 
ekskomunikuoti.

- Kaip žiDome, didžioji dau
guma lietuvių visa širdimi 
pritaria demokratinių val
stybių pergalei, bet ir pa
sitaikančius negausius prisi
plakėlius ir nacių pataikū
nus turi drąsos sudrausti 
Katalikų Bažnyčia, kuri vi
sada prieš okupantų ir šiaip 
valstybės prievartą kovoja 
už žmonių teises. '

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

tevičienė, J. 3aplys, J. Mik- 
nis, A. Baron, P. Jurgelai
tis, L. Ignatavičienė, M. A- 
zenas, M. Stonis, W. Sher
man, A. Uberta, P. Kučins- Jonas V aliukus, ilgametis 
kas, A. černauskienė, P. Tu- Detroito dainininkas, gavęs: 
lauskas, O. Kratavičienė, P. ; žinią, kad brolis, gyvenęs 
Grybas, L. Huston. netoli Chicago, miręs, išvy

; ko į šermenis.
Stasys Atkočiūnas daug _______

darbavosi rinkime aukų R. j
Kryžiui ir labai norėjo d.-' ’•»"•«* Bandaienė. Lie-
lyvauti vaa. 16 d. paminė-j tuK>6 Dukten* ^’j“8 or8a’,

ijime, bet nelabasis šaltis bu-, nizatort ir joj
pasidarbavusi su įvairiais 
parengimais, ypač su veika-

itonas Dambrava cupgi 
buvo susirgęs, bet baigia 
pasveikti. «

Malvina Kukšenaitė, žino- vo užėmęs gerklę ir dabar
bą įdeda vis, Širdį, energi- gal, nebuvo nei vieno paren-1 mų dar nėra paleidęs. Bet jau
ją ir pasišventimą. Jai daug gimo, kuriame nebūtų prisi- u baigia nugalėti. Tikimės, ilai8' didel« Lietuvo8 vėliavą
visame gelbsti jos vyras dėjus savo dideliu ir sunkiu1 kla Stasys vėl darbuosis su mtt-' PaaukQJ° Federacijos 4 sk
„ . .. , . . . » , , , . . . siskais šokiais. Vasario 21 vei aamuosis su mu , vpli»v» i,ars ini
Petras Medoms, irgi žymus darbu, kaip tai rengime hendrame Moteru oardn. mis kat. spardos reikaluo-1 TQJ1 vellAva pn®s kar* Jai 
veikėjas, lietuvybės mylėto- vakarų, lošime ir t. t. Jai J _ se. i ^uvo ^siųsta iš Lietuvos.
jas, tikras Lietuvos sūnus, irgi labai daug padeda vi- 
Apie Medonių šeima yra šame jos vyras Adomas, di-' 
daug kas sakyti. Petras Me- delis dailės mylėtojas, gabus 
donis yra Federacijos vieti- lošėjas artistas mėgėjas. La 
nio skyriaus pirmininkas, bai mažai veikalu buvo su- 
Petronėlė Medonienė. — Lie-
tuvos Dukterų pirmininkė. 
Sūnus, Vincas — Lietuvių 
Studentų ir Profesionalų Są

vasario išėjo į kariuomenę 
— iš eilės antras jų sūnus. 
Medoniai ne tik savo sūnus 
davė ginti tėvynė, bet ir au
kojo savo kraujo Raud. .Kry
žiui

gos trijų kuopų vakare ji 
gracingai pašoko klasinį Is
panų šokį. Publika ją labai: Corp Vincent Zeminckas. Į _ dėkingas
šiltai priėmė.

; Už tokią brangią dovaną Fe
deracijos 4 sk. yra begalo

i sūnus Vinco ir Domicėlės 
Zemnickų, 8191 Lafayette'

Jeigu būtų galima šian-į W., rašo tėvams iš Afrikos, 
foėta, kuriuose jisai nebūtų , dįen surinktį ir 8udėti į vie. kad dar dabar gaunąs Ka- 
ėmęs dalyvumo. į vietą tas visas ašaras. Į ledoms siųstas dovanas

Draugija savo darbuotojų tas kančias sužeistų skau-'*® Fordo Co., kur prieš iš-j 
nepamiršta pasitaikius ko-j dančių širdžių, tai mes tu- eidamas į kariuomenę dir-

kur7s | kiai nors nepaprastai pro-į retume prieš savo akis la- bo. Afrikoj oras esąs geras.
bai sunkų skaudų reginį.1 Kas sekmadienį turi pamalgai. Štai, pirmininkei P. Me- 

donienei minint 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktu 

' Ves. paskirta 2^.00 iš drau-

Bet pažvelgus iš kitos pu
sės pamatytume, kad tas

das, einąs prie šv. Sakra
mentų.

viskas, tai yra niekas, priešu Zemnickai yra Šv. retro 
gijos iždo nupirkimui dova-j vieną puskvortę kraujo. Nes’parapijos rėmėjai, pamėgę 
nos. užkurią P. Medonienė'tas kraujas gali sužeistam: skaitymą. Dėlto pasikvietė 

Ižd. Ona Kremblienė jau- buvo labai dėkinga, kad na-j kareivėliui gyvybę išgelbėti! dienraštį “Draugą”, kuris
na lietuvaitė, kuri eina tas rėš įvertino jos pasidarbavi- 
pareigas 10 metai. Jos glo- mą.

Taipgi draugija niekados 
neatsilieka nuo visuomeniš
kų reikalų. Kuomet Detroi- 

Detroito visos trys lietu- įo katalikai susitarė sukelti 
vių parapijos Raud. Kryžiui pinigų Amerikos Raud.

Viešas nuoširdus ačiū

padarė didelį surprizą. Trum 
pu laika kolonijos surinko 
$2,301.27. Reiškia, katalikai 
vieningai, sutartinai darba
vosi ir visi tą kilnų darbą 
rėmė.

Didelė garbė kolonijų ko- narių aukojo savo kraujo ir 
mitetams, dr-joms. kuopoms i dar daug aukos, kai kurios 
ir visiems aukotojams. Visų davė kraujo po kelis kartus, 
aukojusių vardai priduoti Labai pageidaujama, kad 
vietos Raud. Kryžiaus ofi-' susidarytų grupė ir eitų visi 
Bui. ' kąrtu, kaip jau kad buvo

Vas. J6 d. Lietuvos Ne- darom, Pirmiau- Tuomet 
priklausomybės 25 m. su
kakties paminėjimas Lietu-

SKELBKITES DRAUGE

Rešaklencija REPubllc 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai.—19 iki 8 
Treč. ir Penkt. 10 iki «.

6522 SO. HESTERN AVE. 
Telefonas PROspeet 1012-6721

jr sugrąžinti ji atgal pas 
savo mylimuosius. O ašaros 
ir visi širdies skausmai ir 
dejonės niekam nieko gero 
nedaro. P. B.

teiks jiems žinių ir įvairaus 
pasiskaitymo.

Ona Kratavičienė, ener-> n •
ginga veikėja^ parsisiųsdino
naujų knygų iš Lietuvių Kui 
tūros Instituto ir jas sėk
mingai platina. Knygos yra 
svarbios lietuvių vardui iš-

Žinių-žinelėsKryžiui, Lietuvos Dukterų
Draugija paskyrė pusę pel- Vas. 16 d. minint Lietu- 
no nuosavo metinio paren-j vos Nepriklausomybės su- garsinti tarpe svetimtaučių, 
gimo — $60.00 ir beveik vi J kaktį Lietuvių salėj pada- Ypač patartina įsigyti čia 
sos narės aukojo kiek kuri ryta rinkliava. Aukojo se-
išgalėjo tam tikslui. Daug kantieji: P. Tulaoskas $5,

augusiam jaunimui.

P. Brundza $5, J. Urbor.avi 
čienė $2, K. Juška $2, Jau- 
nikas $2. Po $1: Mrs. Mera- 
iis, Valaitienė, O. Neceiienė, 
V. Sabaliauskas, Chas Zub- 
ras, M. Zimbrickienė, Dubic- 
kienė, M. Petrokienė, K. Gos 
kesiauskas, A. Bagdonas, J.

Ignas Bakšys, senas De
troito gyventojas šv. Jurgio 
parapijos organizatorius, su
nkiai susirgo. Dr. J. P. Siur
bk) priežiūroj Ligonis jau
čias geriau, I. Bakšys viaą 
savo gyvenimą buvo pamė-

DOCTOR SELMA 
SODEIKA, O. D.

AKIS IŠTIR1NFJA 
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių, pagelba. neužtenka.

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

137 N. MAR1ON STREET 
Oak Park, Illinois

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

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Ave., Cicero, III. 

Tel. Cicero 7681

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Pildom Income Tax
Nelaukit Paskutinės Dienos!

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

Augusi Šalčiukas
_ * * *4038 Archer Ave. 
Lafayette 6719

būtų pažymėta, kad tai yra
lietuviai ir kraujas yra duo- Sheiris, J. Sheirienė, Druš-

viu salei reikšmincai Dra. i damas lietuvių vardu. Jeigu kauskiene, M. Gedvilą, M
ėjo Programos dalyviams 'kas noržtų’ ir Salėtl* di- Bagdonas, F. Kidulaa, K. 
ėjo. programos dalyviams, nadarvti malonė Marks, H. Katurauskas, Mo-
kalbėtojams kun. J. Pruns- 'delę aulta Padaryti, malone- ’

lritA Irrpintia n r i p A Qnvip- tUZien©, MFS. DUVan, J. JUŠ-kiui, kun. I. F. Boreišiui, lte kreiPUs Prle A. bavie- 
kuu V, Masevičiui, solis- 1kienės' 170 Cedarhurst st. 
tams J. Valiukui. A. Juod- fa?*ukite telefonu To
snukaitei, pianistei R. Mar
dosaįtei, už kalbas, patrijo- 8uteik8 re‘kalinKa8 >r
tinęs dainas didelis, lietu-|Pati vad°vaM3 grupėms. Jei- --------

kevičienė, Tulauskienė, 
Baker, V. Bukšnis, V. Var

91569. Jinai su mielu noru neckienė, Kalaržienė. Bars 
tienė, Pangonienė, Lukoše

viškas ačiū.
“Draugui ” už davimą pus-

gu jus jos ir nepažįstate, tai 
nieko, nes ji yra labai sim-

lapio, detroitiečiai atsilygins' PftUnga >r malonaus budo
didesniu rėmimu ir gavimu 
naujų skaitytojų.

Parapijų centr&linio ko
miteto valdyba:

Fetraa Medonis, pirm.
St. AtkočiQa»», pagelb. 
ANee Savickienė, fia. rašt. 
Pijo* Grybai, iždininkas

moteris. Užtikrinu, kad iš 
pirmo pasikalbėjimo jus ja 
pamylėsite.

Brangus lietuviai! Visi 
žinote, kad didžiuma mūsų 
jaunimo yra išėję tėvynės 
ginti į karo lauką. Žinote, 
kiek širdies skausmų, kiek 
graudžių ašarų yra išlietą

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

PILDO
INCOME TAKSUS

Su 20 Metų Patyrimu
J. P. VARKALA

VALSTIJOS REGISTRUOTAS 
AUDITORIUS

3241 S. HALSTED ST. 
TEL. CALUMET 7358

—' '■ ...... ■■

■on akių------------
Saugokite Jaa. leiedeml

_ ________otl Jan moėernUktauflla
metodą, kuria regėjimo mokalaa

galt euteiktL 
U METAI PATYRIMO 

pririnkime

reninai

aklų įtempimą.

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

OPTOMBl RISTAI 
1801 80.
Mete SK,"*IAL osn.

OFISO VALANDOS i 
Kaadlaa »:M a. aa. Mt p. m. 

Trečiad. lr lettad. »:M a. au 
Iki T:Ot p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Matas Šįmoais nut. rašt. Į motinų moterų ir mylimųjų.

Ofiao taL VlRgiaia 0086 
Rezidencijos tol.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA8 Ht CRIRUR0AS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 0-8:30 P. lt 

Trečiadieniais pagal sutartį

TaL YARda 5921.
KENwo«d 5197.

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

Gailestingieji Broliai yra vienuoliai.

Buffalo, N. Y.

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

p a s i r inkimą
Muzikališkų lnstrumntų, Muzi- 
kaliikų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEVVELKY — VVATCttMAKEK 

— MUSIC

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

Tek OANal 0132

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 «. » 
Sekmad., Trečiad ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
' REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPubllc 7888

49 Cottage Street 4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8817

fc’

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku vra: pripildyti šaJj ga
rais laikraščiais. (K&rdono- 
las Laobre).

TeL CANal 0267
Res. tol.: PROspact 6659

DR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Raaidaodja: 6600 So. Arteaian Aw.

VALANDOS: 11 v. ryto iki S P-P- 
8 iki 9 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUG4*

2S metą praktikavimas
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimų, kuris 

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

Kreives akys atitaisomas. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki • v.' 
vak. Seredomis auo pietų, o Ne

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

te akinių. Kainos pigias kaip

4712 South Ashland Av.
Fkeoe TAKOK 1373

Phone: YARDS 1373

Jaunuoliai, kurie neoriimami 
karo aviacijos skyr4, 4 priežas
ties spalvų nerege jimu — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

DR. G. SERNER *
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko 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.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom Street
Room 1230

Ofiso TeL: CENtral 1824

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. ,> 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais 

iki 8 vaL vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

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 tsL YARfe 4787 
Namų tsL PROapeet 1980

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Ponk tadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir. Šeštadieniais

Valandoe: 3 — 8 popiet,

M. YARda

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

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

Talefoaas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. W«*tem Ave.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenae
Ofiso Tei. LAFayette 3210 
Rea. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatailiepama — 
Saukite KEDsie 2888 

VALAND08:
Pirm.. Ant r., Ketvir.. 6 iki 9 vak.; 
Penkt., fteštad. 8:30 iki 9:30 vak.

SskmadįaBįaNi pagal susttazlmąi

o

Tet YARda 3146

DR. V. A SIMKUS :
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Plrmadienlaia — tik 2-A 
Šventadieniais — 11-12.

Ofiso Tel...................VIRginla 1886

DR. AL RAČKUS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TaL MIDway 2880 Chicago, UL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 ilu 8:30 vai. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dienų

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius
atsakemingai ir uš 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAVTUVOE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS: /

Calumet 4591

DEL KADMI PAT.VISYMO — 

šaukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENK. “DRAUGU"



Ketvirtadienis, kovo 4, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS

LIETUVA BUVO PASVEIKINTA PRIE MISSISSIPPI 
UPĖS

Lietuvos Nepriklausomy- 
bės paskelbimo 25-erių me
tų sukaktis visur, kur tik1 
yra lietuvių, kurių širdyje ( 
liepsnoja tėvynės meilė, bu
vo prideramai paminėta.

Prie Mississippi upės kran 
tų, ten, kur prancūzai buvo 
įkūrę eavo koloniją ir pa- 
statę šv. Liudvikui atminti 
miestą, St. Louis vadinamą, 
ten jau nuo XIX š. pabaigos 
apsigyveno lietuviai ir su
kūrė dvi parapijas: rytiniam 
upės krante — Nekalto Pra
sidėjimo, o vakariniam — 
Šv. Juozapo, štai, tų para-

~ pijų ir visos apylinkės lie
tuviai nuo Madison, Illinois, 
Washington Park, III., Col- 
linsville, III. ir iš kitur, su
važiuoja, suplaukia į East 
St. Louis, III. vasario mėn. 
21 d. į Lietuvos Dienos iš
kilmes.

8 vai. mišiose gražus bū
rys lietuvių, senų ir jaunį 
prie Dievo stalo priima šv. 
Komuniją Lietuvos intenci
ja. Sumos metu visi maldas 
skiria už kenčiančią Tėvy
nę; pabaigoj pamaldų baž
nyčios skliautuose nuaidi 

^.Maironio parašyta, Sasnaus-

ko kompanuoba, parap. cho
ro giedama giesmė:

Marija, Marija, skaisčiau
sia lelija,

Tu švieti aukštai ant dan
gaus.

Palengvink vergiją, pagel
bėk žmoniją,

Išgelbėk nuo priešo bai
saus...

Vakarinis platus ir įvai
rus programas sutraukia dai 
gausesnius būrius žmonių. 
Prisipildo pilna sale, užpil
domi koridoriai ir dar iš lau
ko per langus būreliai stebi 
kas vyksta viduje.

Programas pradedamas A 
merikos himnu. Po to, Lie
tuvos Dienos komiteto pir
mininkas Vladas Raukas pa
kviečia jaunąją lietuvišką — 
amerikonišką atžalą atlikti 
pirmąją programo dalį. Mo
kyklos vaikučiai, seselių mo 
kytoj ų paruošti ir vadovau
jami išpildo keletą jautrių 
patriotinių numerių jungda
mi deklamacijas, dainas ir 
maršus. Publikos plojimo y- 
pač susilaukia kai vieno nu
merio metu scencn įnešama 
lietuvių trispalvė.

Advokatas W. K a s s 1 y 
(Kaušpėdą) trumpoj kalboj

gražiai nupiešia šių sukak
tuvių reikšmę lietuvių tau
tai ir iškelia lietuvių kalbos 
senumą ir jos grožį.

Nekalto Prasidėjimo par. 
mergaičių choras (vyrai ar* 
mijoj) p-lės St. Sirakas va
dovybėje sudainuoja keletą 
lietuviškų dainų, iš kurių 
vienas posmas ypač paliečia 
klausytojų mintis ir troški
mus, kurs skamba:

“Apaergėk Aukščiausia, tą 
mylimą šalį,

Kur mūsų sodybos, kur 
bočių kapai!

Neapleisk, Aukšči ausis 
(Nukelta 1 5 pusi.)

Linksmos Vardinės
Dievo Apveizdos parap. 

pasižymėjęs biznierius Ka
zimieras Ivanauskas, 726 
W. 18 St. švęsdamas savo 
globėjo šventę džiaugiasi, 
kad yra tėvas savo darbš
čios šeimynėlės. Dovanos, 
sveikiinmai plaukia. Atsi
lankiusiems namuose vaišės.

Ilgiausių metų Kazimie
rui Ivanauskui. Rap.

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTFD 
ADVERTIBINO DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph »4ftft-»4M»

HELP WANTED — VYRAI

HOUSEMEN
Atsišaukite j Timekeeper’s ofisą. 

EDGFAYATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

VIDURAMŽIO VYRAI
’ REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Įsidirbtl

100 NUOS. KARO DARBAT 
2743 W. 36TH PLACE ,

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI 
KEIČIAMI SHIFTAI

LABORERS 
DIENOMIS DARBAI 

STOCKMEN 
DIENOMIS DARBAI 

Atsineškite Gimimo Liudijimus.

Victor Mfg. d Gasket Co.
5750 Roosevelt Rd.

AUTO MECHANIKAI
Reikia labai svarbiai industrijai. 

LIBERTY TRUCKING CO.
1401 W. Fui ton St.

BUS BOYS
Atsikreipkite i Colonnade kambarj.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

HOTEL HOUSEMEN
Atsišaukite J Housekpeping Dept.

RISMARCK HOTEL 
Randotph Ir Wclln.

VAIKINAI IR VYRAI
Abclnl dirbtuvės darbai. Patvrlmns 
nereikalinga. Dienų ir naktimis. Pa
stovūs darbai. KROLL BROS. CO. 

1801 S. Michigmi

FREIGHT HANDLERS — oatvrę. 
Gera užmokestis. Matykit Mr. Bra- 
vere, sekančiai:

1401 W. FULTON

BUSHELMEN
Ooeratoriai prie motery kotų ir 
siūtu. Tiktai patyrusi. Gera mo- 
Iccstis

MATYKIT MR. WAKNIN
taro 9 ryto ir 12 pietų.

MORRIS B. SACHS
6638 S. Halsted St.

PAGELBININKAI prie išvežto iimo 
Ir karpetu valvmo dirbtuvėje. Paty
rimas nereikalinga.

H. C. NAHIGIA.N & SONS, INC. 
2522 W. Chieago Avė.

STEEL HELPERS 
ELECTRIC ABC WELDERS

Kelly—O’Leary Steel Works 
5757 W. 65th St.

Atdara Sekmadieniais

FREIGHT HANDLERS
Prie svarbiu transportaciios dar
bu. Gera mokestis. Matykit Mr. 
Foley.

C. & E. I. R. R.
55 W. Roosevelt Rd.

VYRAI suvirš 38 metų amžiaus 
dirbti prie Hiiipping room darbų. 
Patyrimas nereikalinga. Dienomis 
darbas. Kreipkitės prie Mr. Grant.

BLACKOTONF, MFC., CO.
222 So. Morgan.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.
HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plastic bindlng ama»a. Patyrimas 
nereikalinga. laibai įdomus darbas. 
Dienų ir naktj shiftai, greitas jsidir- 
blmas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Sherman St.

MERGINOS reikalingos prie leng
vu dirbtuvės darbu. Patyrimas ne
reikalinga. Pastovūs darbai, gera 
mokestis. Nereikia dirbti naktimis. 

SVPFIUOR ELECTRIC CO.
2111 S. Wabasli

DRESS OPERATORS
Tiktai pertaisymų darbams. Prie 
gatavai padirbtų išskirtinių rūšių. 
Gera mokestis.

MATYKIT MR. WAKNIN 
tarp 9 ryto ir 12 pjetų.

MORRIS B. SACHS
6638 S. Halsted St.

VYRAI IR MOTERYS

.t
ALEKSANDRAS

RASHINSKIS
Gyveno 36 20 S. \Vallace St.

« -■ —o
Mirė Koyo 2 d. 19«8 m. '7?3T 
vai. vak., sulaukęs 56 metų 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo 
ĮS Teisių apskričio, Skuodos 
parapijos.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterj Alice ir žentų Arthur 
Towne; 2 podukros Stellą Mil
ler, Agnės Kinder Ir žentų 
John; posūni Juozapų Laplns 
kj ir marčių. Josephine: 7 
anukus; 4 pro-anukus ir kitas 
gimines, Amerikoje.

Lietuvoj* paliko 2 posūnius 
Stanislovų ir Petrą Lapinskus.

Priklausė prie Liet. Keistu
čio Pašelpos kliūbo ir prie 
Palaimintos Lietuvos draugi 
Jos.

Kūnas pašarvotas Antanas 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lituanica Avė.

Laidotuvės jvyks šeštadienj, 
Kovo 6d. 1943m. Iš koplyčiom 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
ftv. ‘Jtirgio parapijos bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažis- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse. Nuliūdę:

Buk’I*. I’oihik’ės. Žentai.
Posūnis, Marti Antikai, Pro
Antikai Ir Giminė*.
leidot, direktorius Antanas 

M. Phillips, Telef. Yards 4908.

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis
Rekordas—

Sl Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 
Troost Monuments Are Impressive and Distinctive! 
YVorkmanship and Materials Unexelled—at Lowest Priees 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 
Member of the Lithunian Chamber of Commeree

tA. T A
IGNACAS KUKUTIS

Staigiai mirė Kow 3d. 1943, 
12 vai. pietų, sulaukęs 55 me
tų amžiaus.

Gimė IJetiivoje. Kilo Iš Sau
lių apskr., I’akrojnus parap., 
Nerikonių kalino. Amerikoje 
išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime*, 
moterj Teresę (po tėvais Mile- 
kaitė); brolj Kazimierą Jo rpo- 
terj Kleofą ir Jų šeimą; seserj 
Kotryną jos vyrą Juozapą Lu
koševičius tr Jų šeimą: 2 pus 
seseres Anelę Rantą jos vyrą 
Vincentą Ir Jų šeimą Ir Selo- 
miją Tamkus jos vyrą Fellx ir 
Jų šeimą. Ir daug kitų giminių, 
draugu Ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko brolj Anta
ną Jo moterj Ir Jų šeimą.

KOnaA pašarvotas namuose, 
6836 So. Maplewood Avė. lai
dotuvės (vyks pirmadieni. Ko
vo 8 d. 1943 m. Iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas | Gi
mimo ftv. Pan. Marijos parap. 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j ftv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, druugus-ges Ir pnž|«- 
tamus-na dalyvauti šiose lai
dotuvėse. Nuliūdę:

Moterį*. Brolis, Sesuo. Pus
seserės. ftvogerkn, ftvogerlnl ir 
Giminės.

i .aid. direktorius Antanas B. 
Petkus. Telef. Grovehill 0142.

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. YVashington Blvd. 

Tel. ESTebrodk 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street 

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finanaiikam stoviui prieinamas.

MATTRESS MAKERS
CUTTER prie matrasų ir Studio 

materijolo.
Roll Edge Vvrai 

Taper ar Galų Siuvėjai
SUPERIOR SLEEPRITE CORP. 

2229 S. Halsted St. >

FACTORY LABOR
66 centai mokama į valandą. 

Patyrimas nereikalinga.
H. P. SMITH PAPER CO. 

5001 W. 66th St.

Geras Maistas Tai Gera 
Sveikata

Ir švarumas yra svarbu patarna
vime gero maisto.

THE MARQUIS CO.
turi vietos CLEAN UP vyrams 
mokant aukštą algą. Gera proga 
tiems vvrams. kurie nėra užimti 
KARO DARBAIS prisidėti ir Da- 
erelbėti maitinti tūkstančius KA
RO DARBININKŲ kasdien.

Pasitarimai nuo 3 iki 5 popiet 
Pirmad.. Antrad., Ketvirtad. ir 
Penktadieniais.

2652 MONTROSE AVĖ.

MESSENGERS
Reikalinga keletas senyvų vyrų iš
nešioti lengvus pundulius. Atsikreip
kite j 812 W. VAN BUREN. Klaus- 
klte M r. Van Der Slide.

3 - V Y R A I - 3
9 valandos į dieną. Prie Džiani-

1 torių darbų. Atsikreipkite prie 
| J;' C. Peterson, Chief Janitor.

GRAND CENTRAL STATION.

2 DARBININKAI
Reikalingi. Be patyrimo. Dirbti vl-

: dui dirbtuvės. Taipgi ir HAND 
1 TRUCKERS naktiniam šlftui. Be 
patyrimo Turi būt piliečiai.

J. J. TOUREK MFG. CO. 
4701 W. 16tii, St. Cicero

HOTEL TARNAITE
Patyrusi. Atsišaukite j Linen 

kambarj.
SOITHMOOR HOTEL 

67tli Ir Stony Island Avė.

MOTERYS
| Amžiaus 17 iki 50 prie dirbtuvės 
I darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Alga $18 iki $24 i savaite. 40 

■, vai. savaitėje ir viršlaikis. Pašau
kite MONroe 4019.

C. A. ZOES MFG. CO.
168 N. Sangamon St.

MERGINOS IR MOTERYS
Patyrimas nereikalinga. Dirbti 
prie Soda Fountain ir Cafeterijoj. 
Gera pradinė mokestis. Uniformos 
ir valgis duodama. Atsišaukite j 
Employment ofisą, 2-ram aukšte.

F. W. WOOLWORTH CO.
219 S. State St.

DIRBTUVĖJE IR 
RAŠTINĖJE 

PAGELBININKAI
PATYRUSIU clerks. akuratiškų skai • 
čluotoitt. Tvnlsts ir Stenografisčlų. 
MECHANIKU, abiejų—vyru ir mo
lėm. Turi turėt savo įrankius. 
MESSENGERS. Bendram dirbtuvės 
darbui karo pramonėje. Gera mo
kestis Ir geros darbo sąlygos.

Jeigu Jūs dabar dirbate su aukštu 
patvrlmu karo pramonėje, jums ne
reikia kreiptis pas mus. Atsineškite 
jrodymus pilietybės ir SĮ SKELBI
MĄ J —

EMPLOYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY 

4401 W. 26th Street
-r

LACNDRY DARBININKES
Patyrusios Hand Fintshers. Mang- 
lers ir Pressers. Pastovūs darbai. 
Atsišaukite j Employment ofisą, 3 
aukšte. ■

MARSHALL FIELD & CO.

OPERATORES reikalingos — prie 
kotų. kelnių ir dresiu. Gera mokes
tis. darbo sąlygos. Išlikas ir pusė 
mokama už šeštadienius.

OTTENHEIMFR & CO. 
401-407 S. Green St.

SPOT WELDERS IR SPRAYERS 
reikalinga. Taipgi MOTERŲ DIRB
TUVES DARBININKIŲ—18 iki 40 
metų senumo. Geros darbo salvgos, 
pastovūs darbai. LAFayettc 2456.

STONE ASSOCIATES.
1833 W. SSrd St.

TARNAITES reikalingos — $2.54
centai j dieną. Pastovūs darbai, ma
lonios aplinkybės.

SHERIDAN PLAZA HOTEL 
4007 Sheridan Rd.

REIKIA VYRŲ
Saldainiu Dirbtuvėje 
Su ar Be Patyrimo 

Dieną ar Naktj Darbai 
Pastovūs — Gera mokestis.

SHOTYVELL CANDY CO. 
3501 W. Potomae.

VVRAI 18 IKI 50 
SAUGUMAS

PER DEM METUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

Mes norim pridėti skaičių vyrų prie 
savo dieninio Ir naktinio šiftų, ga
minime ir pakavime maisto produk
tų. Patyrimas nereikalaujama. Ne
paprasta proga saugumo ir nuola
tinio darbo, kas dieną, kas savaitę. 
Atsišaukite j—

THE KELLING NUT CO.
365 E. Illinois St.
Seetion 3—3rd floor.

MERGINOS IR MOTERYS 
18 iki 35 Metų

Reikalingos išmokti audimo amato, 
lengvi dirbtuvės darbai. Turi būt 
pilietės.

PHOENIK TRIMMING CO. 
2000 No. Ručine

MERGINOS
Prie lankstymo popieros baksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis ir naktimis shif
tai ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaskl Rd.

FINISHERS
Prie moterų kotų ir siūtų. Tiktai 
patyrusi. Gera mokestis.

MATYKIT MR. WAKNIN 
tarp 9 ryto ir 12 pietų.

MORRIS B. SACHS
6638 S. Halsted St.

FINISHERS
Prie vyrų kotų. Gera mokestis. 

Pastovūs darbai.

SCOTCH WOOLEN MILLS
813 W. Adams (netoli Halsted)

BUSINESS SERVICE

MERGINOS ir MOTERYS reikalin
gos prie pakavimo piragaičių (coo- 
kies). Patyrimas nereikalinga.

DF.F.R PARK BAKINO CO.
400 N. St. IjOuIs Avc.

PATAISOM PIUKLU8 — visokius. 
I Naminiai piūklal mūsų specialybe, 
i Rašykite dėl veltui kataloginio kal- 
! nų sąrašo. DIAMOND POINT 8AW
FndNO WORKS, 28 N. Loomis,
Chieago. Pasiųskite pjūklus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

—
VALYMUI MOTERYS reikalingos— 
$80.00 j mėnesi. 2 savaitės atostogų 
su mokesčiu. South side ligoninėje. 
Atsišaukite j Room 201.

956 E. 58TH ST.

Jei turi seno metalo — 
atiduok Amerikos karo pro 
dukcijai.

PLATINKITE “DRAUGĄ’ SKELBKITES “DRAUGE”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET
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klauso Baltgudijai — jai atiduoti, kas Rusijos — Ru
sijai, kas Lenkijos — Lenkijai.

Kaip matome, į tas rusų-lenkų ginčijamas teritorijas 
daugiausiai teisių, turi ne patys rusai ir lenkai, bet ki
tos tautos.

Šis kanas eina ui teisingumą, už visų tautų laisvę, 
dėl to ir sienų klausimą rišant, turės būti laikomasi 
teisingumo dėsnių.

Šv. Kazimieras buvo Algirdo 
proanūkis, Gedimino ainis

Ir globok ir gelbėk mus!

Pacifiko frontas gerose rankose
"Vakar buvo rašyta apie tai, kad japonai rengiasi 

ofensyvai. Gen. MacArthur. karo jėgų stovyklose suži
nota, kad japonai siunčia keliolika laivų su stipria lėk
tuvų apsauga ekspediciją Gvinėjos link. Tikrai yra 
džiugu pranešti, kad amerikiečiai tą priešų ekspediciją 
ne tik susekė, bet ją labai stipriai apdaužė, išsklaidė 
ir tik maža dalis, o gai ir nė kiek, tepasieks savo tikslą.

Šis įvykis dar kartą įrodo gen. MacArthuro apdai
rumą ir nepaprastus karvedžio gabumus. Pasitikėjimas
jo vadovybe yra pilniausias. Bet pasitikėjimo neužten-, 
ka. Reikia jam teikti tiek daug paramos, kiek fiziškai 
galimaį tą karo frontą jos pristatyti .-

Amerika yra rami — Pacifiko karo frontas yra ge
rose rankose. Tik reikia žiūrėti, kad tos rankos nebūtų 
tuščios. Daugiau laivų, lėktuvų ir kitokių reikalingų 
pabūklų tam frontui!

Jr

L SPAUDOS APŽVALGA
Daug kartų lietu

vių tauta buvo pa
vergta, prislėgta, per
sekiojama, naikina
ma. Daug kartų jai 
gręsė pavojų visai bū
ti sunaikintai. Didelių 
sunkumų ir pavojų 
metu giliai religinga 
tauta karštomis mal
domis kreipdavosi į 
savo dangiškąjį glo
bėją šv. Kazimierą, 
Tautos maldos būda
vo išklausytos. Visi 
puikiai žinome, kad 
Lietuvos gyve n i m e 
buvo tokių momentų, 
kuriuose tik stebuk

lai tegalėjo ją išgelbėti. Ne vieną, bet daug kartų Lie
tuva stebuklingu būdu savo gyvybę išlaikė ir net sau 
laisvę ir nepriklausomybę atsikovojo.

Šiandien ir vėl lietuvių maldos kyla į šventąjį Kazi
mierą, prašant ir globos ir pagalbos. Lietuva ir vėl yra 
pavergta ir visokiais būdais naikinama. Joe gyvybė yra 
pavojuje. Dabar jos kraują čiulpia pagoniškasis vokie
čių nacizmas. Taip pat jos tyko ir kiti didieji kaimynai. 
Ji šiandien, kaip priežodis sako, yra “tarp velnio ir 
bedugnės”. Kad iš tos padėties išeiti, reikalinga mūsų 
tautai sukaupti ne tik visas galimas medžiagines, bet 
ir dvasines jėgas. Kad išgelbėti Lietuvą ir apsaugoti 
tautos gyvybę, reikalinga yra šv. Kazimiero pagalba.

Ir mes nė kiek neabejojame, kad katalikiškoji Lietu
va, atsidavusi Dievo Apvaizdai ir savo ,šventąjam glo
bėjui, nežus. Ji, iškentusi didžiąsias kančias, atsikels 
ir vėl bus laisva ir nepriklausoma.

Šv. Kazimierai, globok ir gelbėk mus!

Dėl rusų-lenkų ginčo
Jau dabar aišku, kad Jungtinės Valstybės ir Anglija 

turės didelį galvosūkį, kol išriš sienų klausimą tarp 
Sovietų Rusijos ir Lenkijos.

Sovietų Rusijos vyriausybė per savo oficialinius spau
dos organus aiškiausiai pasisako nepaduosianti Len
kijai tų teritorijų, kairias raudonarmiečiai atplėšė nuo 
Lenkijos 1939 metais, kai Hitleris puolė ir lamdė Len
kiją.

Lenkijos vyriausybė, kurios priešakyje yra gen. Si
korskis, taip pat laikosi griežtai. Ji reikalauja, kad so
vietai pripažintų prieš 1939 m. buvusias Lenkijos sie
nas.

Kadangi abi pusi laikosi griežtai, dėl to nenumato
ma. kad be stipraus tarpininko tasai ginčas būt gali
ma išspręsti.

Lenkų pusę silpnina tas faktas, kad santarvininkai 
tuo tarpu nenori griežčiau pasisakyti prieš Sovietų Ru
siją, kuri dabar gerai pliekia Hitlerio kailį;. Seniau bu
vo sutarta eienų ginčus palikti po karo. Tačiau lenkai, 
matydami, kad rusų armijos artėja prie Lenkijos z ir 
kad užėmus lenkų teritoriją, raudonarmiečiai vargu iš 
ten bepasitrauktų, dėl to jie nori, kad sienų klausimai 
dabar būtų išaiškinti.

Vis tik, reikia manyti, Jungtinės Tautos, kurios pa
sirašė Atlanto Čarterį, tarpininkaudamos sienų nusta
tyme, laikysis griežto teisingumo. Didelė rusų ir lenkų 
ginčijamos teritorijos dalis nepriklauso nei Sovietų Ru
sijai nei Lenkijai. Teisingumas reikalauja, kad tai, kas 
priklauso Lietuvai (Vilniaus kraštas) būtų grąžintas 
Lietuvai, kas pnklauso Ukrainai, reikia grąžinti Ukrai

nai (atstačius jos nepriklausomą valstybę), kas pri-

Lielavos švente
Šiandien dedame užbaigą lenkų laikraščio “Nowy 

Swiat” straipsnio, parašyto Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktuvių minėjimo proga;

“Vėliausio šimtmečio ketvirčio Lietuvos šeimininka
vimo išdavos — tai progresas mušantis visa jėga jos 
naudai palyginus au carų laikotarpiu, tai ne tik pro
gresas, pasireiškiantis statistikos daviniuose. Tie, ku
rie taip lengvai išsprendžia Lietuvos likimą, būtų ne
abejotinai nustebinti, jeigu savo akimis galėtų įsiti
kinti, kokia tikrumoje Lietuvos pažanga egzistavo ir 
tai palyginus didesnėje skalėje nei civilizacijos proce
sas Rusijos “mechanizavime”. Gal jie pajėgtų paste
bėti, kad tokie atsiekiami nebūtų galimi be pačių Lie
tuvos žmonių valios gyventi savistoviose sąlygose be 
visuomenės žinančios savo siekius. Gai jie pajėgtų taip
gi įsitikinti, kad Lietuva susideda iš plačių darbščios 
visuomenės sluoksnių, vedamų didelio skaičiaus auk
lėtojų, puikių valstybinio gyvenimo organizatorių bei 
visuomeninės pažangos pijonierių.

“Per mažai tie faktai yra žinomi pasauliui, kad ga
lėtų įkainoti jų vertę ir iš Lietuvos pavyzdžio įsitikinti, 
kad tik besąlyginis Nepriklausomybės principas mažes
nėms tautoms yra pagrindas visos žmonijos pažangai 
ir gerbūviui.

“Tie faktai vienok pilnai yra žinomi Lenkijai, kurios 
akyse ėjo tautos atgimimas, kuris kultūriniai ir ūkiš
kai taip sparčiai augo, kad dar vienos generacijos bė
gyje jos pozicija Europoje būtų buvus lygi Norvegijos, 
Suomijos ar Danijos pozicijai.

‘ ‘Valstybinio valdymo talentas, kuris tokiam aukštam 
Laipsnyje pasireiškė naujoje Lietuvoje, buvo lenkams 
žinomu faktu iš Lenkijos istorijos. Gerai sekėsi Lenki
jai, kai kraštą valdė lietuviai.

“Bet kas svarbiausia, tai faktas, kad Lenkijoje buvo 
suprasta, jog lietuvių tautos savybės ir sugebėjimai 
cka.ugelyj atsitikimų ir įvairiose srityse ne tik prilygsta 
tokioms pat lenkų tautos ypatybėms, bet jas viršija.

“Ginčų iššauktam pasikarščiavime lenkų visuomenės 
vis gi neliko nepastebėta, kad ūkiškam susitvarkyme, 
o ypatingai taip svarbiam mums žemės ūkio klausime, 
Lietuva stovėjo aukščiau už Lenkiją. Žinota, kad Lie
tuvos valstietis stovėjo aukščiau už mūsų. Tas lietė ne 
tiek patį ūkininkavimo būdą. Mes žinojome, jog Lietu
vos valstietis veda žavo ūkį aukštumoje, kurį Lenkijoje 
gal tik pavyzdingiausios parinktos apylinkės tegalėjo 
prilygti. Lietuvos valstietis ir jo atstovas taryboje (su
prask Seime) sugebėjo geriau ir'tiksliau užtikrinti sa
vo dalyvavimą valstybės gyvenime negu tai buvo ga
lima Lenkijoje.
" “Mums Lietuva galėjo tapti pavyzdžiu daugely j klau

simų ir taip pat kaip tas problemas išrišti. Ir lenkų 
visuomenėje jau pradėjo nykti įsitikinimas pirmavimo 
raugo; šalia gilaus broliškumo jausmo, augo pagarba 
ir gilus supratimas didelių lietuvių tautos vertybių.

“Ant tokio tai pamato stovi šiandien lenkų visuome
nės pažiūros į Lietuvą. Sugebėjome įžiūrėti, kad ant 
šiaurės Lenkijos rubežių atgimsta kaimynas, kurio pa
žangos laimėjimai nekeldavo nerimo, bet gilino mumyse 
simpatijas ir džiaugsmą dėl jo darbo rezultatų.

“Šitame kare Lietuvos likimas vienas iš svarbiausių 
Lenkijos tikslų. Sekantieji iš istorijos įsipareigojimai 
ir šių dienų realybės supratimas daro, kad pilna lietu
vių tautos nepriklausomybė ir suverenumas tampa są
lyga, nuo kurios Lenkija ir joe kariai nepasitrauks".

(Iš “Draugo” 1918 metų 
kovo 4 d.)

Statys prieglaudą... Lietu
vių Labdarių Sąjunga savo 
susirinkime vasario 27 d. 
nutarė tuojau pradėti sta
tyti našlaičių prieglaudą ir 
ją šiemet baigti.

•

Estija paskelbė nepriklau
somybę... Revely-Taline su
sidariusi valdžia paskelbė 
Estijos nepriklausomybę.

• ■ -
Už Lietuvos laisvę... Sv. 

Jurgio par. salėj įvyko Su
vienytų Lietuvių R. Katali
kų Chicagos ir apylinkių 
draugijų delegatų, reprezen
tuojančių 20,000 narių, su
sirinkimas, kuriame priėmė 
tokį nutarimą:

Kadangi lietuviai parode 
savo ištikimybę šiai šaliai 
ir neša savo galimą pagal
bą Suv. Valstijų vyriausy
bei;

Kadangi Rusijos bolševi
kų vyriausybė neįstengė Lie 
tuvos apginti niuo vokiečių 
užplūdimo ir pagaliau tai
kos sutartimi Lietuvą pave
dė Vokietijai;

Tatai mes nutariame, kad 
mes save pavedame Suv. Vai 
stijų globai ir prašome Suv. 
Valstijų vyriausybės ginti 
mūsų tautos teises taip, kaip 
vyriausybė jau yra padariu
si su Rumunija, Armėnija, 
Lenkija, Suomija ir kt.

Mes protestuojame prieš 
prijungimą Lietuvos prie 
Vokietijos imperijos arba 
pavedimą pastarosios prie
žiūrai ;

Mes reikalaujame Lietuvai 
visiškos neprig.ulmy'oes su 
demokratine - respuolikoni- 
ne vyriausybe, panašia į Su
vienytas Valstijas.

(LKFSB). — Kovo 4 d. 
viso pasaulio lietuviai kata
likai prisimena didį Lietu
vos šventąjį — Sv. Kazimie
rą, mirusį 1484 metais. Įdo
mu prisiminti, kad to šven
tojo prosenelis buvo Lietu
vos kunigaikščio Gedimino 
sūnus Algirdas. Algirdo sū
nus Jogaila ir Lietuvos ku
nigaikštytė Sofija Alšėniš
kė buvo tėvais dviejų sūnų: 
Vladislovo ir Kazimiero. Šis 
pastarasis ir buvo tėvu Šv. 
Kazimiero. Vienu iš pirmųjų 
šventojo auklėtojų buvo ži
nomas istorikas Jonas Dlu
gošas, kurio tėvas buvo 
Žalgirio mūšio dalyvis. Dlu
gošas yra daug rašęs apie 
Gediminą, Kęstutį, beabejo 

tuos dalykus jisai yra pasa
kojęs ir savo mokiniui šv. 
Kazimienui. Tas lietuvis 
šventasis buvo pasiekęs au
kštą tobulybės laipsnį. Die
nos metu jisai su kitais ka
ralaičiais, savo broliais, dir
bo tėvo-karaliaus raštinėje, 
ar buvo užimtas svarbiais 
valstybės reikalais, o vaka
rą, net ir naktį skirdavo su
sikaupimui. Sargybiniai net 
ir nakties metu jį yra matę 
besimeldžiant prie katedros 

„ durų; atmenant, kad tą šven 
tasis darydavo net ir žiemos 
metu, galime suprasti, kiek 
jis vertino bendravimą su 
Dievybę per maldą, susikau
pimą ir nusimarinimą. Ka
raliaus rūmuose buvo turto 
ir kitų visokių gėrybių, bet 
jisai po karališkais drabu
žiais nešiojo šiurkštų nusi- 
marinimo rūbą, ir nakčia 
palikęs lepius patalus, pra
leisdavo nekartą ištisas va
landas mąstyme ir kietame 
guolyje. Ypatingai pabrėžia
ma jo meilė skaistybės: ka
da jisai jaunas susirgo džio
va, ano laiko daktarai manė, 
kad jo sveikata pagerėsianti 
atsižadėjus skaistybės gyve

nimo. Net ir tėvai, gydyto- " 

jų suklaidinti, norėjo sūnų 
palenkti prie nuodėmės, ta
čiau šventasis jaunikaitis 
geriau norėjo pasirinkti mir 
tį, kaip nuodėmę, atmesda
mas netikusius patarimus. 
Skaistybės meilė jį paskati
no garbinti skaisčiausią P. į Y 
Mariją. Jis dažnai giedodavo 
jos garbei skirtąją giesmę: 
“Mano siela, tark kasdieną 
garbę skaisčiai Motinai’’.
Net mirdamas prašė tos Šv. 
Bernardo giesmės nuorašą 
įdėti į grabą. Buvo labai 
gailestingas vargo žmonėms, 
gausiai juos šelpdavo, lan
kydavo ligonis ir su džiaug
smu jiems patarnaudavo.
Mirė Gardine, turėdamas 26 
metus amžiaus, bet atmini
mas apie jį nemirs amžiais. 
Šventuoju paskelbimo iškil
mėse iš Romos atsiųsta vė- .j 
iiavą nešė patsai“ vyriausia 
valstybės senatorius Leonas 
Sapiega. Tas įvyko Vilniuje 
1604 m. Kai Vilniuje buvo 
nutarta pastatyti Šv. Kazi
miero bažnyčia, jos pama

tams reikalingus 3 milžiniš
kus akmenis, gulėjusius už 
miesto, apsiėmė be užmokės- , 
nio atritinti 700 vyrų. Net 
Italijos ir Belgijos ir kitų 
kraštų jaunimo organizaci
jos pasirenka Šv. Kazimierą 
savo globėju, stato jo stovy- 
las. Šv. Kazimiero relikvijas 
užsikabinę ant kaklo Kaune 
seminarijos klierikai spaudos s 
draudimo metu pradėjo sla
ptą veikimą, rūpinantis lie
tuviškomis knygomis, iš to 

išdygo garsioji lietuvių liau

dies švietimo draugija — Šv. 

Kazimiero vardu, o Ameri

koje net arti 20. Tarp Ame

rikos lietuvių puikiai veikia 

Šventojo dvasia besigaivinan 

ti ir jo tobulybės keliais no
rinti eiti Šv. Kazimiero Se

serų vienuolija.

’ A
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Jakštas 1916 m. paskelbė nepriklauso
mą Lietuvos kunigaikštiją...

-Sueina S m. nuo rašytojo mirties. - Ir Jakštas 
vyžomis nešiojo bei gyvulius ganė. - Žandaru 
lydimas i Rusijos ištrėmimą. - Eilėraštis 
kortuotojams. - Apie mokslą bombomis 
įkurtą. - Kaip Jakštas mane barė.

CAREFREE C0UPLE THANKS 
STARS FOR WAR BONDS

Lietuva buvo
pasveikinta. .

(Alke?.a iš 3 pust.

Didieji lietuviai apie 
besišypsantį senelį

Lygiai prieš 5 metus mir
tis atšaldė besišypsančias 
garsiojo Lietuvos senelio — 
Adomo Jakšto — lūpas. Tai 
buvo didi asmenybė, apie ką 
liudija mūsų garsiųjų vyrų 
žodžiai:

— Nuoširdus poetas ir 
matematikas, karštas lietu
vių kalbos gynėjas ir įsiti
kinęs esperanto platintojas, 
teologas ir filosofas — jis 

. žymiausias lietuvių renesan- 
* so (atgimimo) asmuo, — ra

šė apie jį pTof. Šalkauskis 
(vėliau išrinktas Lietuvos u- 
niversiteto rektoriumi).

— Vienas per 20 metų bu
vo beveik monopolizavęs lie
tuvių literatūros kritiką raš 
tų vertinimą. Per tą gražų 
laiką jis nemažos įtakos tu- 

’ rėjo į tam tikrą skaitytojų 
skaičių, kuriems buvo ne
klaidingas vadovas, — taip 
apie Jakštą atsiliepia B. 
Sruoga.

— Pripažįstame, kad Jakš 
tas po Maironio yra ryškiau- 

M sias ir žymiausias tos gady- 
nės poetas, — šitaip jį...ver
tina rašytojas Putinas.

— Jei būtų galima pra
manyti tokios ypatingos 
svarstyklės pilietiniams nuo 
pelnams sverti, tai. mano iš
manymu, ant dviejų lėkščių 
sukrauti visokeriopi Basana- 

J| vičiaus ir Dambrausko-Jakš
to nuopelnai dažnai svyruo
tų, — sako Tumas-Vaižgan
tas.

Kas gi buvo tasai vyras 
apie kurį garsiausi lietuviai 
taip gražiai atsiliepia? 
Jaunatvės nuotykiai

Aleksandras Dambraus- 
kas-Jakštas buvo gimęs 1860 
m. Kuronių kaime, Ukmer
gės apskr., ūkininkų šeimo
je. Dešimties metų vaiki; 
neteko savo motutės ir jį

globojo, į mokslus leido jo 
dėdė Kriukų klebonas. Na
mo parvažiavęs vakarus pra 
leisdavo kartais prie bala
nų šviesos, giesmes giedoda
mi, o vasarą, vyžomis ap
siavęs eidavo gyvulių gany
ti. Būdamas Šiaulių gimna
zijos ketvirtoj klasėj dėdės 
vardadienio proga sustatė 
gana vykusias savo pirmą
sias eiles. Gimnazijoje mo
kinosi daugiausia bajorai
čiai, jis gi kaimo vaikas jų 
draugystėje jautėsi reikia
mai neaptašytas, tai pamė
go vienatvę ir knygas. Jis 

| anksti ir giliai pradėjo pro
tauti. štai pavyzdžiui vienas 
iš jo to laiko tikybinių sam
protavimų:

— Bet kuri būtybė yra 
reikalinga atatinkamo savo 

i prigimimui iriais to. Sielos 
maistas yra tiesa, o bet ku
ri tiesa yra amžina, tad ir 
siela turi būti savo esmėje 
amžina, nemirtinga.”

Jau nuo gimnazijos laikų 
daug. daug skaitydavo, o į- 
stojęs į Petrapilio universi
tetą ne vien klausėsi paskai
tų gamtos-matematikos sky 
riuje, bet dar uoliai lankė 
tikybos ir filosofijos paskui 
tas. ypač mėgdamas Solov 
jovą. apie kurį vėliau rašė:

— Joks katalikų apologe
tas (religijos gynėjas), jok- 
kitas krikščioniškas filoso
fas nėra mano dvasiai su 
teikęs x tiek šviesos, kiek VI. 
Solovjovas”.

Universitete įsijungė į lie 
tuvių studentų veikimą. Be
siginčydamas su kai kuriais 
dėl tikybos klausimų, norė
jo iš los srities daugiau ži
nių turėti. Kartą senų kny
gų krautuvėje jisai rado pi
gų. gražiai aptaisytą Nau
jojo Testamento leidinį grai
kiškai. Nusipirko ir pradėjo 
gilintis. Vėliau taipgi senų 
knygų krautuvėje nusipirko

fAMOUS CLOSE SHAVES By Barber Sol

S.O.S. SAVEO OUR SKINS/ WALK FOR LIFE/

Būt for a nurse£ sensitive skin, 
RUBBER GLOVES MIGHT NOT BE USED IN 
SURSERY TO SAVE LIVES. TRYlNG TO 
PROTECT MER HANDS FROM CARBOLIC 
ACID IN THE WASH BASIN W0N APPROVAL 
FOR THE NURSE To WEAR THEM/

Private Jim Hav/kins, 
GALIFORNIAN, SEVERELY 
VrfOUNDED AND REMOVED 
TO HIS SHIP AFTER 
KIULING THREE IN 
COMBAT WITH ElGHT 
JAPS, AROSE TO 
WALK TO THE DECK. 
HIS EXPLANATION WAS: 
IF HE TOOK A WALK 
HE D LIVE.

BARBER SOL 
^6 SAYS:

NO DflOP IN BUCKET/
Had Judith Evelyn 

NOT HUGGED AN EMPTY 
WATER CASK FOR 19 
HOURS AFTER THE NAUS 
SUNK THE S.S. ATHENIA, 
THE BRQADWAY HIT 
*AN6EL STREET* W0UlDN'T 

!Tfc NEWEST STAR'HAVE n
A/y Bonos mo StmpsS

8OYS AO£ 
HEROeS AU.

HAV£ YOU HZARD YOUR 
COUNTgyS C ALL c

“Never saved before”—nov salts away 

15% each pay day

(c took Pearl Harbor to get the 
Ouncan MacGregars to live up to 
their name.

Mr. MacGregor, a former auto 
jalesman, confesses that he and his 
*ife had never paid rauch heed to 
che old Scot adage abput saving up 
ior a rainy day, in the 15 years of 
their married life.

It probably štili would be, “easy 
tome, easy go" with them, if it hadn’t 
been for the war. Then the automo- 
bile business went to pot, and Mr. 
Mac had to find another job. Since 
then, the couple has thought twice 
before spending a niekei, and as a

result, have been able to put 15% 
of their pay into War Bonds weeltly. 

You can save at least 10%! 
“We’ll have a nice little nešt egg 

in a few years,*' cxults MacGregor.
Maybe you can’t put 15% of your 

pay into War Bonds. Būt you can 
save at least 1O%! If you’re woriting 
in a plant where the Payroll Savings 
Plan has not been installed, talk to 
your union head, foreman, or plant 
manager, and help get it started.

Your local bank will be glad to 
help start a Plan of your own, if you 
can’t get on a Payroll Savings Plan 
anv other wav. Act todav.

Pasveikinimas Lietuvai Kun. Vailokaitį 
ir kenčiantiems bolševikai pristatė

. lietuviams Sibire prižiūrėt
arkliu pakinktusmusų ir 

tėvynės
Maloningas ir (LKFSB) Gauta žinių iš 

Sibiro, kad kun. Juozas Vai-

brangioj
East St. Louis, III., St. Lo

uis, Mo., ir visos apylinkės
^ganngas amerikiečiai susi-

per visas gadynes.
rinkę 1943 m. vasario mėn.

Kun.'A. L. Deksnys savo 21 d. į Nekalto Prasidėjime lokaitjs tebėra gyvas. Išvež-
paskaitoj “Lietuva Nepri- parap aalęt East st. Louis. 133 lš Lietuvoa J*18ai buvo 
klausomybėje ir dabar” nu- paminėti Lietuvos Nepriklau aP^yvendlnt38 viename ko' 
švietė, kaip sparčiai Lietu- aomybės paskelbimo 25-ąją, m‘" nstų ukyje — kolchoze, 
va po I-ojo paaauiinio karo sukakti, sveikina tave, bran-1 Kunigui Vailokaičiui bolše-
kėlėsi, kūrė, statė ir darė gi Lietuva, kuri dabar kenti; vikai liePė Prižiūrėti arkliV 
progresą visose srity-e, y- po nacįų jungu ir kai dau pakinktus. Kun. Vailokaitis 
pač moksle, mene, žemės ū- gelis tavo gerų sūnų ir dūk- dabar yra 62 ™etų amžiaus 
kyje. Savo laisvę ir nepri- terų miršta Sibiro tyruose
klauaomybę ji mokėjo ge- ar Baltosios jūros šalčiuose, 
r am sunaudoti. Bet ją iš- Mes, būdami laisvi po žvaigž 
plėšė 1940 m. birželio mėn. dėta Amerikos vėliava, len- 
15 d. bolševikų invazija, o kiame galvas prieš jus did- 
1941 m. birželio mėn. 22 d. vyriai, kurie aukojot gyvy- 
ji buvo antru kartu užgniau- bę ir liejot kraują už bran- 
žta nacių okupacija. Bet iš gįą protėvių žemę. Žinok ken 
lietuvio širdies nieks neiš- čianti Lietuva ir jūs kankl- 
plėš noro būti laisvu ir ne- niai Lietuvos žmonės, kad 
priklausomu. Po karo jis vėl jūs būsite laisvi, jūsų kan- r0 metu Patekęs su tremti 
kelsis, iš griuvėsių ir atkurs, čios įr kraujas nebuvo vei- niais * Rusiją tenai leido 
atstatys, kas buvo sugriau- tni išlietas, nes mes vado- 
ta ar sunaikinta. Į vybėje garbingojo Amerikos

Dr. Vizgirda savo kalbo- prezidento F r a n k 1 i n o D. 
je ragino remti visokiomis Roosevelto kartu su visomis 
priemonėmis lietuvių tautos sujungtomis tautomis ka-

ir jau netoli 40 metų, kaip 
yra kunigu. Yra baigęs aukš 
tuosius mokslus Petrapilio 
dvasinėj akademijoje, gau 
damas magistro iaipsnį. Ku
rį laiką yra buvęs “Šaltinio” 
redaktoriumi ir už lietuviš
ką veiklą caro valdininkų tu 
vo daug sykių baustas ir sė
dėjo Kalėjime. Didžiojo ka-

lietuvišką laikraštį “Vadas” 
ir organizavo lietuvius į 
draugiją, pavadintą “Liau
dies Sąjunga”, kuri subūrė 
veik visus tremtinius, turė
dama tūkstančius narių. Po 
karo apsigyvenęs Vilniuje 
1919 m. bolševikų buvo pa
imtas įkaitu ir buvo išga- 

vėliau 
buvo iš-

ko ir galvosūkio. Į v81 |a,v a ir „epriklausoma!! vaduotas > Lietuv0'
St. Louis lietuvių Sv. J uo-1 Lietuvos Dienos prezidiu- j suimtus bolševikus. Kun. 

zapo parap. - klebonas kun. mas __ j Juoz. Vailokaitis savo dide
liais sugebėjimais daug pri
sidėjo prie Lietuvos ūkinio
pagerinimo.

____________________ __ _____________________________ pastangas atstatyti nepri- ria.ujame prieš diktatūrų
prancūziškai “Kristaus Se- buvo kunigų semirarijos pro klausomybę, panašiai kaip siaubimą ir mūbų sūnus ir
kimą”. Tuos ir kitus daly- fesoriumi, vėliau vyskupo buvo daryta ano karo metu. broliai guldo s a. v o galvas
kus beskaitydamas, besvirs- sekretoriumi. 1902 m. jisai Gale jis parodė fakiriškų taip pat už išlaisvinimą pa-
tydamas palinko stoti į ku- buvo pasiūlytas profesorių- šposų, kurie ypač jaunio- vergtų tautų ir tavęs Lietu-1 ientas DaugPilia- v ė
nigų seminariją. mi į Petrapilio dvasinę aka- siems suteikė nemažai juo- Va. Tikėk Lietuva, tu būsi Smolenskan. Iš čia bu

demiją. Rektorius apie nau
ją profesorių prasitarė:

— Kad tik po vaišes ne-

Ištremtas į Rusiją

Įstojęs į Kauno kun. se
minariją užgulė knygas, il-l i M. Vitkus iškėlė mintį ne-
gą laiką pašvęsdamas tvar-! ®lbJasky^y ir knygas myle- apleisti €avo vyrų kariau-; 
kymui didžiulės kun. semi- tų ; Ir tlkra1’ kaiP Ambro-, jajlčių .j£ saVo kraštą ypač j
narij-os bibliotekos. Be to su zevlcius aPie^^ » tą s o —nepagaiiėti parašyti jiems i 

į * kitais-klierikais pradėjo leis- sunku surasti ^žmogų, kurį lai-kų, Q uip pat remtį A_; 
ti lietuvišką laikraštėlį “Lie- ^eciau pamatysi vai , sun merįkog ve4amą karą už iš- 
tuva”. Vienu metru net buvo k*au 8Urastl toki, kuris la'■ iaį8vinimą pavergtų tautų

; susvyravęs — norėjo semi-1 biau knygas mylėtų. Did- ;perkant karo bonus ir ženk 
nariją apleisti, bet vadovy- ZLausl3 Jakšto džiaugsmas Jug

W. Raukas, pirm.
L. Shukist, sekr.

Didžiosios valstybės 
tariasi apie pokarinę 
Europos santvarka

(LKFSB) USA ir Britą
to sulaikė. Įšventintas ku- — Kūrimo veiksme žn»Į tinės Tarybos atsišaukimo i n^3 Jau dabar, kaip prane 
nigu, baigęs Kunigų Akade- gus pakyla aukščiau už sa-, lietuvius, buvo visų daiyv-su-1 &a Newsweek , tariasi, kait 
miją 1888 m. buvo paskir-ve patį ir tampa panašus į’jančių visais balsais priimti 3*0 kai° pabaigoje bus su 
tas kapelionu Panevėžio gi-Į Dievą — Kūrėją... Tūnoti šie pasveikinimai ir rezoliu-1 tvarkYta Vokietija ir kito 
mnazijoje. Jau sekančiais nieko nedarant pritinka ak-1 cijos: j Europos valstybės. Namai’j
metais jį už lietuvišką kata- meniui, ne žmogui”. Jis bai-j Lietuvai ir kenčiantiems ma^kad Jungtinių Tautų ka 
likišką veikimą rusai ištrė- šiai nemėgdavo kortuotojų lietuviams, Amerikos Lietu- iar P°ktin® specialiai 

ir dėl jų net eilėraštį suku-j vių Tarybai ir Lietuvių Ta,u-itam reikaIui sudaryta tary-

bė geriau jį pažindama nuo buvo darbas. Jisai rašė: i po Lįet'

mė į Rusiją. Buvo taip: ar
tinantis vienai caro šventei 
jisai paragino lietuvius mo
kinius neiti į cerkvę, o į ka
talikų bažnyčią. Vyresnybė 
įniršo, laikė jį maištininku '

— Kaipo tokį, — pasako-1 
j asi Jakštas, — netrukus nu 
veždino mane į Kretingos 
vienuolyną “atgailoti”, o| 
paskum birželio mėn. ištrė
mė 5 metams į Naugardo 
guberniją policijos priežiū
rom Pranešimą gavau iš va
karo, kad susikrovęs daik- 
us, rytojaus dieną anksti 

galėčiau būti pasirengęs ke- 
.ionėn. Ją atlikau laimingai 
kun. Jačinausko, tokio pat, 
kaip ir aš, kaltininko, ir dvie 
,ų žandarų lydimas’’.

Jakštą nutrėmė į Ustiuž- 
ną ir kad nenumirtų iš ba 
Jo, paskyrė po 6 nbLus mė

rė:
— Ir sėdžia aplink dakta

rai, kunigai,
Tiesos apgynėjai, tautie

čių vadai...
Nors sieloj kiekviena sa

vo gin’ idealą,
Tačiau susirinkę prie ža

liojo stalo,
Iš viena tris priešus visi 

ima vyt—
Sveikatą ir turtą ir laiką 

žudyt?’

tinei Tarybai ba laik4 P° k*™ kon
Jose aiškiai ir ryžtingai'troliuoa Eur0P08 gyvenimą

paremiami Lietuvos pilno- ' Apsvarsčius tuos klausimus 
tų darbai Lietuvos Nepri. su britaiB- neužilS° numa' 
klauaomybės atkūrimui ir toma “eiti ‘ bendrus Pasi' 
pažadama parama Amerikos tarimus ir su Maskva. Y pat 
vyriausybei kovojant už sa- Amerika yra užinteresuota 
vo krašto ir tautų laisvę. dabar krJO ankačiau Pasiek' 

Sugiedojus Lietuvos him
ną, iškilmingasis posėdis 
baigtas. Toliau sekė pasi
linksminimo valanda ir nuo
širdūs pašnekesiai lietuvių

Ir bodėdamasis, kad jam kar 8U lietuviais, 
tą reikėjo maišytis prie to- &*08 kolonijos lietuviai sū
kių penkių lošikų, priduria: ruošdami šį paminėjimą ir 

Ir laiko man gaila, ir gal- 8auaiai jame dalyvaudami
la akių...

Negrius gi pasaulis 
mulkių penkių!

Tiesos sargyboje
Patsai suradęs tiesą reli 

neriai pašalpos. Ten jisai su gijoje, jisai buvo uolus jot 
rado Pietarį, kurį suragino skelbėjas žmonijai, nenuils- 
iašyti ir pats daug skaitė tarnai rašęs ne tik Lietuvos
ir rašė, siųsdamas savo ir 
Pietario straipsnius į slap
tus Prūsuose einančius laik
raščius.

“Kad tik po vaišes 
nesiblaškyt^ ir knygas 
mylėtų“

Pasibaigus ištrėmimo me
tui, Jakštas grįžo į Lietuvą,

laikraščiuose, bet ir pran
cūziškai, rusiškai, lenkiškai 
net esperantiškai (jis buv< 
esperantiško laikraščio re 
daktoriumi). Jakštas sielo
jasi žmonių sumedžiagėjimu 

— žiba miestuos liampos 
elektrinės,

Bet žmonių širdy šviesy 
bė dingus:

parodė, kaip jie prisirišę 
dėl Pr*e Lietuvos ir tik vienas 

žodis: “Lietuva” visas juos 
sujungė ir sukvietė į bendrą 
darbą už savo protėvių šalį.

A. Ludvikas

Pripenėtos nuodais tam
sios miaios

Niekin Dievą ir kelius tei
singus.

Veltui graudžią prana
šas ved' raudą.

Minios klyksmai jo nu
stelbia žodį;

Duonos, aukso ji tema- 
• to naudą,

Dvasios peno ji ieškot 
negodi,

(Bus daugiau)

I >
santvarką, šitam darbui va- 
dovauja State Departamen
tas. Pasitarimuose, fc>e abe- 

. jo, paliečiamas ir Baltijos 
valstybių, taigi ir Lietuvos 
likimas, taigi būtų svarbu 
kuo ryškiau pareikšti lietu
vių laisvės troškimą sena
toriams, kongresmanams ir 
kitiems asmerfims. Tą savo 
rezoliucijomis ir asmenišku 
susitikimu turėtų neatidėlio
jant daryti mūsų įtakinges 
nie j i asmenys, organizaci
jos, parapijos ir t.t.

ti susitarimą apie pokarini

“Priešas neturi kitų tokių 
sėkmingų ir tikrų būdu 
skaisčioms sieloms sugadin
ti, kaip skaitymas užnuody
tų knygų”. (Šv. Alfonsas 
Ligouri).

Lo« —• cough due to ■ cold —thanks to the 
soothing action of Smith Brothers Cough 
Drops. Keep a bot hand y these days! Two 
kinds, both good. hoth tffective, both deli- 
cious: — Black or Meothol. And štili only 5<.

SMITH BROS. COUGH N0PS 
»IACK OI MENTHOL- 5«T«A» MARK

Everybody ravės ai 

salads, Peg.Whaf’s the secret?
our

i

alv/ays makes a hit.

Mintom AO»ll-Mlracl« Whip doM vork teosidm 
wlth salads! A uniqu« combination of old-fathioncd 
boiled draw»in< and fine mayonnalae, Miracle VVhip ia 
by far Amerloa’s favorite salad dressing. 
A****««*«****'tt«ftA

MIRACLE WHIP! 
Ils "different' flavor

i/Tk
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Sveikata - Brangus Jurtas
Rado dr. Račkua. 4204 S. Arcner Avė., Chioago

SKAUSMINGOS 
MĖNESINES

Moteriškė neprivalo kas

THEY RUN SERVICE BENEFIT!

kia, bet tai ne visoms pa
gelbsti, nes kartais atsiran
da sunkesnės patologinės 

mėnesį kentėti | komplikacijos, kurias reikia
Daug moterų per mėnesi- 8ydyti rimtesnėmis mediei-

nes kenčia skausmus ir varg 
sta, ir nyksta, ir sarmaty- 
jasi ieškoti pagalbos pas gy
dytoją.

Tik tos, kurioms prisiėjo Pa arSesn8s

nos mokslo priemonėmis. 
Šnapsas daugeliui moterų 
sumažina skausmus, bet kai 
įpranta į Snapsą, tai patam-

perkentėti “dysmenorrheją” vyrus; o girtuoklė šeiminin 
kė tai tikrai laimės šeimy-(skaudžiausias mėnesines),

tik jos gali suprasti ir at- nai neteik‘a- Aspirinas taip

jausti vargšes moteris ken
čiančias laike skaudžiųjų 
mėnesinių.

Kai moteriškei ateina 
“dysmenorrheja”, tai tuo 

.laikotarpiu ji negali tinka
mai darbą dirbti, jai strė
nas gelia, vidurius skauda, 
kitoms galvą skauda, ji pa
sidaro nervuota bei labai 
jautri; o kitos taip blogai 
jaučiasi, kad net lovoje turi 
sirguliuoti.

Skausmai laike mėnesinių 
nėra natūralūs reiškinys. 
Kiekvienas skausmas b i 1 e 
kurioje kūno dalyje reiškia 
perspėjimą, kad kur nors, 
kas nors yra negerai, kad 
gręsia pavojus sveikatai.

Kodėl daugeliui moterų 
mėnesinės pasidaro įkyriai 
skaudžios, tai priežasčių ga
li būti gausiai įvairių; bet 
apie tai aiškinti per spaudą 
yra nepatogu.

Skaudžiųjų mėnesinių gy
dymas yra gan painus da
lykas. Pašalinus pagrindinę 
priežastį, skaudžiosios mė
nesinės daugiau moters ne
kankina. Bet jei randasi aur. 
kios patologinės komplika
cijos, tai ne visada pavyks
ta pagydyti. Tačiau ir to
kiais atvejais, daktaras ga
li moteriai pagelbėti taip, 
kad jos mėnesinė bus be 
skausmų, ji nebus nervuo
ta, ir galės dirbti, ir jausis 
stipri, — jei laike mėnesi
nių vartos daktaro nurody
tus vaistd3.

Ne visos, bet daug mote
rų mėgina gelbėtis naminė
mis priemonėmis kai užeina 
skaudžios mėnesinės. Vienos 
geria šantų arbatą, kitos ge
ria šnapsą, kitos ryja aspi-

gi apmarina, bent laikinai, 
mėnesinių skausmus; bet as
pirinas dažnai sugadina šir
dį ir nusilpnina kraują. Tai
gi neapsimoka save felče- 
riuoti nei su šautais, nei su 
šnapsu, nei su aspirinu.

Toms, kurių vidujinės liau 
kos nenormaliai veikia, tai 
endocrininių ekstraktų in
jekcijos puikiai pagelbsti. 
Kitoms, vaistai vadinami 
‘ ‘amphetamin ’’ efekti n g a i 
veikia, nes pašalina mėne
sinių skausmus, sumažina 
nuovargį ir pagerina savi
jautą. Be to, “amphetami- 
nas” nesilpnina širdies, ne
sugadina vidurių ir nesuda
ro vaistinio įpročio. Žinoma, 
viršminėtus vaistus galima 
vartoti tik su gydytojo re
ceptu.

Sirguliuojanti ir kenčian
ti moteriškė negali būti lai
minga nei darbinga. O karo 
metu yra svarbu, kad kiek
vienas asmuo būtų darbin
gas. Nei viena moteriškė ne
privalo vargti-kentėti, Kas 
turi skausmingas mėnesines, 
tai privalo eiti pas daktarą 
ir pasigydyti.

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas L. T. — Ant 
tamstos smakro augantis 
“keloidas” yra tai -odos li
ga, kurią dažniausia gaunš 
vyrai, kurie besiskuzdami 
barzdą susipiausto. Turbūt 
tamsta klaidą turi ir savo

Tbe Sarvicam«n'» Cantcr will receive the proceeds ef the Besketholl 
Chompienship gemas et the Chicago Stedium on Morch 27th, between 
the Public Schools end the Celhelic Schools. Mere, Meyer Edvrord J. Kelly. 
Chairmon ef the sponsoring committee, looks on with August N. Pritslaff, 
Athletic Directer ef the Boord ef iducation end Fether Jame* E. Me- 
Donnell, Fresident ef the Catholic Leegue, e* Bernet Hodes, secretery ef 
the committee ettempt* e "free throwl" The tchool which sėli* the most 
U. S. Wor Bonds end Stamps from now until the Stedium offeir will be 
pwerded the besketholl uted in the contett.

K? rašo Kanados 
lietuvis

Amerikietės 
Guadalcanal'e

Į Guadalcanal
Amerikos armijos
kurios teiks pagalbą sužei
stiems. Jos specialiai paruo
štos veikti Pacifiko fronte.

Kiek kaštuoja juokas
Vieną artistė buvo apdrau 

dusi savo juoką 50,000 sva
rų sterlingų sumoje. Artistė 
savo juoką buvo apdraudusi 
vienoje anglų firmoje.

DVI - TAUTINĖ IR RELIGINE - ŠVENTES 
Iškilmės bažnyčioje ir salėje. Pamokslą ir 
prakalbo sakys kun. K. Barauskas iš Chicago.
Graži meninė programa.

I
Gary, Ind. — Kovo 7 d. pamaldos, po kurių visi iš

šio miesto ir apylinkės lie- bažnyčios susirinks į para- AS I WAS SAYING.....

ENGLISH COLUMN
Excerpls irom The 

LRCSO Bulletin
j?

tuviai švęs dvi šventes: tau- pijos salę ir čia bus paminė- 
tinę — Lietuvos Nepriklau- ta Lietuvos Nepriklausomy- 
somybės 25 metų sukaktį ir bės 25 met sukaktis. Čia
religinę — Šv. Kazimiero — 
parapijos globėjo. Taigi, iš

bus išpildyta graži dainų' 
programa, o principialę kai

Humor — or a reasonable 
faesimile

by Gusta Wind 

.Here we are, stuck withI lliiiAlviv t T V ai V, ŪLAVO Ttlbli
kilmės bus didelės ir jos t«- bą, pasakys tas pats kun. the prob,em flf rationing Be.
sis visą dieną. K Barauskas. J,s ne tik fore we jnto thjs too 

Ryto bažnyčioje pamalu apibudins, kiek Lietuva per |et,8 8ee what we 
dos bus 8:30, 10:45. Per tas savo nepriklausomą gyveni- rationi First> we.„ take
Mišias susirinkusieji išgirs mą padarė pažangą, bet taip ff . ff 9 Tnst
svečią žymų pamokslininką pat atpasakos įvairius ir ko- 80mething „, e d t0 f)avor 
kun. Kaz. Barauską, kuris kiu keliu Lietuva atgaus vėl chic0^, K ha3 0,her u8e8>

atvyko Montreal, Canada — Pir- 
nursės, miausiai noriu nuoširdžiai 

padėkoti draugui Jurgiui A- 
leknevičiui, gyvena n č i a m 
Timmins, Ont., kuris užpre
numeravo man “Draugą”, 
kaip kalėdinę dovaną. Aš tą-

STOKHOLMAS.— Ir Nor 
vegijoj naciai paskelbė vy
rų mobilizaciją. Daug nor
vegų atbėga gvedijon.

nepatariu, nes gali pasida
ryti dar šlykštesnis randas, 
ir gali (sveikatai pakenkti. 
Ir nėra jokių vaistų, kurie 
galėtų tamstos “keloidą” nu 
gydyti.

Atsakymas O. C. — Tams 
ta klausi: ar tiesa, kad nuo 
valgymo tomeičių galima 
gauti vėžį? Atsakymas: ne
tiesa.

Atsakymas V. M. — Taip,
daktaro nesupratai, nes ne- i tabako rūkymas kenkia
girdėta, kad “keloidas” pa
virstų į vėžį. Tą veidą ga
dinantį “rumbą” galima pa
šalinti tik chirurginiu būdu, 
geriausia tai su elektrokoa-

riną. gantų arbata nepaken- J guliacija. Deginti su actais

tiems, kurie turi silpnus 
plaučius, ar silpną širdį, ar 
silpnas akis. Jei daktaras į- 
sakė tamstai mesti rūkymą, 
'tai verčiau jo klausyk, jei 
nori sveikatą atgauti.

“THAT LITTLE GAME”- ■WIDE AIVARE

Lietuvoje buvo didžiausio ir savo laisvę ir nepriklauso- 
žymiausio savaitraščio “Mū-įmybę. 
sų laikraštis” redaktorius, o Bus žymių svečių, 
pabėgęs nuo bolševikų mir-J Po programos bus palinks 

ties žabangų ir atvykęs į minimas ir artimesnis sve- 
Ameriką dabar dirba “Drau čių tarpe susipažinimas, 
go” redakcijoj. Po žymes-') Taigi, visi Garės ir apy
niais raštais pasirodo sla- linkės lietuviai kviečiami 
pyvardžiu K. Baras ir K. bendrai tas dvi šventes mi- 
gilinis. .nėti — rytą bažnyčioje, o

Po piet 3 vai. bažnyčioje popiet parapijos salėj, 

bus paskutinės tos dienos Kleb. ir komitetas

TARP GRAND RAPIDS LIETUVIU
ją dovaną labai įvertinu, nes. š y j
tikrai brangi dovana, i^abai iv
nudžiugau gavęs pirmą dnr. 
“Draugo” numerį, kuriame 
radau kupinai įvairių nau
jienų ne tik iš Amerikos, 
bet ir iš viso pasaulio. Ir 
tikrai pagalvojau, kad vis 
gi yra Amerikoj puikios lie
tuviškos tautiiuai-katalikiš- 
kos spaudos. Dabar kasdien 
laukiu “Draugo”, kaip ge 
riausio savo draugo.

Kanadoj mes taip pat tu
rime mėnesinį žurnaliuką iš
einantį) Montreale. Jį leidžia

minėjimas
Grand Rapids, Mich. — 

Lietuvos neprikflausomybėM 
paskelbimo 25 metų sukak
ties minėjimas vasario 21 d. 
gerai pavyko. Programa su
sidėjo iš kalbų, dainų, mu
zikos, šokių ir deklamacijos.

saitis, 75 centus F. Jurkšai- 
tis, po 50 centų Žemaitienė, 
Bernotas, A. Preikšienė, S. 
Kuzmaitis, R. Cuplis, A. J. 
ir M. Bernotai, G. ševelienė, 
G. Adomaitis, A. King, O- 
genskas, Teberia, A. Berno
tas, Zamiera, Andriušis, M. 
Turuta, J. Pariauka, Karve
lis, A r cik aus kas, P. Drauge
lis, Karsok, V. Puzar sena-

Programą atidarė rengimo! Jankauskaa p jan,
a • a a • • • 1 M » OlD. M « O>I A hd UOlk d 5). A • *1 dlld
komiteto pirmininkas P. Me-
delinskas.

Mergaitės — viena Ame
rikos, kita — Lietuvos spal
vomis apsirėdžiusios išnešė 
ant scenos Amerikos ir Lie-Kanados Lietuvių Taryba, o 

redaguoja M. Aukštaitė. žur tuvos vėliavas. Mergaičių
naliukas yra pasirinkęs obal kvartetas ir publika sugie-
siu: Už išlaisvinimą Lietu-' dojo Amerikos ir Lietuvos 
vos, už ištikimybę Kanadai, 
už santarvės pergalę. Tai 
begalo kilnūs ir gražūs obal- 
siai. Ačiū M. Aukštaitei už 
jos gražią darbuotę. Patar
čiau ir Amerikos lietuviams 
arčiau susipažinti su tuo 
žurnaliuku. Jo adresas yra 
toks. Mrs. M. Aukštaitė 
2588 Berry St., Montreal,
Canada.

Tiesa, turime Kanadoje ir 
savaitinį laikraštį, išeinan
tį Montreale, tačiau jisai tik 
gėdą lietuviams daro. Jis 
tarnauja ne Lietuvos ir lie
tuvių išeivių reikalams, bet 
Rusijos įr komunizmo bus- 
tinimui. Todėl tikram lietu
viui nepakeliui su tokiu laik
raščiu. Mes linkim rusams 
išmušti iš savo krašto visus 
vokiečius, o paskui nusikra
tyti nuo savo sprando ir bol
ševikus. Teparagauja Rusi
ja tikros demokratijos, kad 
ji nevergautų vienos kurios 
partijos rėžimui. Padėkime 
rusams, kiek galėdami to 
tikslo pasiekti. Kuomet pa
saulis nusikratys fašistinių, 
nacistinių ir komunistinių 
diktatorių, tuomet nebus ir 
karų ir žmonės gyvens kuo 
geriausioje gerovėje. J. P-as

himnus.
Programą vedė W. J. Mor

ris. Kalbėjo klebonas kun. 
J. A. Lipkus, majoras G. W. 
Welsh, teisėjas J. Gillard, 
kun. J. T. Alksnis, komisi- 
jonierius J. L. Foley, dr. J. 
G. King, D. B. Pratapas.

Kalbėjo įvairiomis temo
mis primenant šio minėjimo 
reikšmę. Grojo S. J. Edkins, 
Misa M. Edkins, V. Puzar, 
jaunasis, V. Puzar, senasis, 
ir O. Puzarienė dainavo so
lo ir duetu. Akompanavo A. 
Kamaickaitė ir M. Zalėnaitė. 
Mergaitės pašoko keletą lie
tuviškų šokių ir padeklama
vo minėjimui pritaikintas 
eiles.

Aukų surinkta $52.00. Ka
dangi šis minėjimas buvo 
šios kolonijos lietuvių dar
buotės tąsa dėl Raudonojo 
Kryžiaus sukėlimo pinigų 
Raudonajam Kryžiui, užmo
kėjus rengimo išlaidas $5.00,

Skaityk • įdomiausią lai
kraštį. Įdomiausias laikraš
tis yra “Draugas”.

too. Only the other day I 
read in the society columns 
about the latest engagement 
ring — an uncut coffee bean 
sėt in a mounting of erude 
rubber. That isnt all! I was 
speechless w h e n a friend 
showed me a pieture framed 
in a new white sidevvall tire. 
He said, without f ear of 
contribution, “It’s absolute-
ly priceless!” .....The finest
perfume you can get today 
is Chase and Sanborn’s No. 
4 — and I ain’t just a-clack- 
ing m’ molars! Enough a- 
bont the rationing — it’s
not fanny!!! .....I met a
strange fellow the other day. 
His name was Mr. P. Hugh. 
He was of the theatre and 
did he stink stale ham! Het
presumed he was from the 
theatre ‘cause h i s father 
once played a “hot towel” 
in the “Barber of Seville”. 
I asked him if he had any 
muslcal experience and he 
replied that he once played 
2nd rattle in a rhumba band. 
He was fired once for play- 
ing “Pennies from Heaven”^

9-

vičienė, M. Medelinskienė, A.
Karsokaitė, A. Radzevič, K.
Žukauskienė, O. Džiugienė,
J. A. Margelis. Smulkių $12.-
75. Viso $52.00. Mažiau kaip ., , . .x , Y on the cash register. He got
50 centų nebuvo užrašoma. . r ,. , ._ .. 7 ..... that habit cause of his busi-

Priimta rezoliucija ir pa 
siųsta Amerikos ir kitų val
stybių valdžios pareigūnams.

Mi riejimą surengė bendrai 
lietuvių organizacijos. Atsi
lankė daug publikos.

P. Greičaitis

Tėvų Pranciškonu 
misijos 1943 m.

ness — working on cash re- 
gisters — at night! For a 
while he.tried writing songs. 
Amongst his hits were:

The finance company dit- 
ty — “I’m Yours”.

Dedication to a Pinball 
machine — “When the 
Lights Go on Again”.

Always seratehing — “ Mr. 
Hive by Hive”.

Draft Board’s Theme — 
“Melody in 4F”

Incidentally, all the song

1. Cambridge, Mase. —
Panelės Marijos Nekalto Pra 
si dėjimo parapijoje, kovo 14 
— 21 moterims, kovo 21 —;
28 vyrams - tėvas Justinas Ihita have been fealured by 

Vaškys.

2. Chicago, III. — šv. Juo
zapo parapijoje kovo 28 — 
balandžio 4 d. — tėvas Jus
tinas Vaškys.

3. Indiana Harbor, ind. — 
šv. Pranciškaus parapijoje, 
balandžio 5 — 11 d. — tė
vas Justinas Vaškys.

4. Chicago, III. — šv. Juo-

the four “Ink Spots”, Mes- 
srs. Waterman, Parker, 
Sheaffer and Eversharp.

..... More stuff and non
sense — mostly the latter — 
next month. I just had me 
a glass of furniture polish, 
so III be brighter next tlme. 
See you then!!!

zapo parapijoje, balandžio 
$47.00 perduota Raudona- j 12 — 18 d. — tėvas Justinas
jam Kryžiui. Vaškys.

Aukojo sekantieji: $5.00 5. Chicago Heights, III. —
Petronis. Po $1.00: Kava- Šv. Kazimiero parapijoj, ba- 
liauskas, Druskis, Adomai-' landžio 19 — 25 d. — tėvas 
tis, Uzas, D. B. Pratapas,' Justinas Vaškys.

Sniečkus, O. Juodeikienė, K.' Kad Dievas palaimintų 

Pašluosta, Ralys, majoras G. šias misijas, įprašome visų 
W. Welah, A. Henry, A. tikinčiųjų šia intencija pa- 
Zvirgdinas, S. Pariauka, dr.' simelsti.

J. G. King, teisėjas J. Gil-, Franctaca-n Fathers 
lard, V. Tauteris, K. Grei- 310 Orchard Street
čaitienė, S. Vilkūnaa, A. Ja- Pittsburgh (10), Pa.

Ar kan&Ata niaikjim#. 
andtglnų, arba odos lig*7 
nekaottkltt Zsmo p«r S0 
moti, gelbėjo fa&onėms. Pa- 
tallaa eesema. libėrlmna, 
•puogną lr kltokin* odo* 
negalavimus. Pirk Žemo 
Uandlent Vienose aptieko 
ee. Sftc, flOc. 11.00žemo

C n f>r in iPBirnTiuNs

ai __
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Šv. Kazimiero šventėje Šeštadienio vakare
dvi jubiliatės

Šv. Kazimiero Seserų kon
gregacijos sesuo M. Leonora

visi į West Side
Lietuvių Kultūros Ratelis, 

tikriau sakant grynoriukai, 
rengia įdomų vakarą šešta

is Šv. Trejybės parap., Wil 
, ~ _ , . ,. dieni, kovo 6 d., Ausros
kes-Barre, Pa\ ir sesuo m. ..
Bernardina iš šv. Alfonso Vartų parapijos salėj. Bu.

parap. Baltimore, Md., šian
dien mini savo profesijos si
dabro sukaktį.

Šv. Kazimiero šventėje, 
prieš iškilmingas šv. Mišias 
devintą valandą seserų kop
lyčioje, kapelionas kun. B. 
Urba sidabro vainiku apvai
nikuos cele b ran te s, kurios

atvaidinta dar Chieago Iie 
tuviams nematyta dviveiks
mė komedija “Šeimininkė. 
Be to, programoj bus dainų 
ir k. Rateliečiai stengias ko
mediją atvaidinti taip, kad 
visi turėtų skanaus juoko. 
Bus taip pat ir žydas. 

Lietuvių Kultūros Ratelis

prieš 25 metus pamilo Die- J™ »u»>orgam»vę. is po 
vo namą gražumą ir Jo gar-;karinio iaunim0- atvykusio 
bės gyvenimo vietą - vie- Amerikon iš Neprikl. Lietu

nuolyną. vos. Visi nariai talentingi,
Šiandie jubiliatės prisime- LietuvoJ dalyvavę scenoje,; 

na praeities dvidešimt pen- choruose, tautiniuose šo- 
kių metų skaidrų gyvenimą. Į šiuose. Ratelis gražiai augo 

Šis gyvenimas nebuvo vien ir bujojo iki per neapsižiū

saulėtų žiedų, bet pilnas pa
siaukojimo kilnių darbų, ku
riuos kasdien Aukščiausia
jam aukojo ir Jo padedamos 
išliko ištikimos savo didin
gam pažadėjimui, kurį šian
dien su didesniu uolumu at
naujina.

Širdingai sveikiname kar
žyges šv. Kazimiero dukras 
— jubiliates ir nuoširdžiai 
linkime, kad jų darbiai virs.-

* Ai *
tų dangiškais žemčiūgais, 
kurie puoštų jų amžinybės 
rūbus, ir linkime, kad jų gy
venimo vargai taptų skais
čiomis gėlėmis, kurių kva
pas kaip meilės ir padėkos 
aukos smilkalas kiltų į aukš
tybes garbindami Sužieduo
tinio Vardą su angelų ir 
šventųjų meilės himnais.

Maloniai prašome gimines, 
geradarius ir prietelius drau 
ge su jubiliatėmis ir sese
lėmis dėkoti Dievui už su- 
teiktas malones ir didžias 
dovanas. Melskime Aukščiau 
siąjį leisti garbingoms ju
biliatėms stiprioje sveikato
je ir toliau tęsti pasiauko
jime savo darbus, kad bu-

SEE WHAT YOU*RE INVESTING IN!

I

Patvirtina žinią - 
Sibiran išvežta 
90 iretŲ senutė

(LKFSB) Šiomis dienomis 
iš Lietuvos per Raudonąjį 
Kryžių atėjo laiškas, kuria
me pranešama, kad 1941 bir
želio 14 d. į Sibirą išvežta 
Ona Juodvalkienė ir Marcelė 
Juodvalkienė, abi Daugailių 
parapijos, Utenos apskr. 
Anksčiau skelbtame tremti
nių sąraše yra įtraukti abie
jų vardai. Pažymėtina, kad 
Marcelė Juodvalkienė — 90 
metų senutė. Kuo gi ji bol
ševikams buvo pavojinga ar 
nusikaltusi...

Pirmoji moteris, kuri 
atvyko į Guadalcanal

Mae E. Olson, U. S. Ar
my nursė (gailestingoji se
suo), yra pirmoji moteris iš 
Amerikos, kurios kojos pa
lietė Guadalcanal žemę, nuo 
to laiko, kai prasidėjo ka
ras. Ji yra gimusi Little 
Failą Min n., ir pirmiau yra 
buvusi Amerikos oro linijų 
stewardees. z

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

=3

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

Pagerbė veikėjus 
P. ir A. .Snarskius

So. Chieago. — Vasario 
27 d. draugų P. M. Simone- 

laimėjo tikrieji lietuviai J bų ir F. B. Cicienų paaidar-

rėjimą neįsimaišė komunistė 
liai, kurie pasimojo padary
ti taip, kad Ratelis tarnautų 
komunistams. Bet tas jiems 
nepavyko. Kilo kova ir ją

Komunistai tapo iššluoti. 
Dabar Ratelis vėl prie vi-

bavimu surengta puota pa- 
gerbimui. visuomenės veikė-

sų tikrųjų lietuvių. Lietu-’ JU Petro ir Anastazijos Snar 
viais mes esame gimę, Lietu, skių, 610 E. 88th St., jų 10 

jpfuirP9 yra --brangi ir dėl metų vedybinio gyvenimo
to gyvuojam *r veikiam lie- ProSa-

tuvybės palaikymui Ameri
koje.

Puotoj dalyvavo kleb. kun. 
V. Černiauskas, šv. Kryžiaus

latinė “Draugo” korespon
dentė. Augina dvi dukreles: 
Adelę ir Teresę. Pastaroji 
lanko Šv. Juozapo parap. mo 
kyklą ir yra gabi moksle.

Snarskiai yra “Draugo” 
skaitytojai ir rėmėjai.

Puotoj šeimininkavo Si- 
monehenė, C. Antanaitienė, 
Bertulienė ir B. Cicienienė.

Linkime jubiliatams su
laukti sidabrinio ir auksinio 
jubiliejų! Dalyvis

Kaip iš kitų jaunimo or- Į parap. kleb. kun. A. Linkus,

ganizacijų, taip ir iš šio Ra
telio keletas narių yra pa
šaukti į karą. Likusieji ne
nuleidžia rankų ir darbuo
jasi, kiek tiktai gali. Pa

kun. Karužiškis ir apie šim
tas artimų draugų.

Po vakarienės Snarskiams; 
sudėta gražių linkėjimų, o 

M. Simonelienė nuo visų su

las, kurs anksti keliasi, 
yra visoemet sveikas ir 
darbštus.

' S (O.Š '

Jei siustam laišką
(LKFSB) Iš Stokholmo 

praneša, kad pasiuntus laiš
kus kai kuriems žydams, gy
venusiems Lenkijoje, Balti
jos valstybėse ir nacių oku
puotoje Rusijos dalyje, daž
nai tie laiškai grįžta, o ant 

I jų vokiečių pašto valdinin
kų uždėtas toksai užrašas: 
“Mirė likviduojant (išspren
džiant) žydų problemą (kiau 
simą)

Sosirrnkina'
Cicero. — Šiandie, kovo 4 

d., 7:30 vai. vakare Tėvų 
Marijonų Bendradarbių į- 
vyks susirinkimas parapijos 
salėje. Po susirinkimo bus 
“sočiai”. Viri kviečiami at
silankyti. Įėjimas dykai.

Valdyba

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MtiSŲ 
AULU NI AKO srVKO M UŽKA

UKIU INSTRUMENTU

PASINAUDOK IT PROGA DABAR 
KOL DAR NE1APAKDUOTI.
TŪBOS, CL4.RINETAI, TROM

BONAI, SAXAPKONE8, FLUTES 
su "casea" — 035.00, $37.50,
$46.00 ir $Z5.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, SPA-
NI3KI MANDOLINAI. BANJOS, 
SML'IKOS, TENOK BANJOS — 
$0.60, J8.58, $12.50 iki $36.00,
STRIUN1NIAI BASAI — $60.00. 
$126.00 ir $150.CO. BASO U2- 
DENGALAS — $12.00. SMICE-
LIAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50, $3 00. $5.00, $10.00 
u- llo.ou. Striūnos dėl vlaų vlrS- 
mlnėti) instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS—$18.50. $23.50, 
$35.00 lr $50.00. FEDALS, Hl- 
BOY8, CTMBOLfc, ir 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 Clarlne- 
tams, Triūboms, Saxaphones lr 
taipgi Smuikoms ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S 51 f SI C SHOP 
914 5Laxwell St., Cliicagn

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAOO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius
-s

z

-7

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

šauktiems į karą grįžus na-1 sirinkusių įteikė jubiliatams 
mo Ratelio veikimas dar la-1 dovaną. Jubiliatus sveikino
biau pagyvės ir nevieną gra 
žų vakarą surengs.

Šis vakaras rengiamas pa

telegrama seselės Pranciš
kietės ir Motina Dovydą iš 
Pittsb’irgh. Petras ir Anas-

laikymui Ratelio, nes komu- tazija Snarskiai dėkojo vi-
nistai nuskriaudė. Dėl to vi
si lietuviai kviečiami atsi
lankyti į Aušros Vartų pa
rapijos salę šeštadienio va
karą. Už suteiktą paramą 
Ratelis duos gražų vaidini
mą. Po visam bus pasilinks-dėdamos Jo sargyboje prie 

šventosios lempos sulauktų minimas., Pradžia 7:30 

palaimingos dienos, kada
auksinis vainikas jų galvas 
papuoš! AKS

Nuoširdžiai dėkojame
Šiuo norime nuoširdžiai 

padėkoti visiems už aureng*- 
tą bankietą mūsų 50 metą 

Roseland. — ARD 4 sky- i vedybinio gyvenimo proga, 
rius nuoširdžiai kviečia vi- j YPač Viktorai ir Sofijai Mic 
sus lietuvius atsilankyti į kūnams už puotos- Iniciaty- 
ruošiamą vajaus vakarienę vą,Talv-iišienei už pagalbą, 
Visų Šventųjų parapijos sa- kleb. kun. A. Linkui, kun. 
lėn, 10806 S. VVabash Avė.,' A* Rėksniui, kun. S. Jone- 
kovo 7 d.. 7 vai. vakare Rė- į,iui’ brangiems draugams už 
mėjos tikisi sulaukti daug atsilankymą, sveikinimus ir

Rėmėja kvietimas

tokių, kurie užjaučia sesu
tes. dirbančias dide’į lietu
višką darbą. Visi atsilankę 
nesigailės. Vakarienė bus ge
ra ir programa žavinti.

Po visam bus šokiai ir pa
silinksminimas. A. R.

dovanas. Liekame visiems 
dėkingi.

Ant. ir Cecilija Kneižiai,

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

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

WOIK STIBIO
1945 M* Šiuri

7Ae rtrfrt/ U'nfrttiy

Uteilnjamr
po
Ohk-a*»

zd\ s m i:o Hinrpu.itAi’in

|l)WKST l’OSSIKI.R PRK ’RN 

I llnM I AFAUrrK 2*1.1

VEMKITB 
sssrą

LIETUVIŲ
dka eros

S. 6A.VTI.It, _

MUTUAL L1ULOB CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefoną.: BOULACVARI) 0014

siems už atsilankymą ir do
vanas.

Jubiliatai yra žymūs šv. 
Juozapo parapi jonai ir įvai
rią organizacijų bei įstaigų 
rėmėjai. Petras Snarakis yra 
parap. komiteto narys, Anas
tazija — Šv. Teresės Soda
licijos pirmininkė, Šv. Pran
ciškaus Rėmėjų 3 skyr. raš
tininkė ir žymi kitų organi
zacijų veikėja, taip pat nuo-

Paragink savo kaimynus 
ir pažįstamus užsisakyti 
įdomiausią dienraštį “Drau
gas”, kuris plačiausiai apie 
viską informuoja.

Mūsų pastatytas 
TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI 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.

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SEBMBGŲ — 

SIŪTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Syrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Ijihai gerun rūAiett moterų kailiniai, kailiukai.- papuofttak* arba 
etotii totai pantdukta nuiemintomis kainomi.s. 

aveiarrE ir patys pamatykite šiandieni

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

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė, Sav. J

DIDYSIS Ofisas Ir DirųtuvS: 52? N. UESTERN AVE. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS*IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITfiS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

174 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTIN®
DTVTOIINTŲ
RATA 4%
1751 W. 47lh Street

PAVASARINIS RAKANDŲ ISPAROAVIMĄS
DABAR tai laikas pirkti ir taupyti. ..
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių Parlor Setai, — 
3 dalių Bedroom Setai, — Dinette Setai, ir visoki kiti 
Rakandai, — Karpetai ir Pečiai — parduodama už labai 
nužemintas* Bargenų kainas.
Pasirinkit Savo Audinį----------

Pasirinkit Savo Stylių audinių

MES PERDIRBSIM JŪSŲ SET£

ATRODYS KAIP NAUJAS
Užsisakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

DE LUXE
4315-17 ARCHER

•įf Pasirinkimą, ap
dangalų 11 puikių

•įf Nauji mutertolal 
ir goriaunlaa darbas 
atliekamas kiekvie
no atsakymo.
it VELTUI paėmi
mo patarnavimas 
netoliau 30 mailių 
tolumo.

UPHOLSTERING & 
FURNITURE COMPANY 

LAF. »841

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

G varantuo j amas
Nemmirakit *mi>, hiwių Hudclnlnkų. Jų neffiiHma. at<<tat.vtl. nr<
rbu ■«£»<■ Jų tmUrhama. Jura Kaltina putai*) tl, kml duotų Jnm« daug 
nx*tų patarnavimų, Jūrų IUg Bra, Little Bra tr klU budubiik.l gali
mu putatoytt.

Apkainavlmas Veltui be Obligacijos

6A.VTI.It
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Lietuvis lakūnas herojus grižo po 
didelių nuotykiu i Chicagą

OUR BONDS FREE THEIR BONDS

TIK TIK IŠVENGĖ MIR
BOMBARDAVO PRIEŠO
SUTIKO BEVEIK VISI
LIETUVIAI.

Al. Lukas prieš trejetą 
metų išvyko iš New Orleans 
aliejaus tankėriu į Havre, 
Prancūzijoje. Tada jis buvo 
21 metų amžiaus, baigęs 
high school ir Northwestern

Jis grįžo, kovo 2 dieną į 
Chicagą kaipo armijos oro 
jėgų pirmasis leitenantas. 
Lt. Al. Luko į Englewood 
stotį atvyko sutikti beveik 
visas Brighton Park. Kurie 
nebuvo nuvykę į stotį pasi
tikti Lt. Al. Luko, tai jie 
laukė aplink jo tėvų namus. 
Jo tėvai, Mr. ir Mrs. John 
Waisvilas, gyvena 4405 So. 
Talman avė.

MATE VOKIEČIŲ INVA
ZIJĄ PRANCŪZIJOJE

Tankeris pasiekė Havre 
tuo laiku, kai vokiečiai ver
žės į Prancūziją. Lt. Al. 
Lukas matė vokiečių invazi
ją Prancūzijoje. Jis iš uosto 
nuvyko į Paryžių, kai dau
gelis bėgo iš Paryžiaus.

Al. Lukas atvyko į Mar- 
seilles ir iš čia pateko į 
laivą ir nuvyko į Oran, At
geria. :■« *

VOS IŠTRUKO IŠ 
MIRTIES NAGŲ

Jauni vyrai iš Oran nuta
rė pasiekti Morocco rūbežių. 
Al. Lukas ir du kanadiečiai 
jaunuoliai pėkščia pasiekė 
Morocco. Netoli rubežiaus 
jie buvo prancūzų svetimša
lių legijonierių ir vieno ara
bo sargo suimti. Buvo įtar
ti kaipo šmugelininkai ir

■NMK'W W W' <♦>

DYKAI PAGALBA
NUO REUMATIZMO

Jei kenčiame kūno skausmus; 
jei san&riai jauslūs; jei užeina 
skausmai oro permainose, nata* 
riam jums bandyti ROSSE Tabs 
be mokesties ir obligacijų. Nau- 

. doiamo8 tūkstančiu per virš dvi
dešimt metu gavimui greito lai
kino paliuosavimo skausmu. Reu
matizmo, Artritis ir Neuritia. 
DYKAI šio Laikraščio 
Skaitytojams

Jei niekad nenaudojote ROSSE 
Tabe, prašom jus BANDYT juos- 
išbandykit mūsų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio DYKAI. Jei 
neduos greito paliuosavimo nuo 
skausmo ir jūs būsit neoatenkinti 
pasekmėmis ir to pakelio žema 
kaina, grąžinkit nesunaudota dalį, 
ir jums nieko nekaštuos. Nesiųs- j 
kit pinigų, tik savo vardą ir ad- 
resą j:
ROSSE Products Co., Dept. X-fi 
2708 W. Faraeil Avė., Chicago, III.

(Skelb.) |

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

PtM LIBEOAL EARHINGS

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.0Q apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai iitnoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA UTOJ VIŲ FINANSINE IŠTAIGA 

— 48 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jon. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST

TIES. DAUG KARTŲ 
TERITORIJĄ. HEROJŲ 
BRIGHTON PARK

nedaug truko iki mirties. 
Al. Lukas ir dar du jo dran
gai buvo pastatyti prie sie
nos ir rengės juos nušauti. 
Kada rengės juos sušaudyti, 
atvyko prancūzų kapitonas 
ir Lukas mokėdamas ispanų 
kalbą įtikino kapitoną, kad 
jie geri vyrai, mėgstą nuo
tykius. Kapitonas įsakė Al. 
Luką ir jo du draugus pa
leisti.

Po pasiekimo Morocco, trys 
vyrai prisijungė prie kara
vano, kuris ruošės į Lake 
Chad, šis karavanas ruošės 
žygiui prieš vokiečius, tai 
buvo pasiruošimas “ kovo
jančių prancūzų” prieš na
cius. Bet neišvyko. -Tada Al. 
Lukas projektavo pačiupti 
lėktuvą ir skristi, bet nepa
vyko.

PASIEKS LONDONĄ

Al Lukas išmugeliavo į 
anglių laivą, kuris, matomai, 
plaukė į Marseilles ir jam 
pavyko atvykti į Gibraltarą, 
kur Lukas pareiškė, kad yra 
amerikietis. Jis su karei
viais pasisekė Angliją. Į 
Londdną atvyko tuo laikū, 
kai 1940 metais vokiečiai 
tuojau puolė Londoną. Bom
ba nuo jo krito už kokia 50 • •* 
jardų. Lukas 1940 metais,

: gruodžio 26 dieną įsirašė į 
Royal Air Force. Ir jam bu
vo pavesta valdyti lėktu
vas. Al Lukui nebuvo api
brėžti kovos tikslai, jis ga- 
galėjo bombarduoti priešą 
kada reikia ir kur reikia. 
Lt. Al. Lukas 30 kelionų pa
darė į priešo teritoriją ir nu 
mušė ne vieną nacių lėktu
vą. Lt. Lukas taip pat daly
vavo Dieppe užpuolime.

Lt. Al. Lukas, 1942 me
tų, spalių mėnesį, iš R.A.F. 
perėjo į Amerikos oro jėgų 
tarnybą.

ŽMONA PALIKO
LONDONE

Kada Lt. Al. Lukas buvo 
Royal Air Force tarnyboje, 
jis įsimylėjo grąžuolę Mar
jorie Kigsley, žymią britų 
dainininkę. Jis ją vedė 1942 
metais, kovo 22 d. Al. Luko 
žmona dabar yra Londone, 
jai nebuvo galimybės ats
kristi su savo vyru į Ame
riką.

Tsc-MinmHG—įįįr J
U. P. Treasury Dept.

Motinos malda už sūnų išlaisvinimą 
iš japonų nelaisvės

Mrs. Christine Ditewig, 
4228 N. Ridgevvay, Chicago, 
III., žino, jog jossdu sūnus, 
Milton, 27 metų ir Wilbur, 
23 metų amžiaus, yra japo
nų nelaisvėje. Motina nese
nai gavo laišką nuo sūnaus 
Wilbur ir jis rašo, kad svei 
kas ir siunčia linkėjimus. 
Bet motina neturi žinios 
nuo sūnaus Miltono, kuris 
irgi yra japonų nelaisvėje, 
šios motinos dar du sūnus 
yra Amerikos armijoje.

Motinos maldos siunčia
mos pas Dievą, kad Jis pa
dėtų pasprukti jos vaikams

Seimininkės turi virtuvę tvarkyti 
pagal racionavimo punktus

Nuo kovo 1 dienos prasi
dėjo procesuotų maisto rei
kmenų pardavimas pagal 
Racionavimo Antrosios Kny 
gėlės kuponus. Maistas gau
namas pagal punktus. Tuos 
punktus pasiruošę padėti šei 
mininkėms apskaičiuoti 
krautuvių savininkai arba 
jų raštininkai. Tai viena. 
Antra, kai kurios krautuvės 
turi užrašus ant kenų ir bu
telių. Užrašai ant kenų ir 
butelių pasako kiek punktų 
pagal racionavimo kuponus 
tas ar kitas kenas ar bute
lis yra vertinamas.

Bendrai galima pasakyti, 

per vieną mėnesį vienam as 

meniui bus galima pirkti

iš japonų nelaisvės, jos di
džiausias noras, kad visi ke
turi jos sūnūs kariautų už 
Amerikos šalį ir jos laisvę.

Tėvas, Anton Ditewig, pa
rašę laišką jaunesniam sū
nui, Teddy, kuris lavinasi 
Arizonoj oro jėgose, apie jo 
brolius, kurie yra japonų ne 
laisvėje. Teddy parašė laiš
ką į namus ir tame laiške 
sako, kad jis ruošiasi rim
tai oro žygiams, pasiruošęs 
— skris į Tokio ir išlaisvins 
savo brolius iš japonų ne 
laisvės. * "•••’ ”

procesuoto maisto nedau
giau, kaip 48 punktai. Taigi, 
mažiau pusė to kiekio, koks 
buvo suvartojamas pavyz
džiui pereitais metais.

Valgykloms skiriamas ke
nuotų ir buteliuose laikomų 
maisto reikmenų kiekis taip 
pat sumažintas pusiau.

Dabar šeimiiiinkės turi 
planuoti ir sutvarkyti savo 
virtuvę pagal racionavimo 
punktus, kad virtuvėje būtų 
tvarka.

Z

Motina 11 vaikų 
dirba karo fabrike

Iš Davenport, Ia. viena 
moteris, 59 metų amžiaus, 
dirba 7 dienas Rock Island, 
III., karo fabrike, ji išdirb
davo po 56 valandas, kad 
pagelbėti karo produkcijo
je. Jos 11 vaiki) gyvena Da-! 
venporte. Fabrikas įsakė mi 
nimai moteriai turėti vieną 
laisvą dieną savaitėje, tai 
yra kas antradienį. Pereitą 
antradienį pirmą kartą pa
ėmė laisvą dieną į daugel 
savaičių.

Paskutinė diena
Kovo 10 diena yra pasku

tinė diena registruotis įstai
goms dėl racionuojamo mai
sto.

Gyveno trisdešimt metų Solomon 
salose su kanibalų (žmogėdrų) vadu

KANIBALŲ VADAS BUVO SURUOŠUS 167 BAN
KETUS IŠ ŽMOGAUS MĖSOS. KAIP KUNIGAS ŠA
LINDAVO KYLUSIUS SUNKUMUS.

Wellington, New Zealand. 
— Tėvas Coicaud, katalikų 
kunigas, buvo evakuotas iš 
Guadalcanal į New Zealand. 
Kunigas Coicaud, kovo 1 die 
ną, papasakojo kaip jis gy
veno Solomon salose trisde
šimt metų po “galvų me
džiotojo” protekcija (apsau
ga). Šis kanibalų (žmogėd
rų) vadas yra suruošęs 167 
banketus iš žmogaus mėsos.

Kanibalas vadas, kuris 
globojo kunigą, vadinas Ari- 
simae.

KĄ PASAKOJA KUNIGAS 
APIE KANIBALŲ VADĄ

Kunig&s Coicaud apie ka
nibalų vadą taip pasakoja:

“Misijai buvo nupirkta že 
mės Malaita saloje, aš pap
rašiau, kad kanibalų vadas 
apsaugotų mano gerovę. Jis 
sutiko tai padaryti, jei aš 
parūpinsiu jam tabako ir 
kitų dalykų.

PASIŠVENTIMAS
MISIJONORIŲ

“Mes susidraugavom prieš 
30 metų. Arisimae atrodė 
žiaurus ir keliąs baimę. Ta
čiau jis paliko man ištiki
mas draugas. Kai kyldavo 
sunkumų, tai jam priminda

Ašarinės gazo bompos 
nugalėjo kirvį

Lakeview, N. Y. Vyras 55 
metų amžiaus užleido langų 
nuolaidas, pats užsidarė vir 
tuvėje ir paleido iš pečiaus 
gazą. Žmona pašaukė telefo
nu policiją. Policija atvyko. 
Policininkas pažiūrėjo pro 
langą. Vyras davė kirviu į 
langą ir sudaužė langą. Po
licija priėjo prie kito lango 
ir vėl tas pats įvyko. Vyras 
su kirviu visus langus išdau 
žė. Policija paleido “ašari
nes bombas”, vyras pasida
vė, ir jis buvo nugabentas į 
ligoninę.

Iš Chicagos žuvo 
25 vyrai

Vakar karo departamen
tas paskelbė šią savaitę tre
čią nuostolių sąrašą. Šiame 
sąraše yra pažymėta, kad iš 
Chicagos 25 vyrai žuvo ko
vos lauke ir vienas iš Auro
ra.

Gražiai sugyvena
Mrs. ir Mrs. Šilas Nicho- 

las, 596 Poplar str. Wauką- 
gan, UI., kovo 2 dieną, šven
tė „70 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Mr. Nicbolas, 
yra 95 metų amžiaus, yra 
civilinio karo veteranas, jo 
žmona turi 87 metus am
žiaus. Vyras ir žmona viens 
kitu patenkinti, jo žmona 
yra gera virėja.

Cukraus reikalai
Kovo 15 diena yra pasku

tinė diena dėl No. 11 cuk
raus kuponų, geras dėl trijų 
svarų cukraus.

vau, kad aš pasivedžiau jo 
globai ir jis pasivedė mano 
globai. Ir taip man pasisek
davo kylusius sunkumus nu 
galėti”.

Šis faktas rodo kokį pasi
šventimą rodo katalikų ku
nigai misijonoriai skleisda
mi Kristaus mokslą ir kiek 
tenka pakelti įvairiausių pa
vojų. ;

178 žuvo karo lauke iš 
Chicagos apylinkės

Washington, D. C. Karo 
departamentas, kovo 2 die
ną, pranešė 435 Amerikos 
kareivių pavardes, kurie žu
vo Alaskos, Afrikos, Euro
pos, Pietų Pacifiko ir piet
vakarių Pacifiko kovoje.

Šiaurės Afrikoje žuvo 8 
oficieriai ir 14 kareivių; 
vienas kareivis žuvo Alas- 
koje.

Europos kovoje žuvo 9 
oficieriai ir 16 kareivių.

Pietų Pacifike žuvo 22 
oficieriai ir 131 kareivis.

Pietvakarių Pacifiko žu
vo 14 oficierių ir 190 karei
vių. ’

Iš Chicagos apylinkės žu
vusiųjų sąraše yra 178 vy
rai; iš Illinois žuvusių sąra
še yra 55 vyrai (27 iš jų iš 
Chicagos ir jos priemies
čių); Wisconsin — 38; In
diana — 11; Michigan — 
63; ir Iowa — 11.

Laivynas turi 23,961 
jūrinink? nuostoliu 
sąraše

Washington, D. C. Navy, 
kovo 2 dieną, paskelbė nuo
stolių sąrašą, kuriame pa
žymėta 11 mirusių jūrinin
kų, 16 sužeistų ir 44 dingę.

Nuo 1941 metų, gruodžio 
7 dienos iki 1943 m. kovo 
2 dienos Amerikos laivynas 
turi 23,961 jūrininką nuos
tolių sąraše, įskaitant na
vy, marine corps ir coast 
guard vyrus. Nuo karo pra
džios 6,702 jūrininkai mirė, 
4,539 buvo sužeisti, ir 12, 
720 yra dingę.

Kovo 2 dienos nuostolių 
sąraše iš Chicagos apylin
kės yra dešimt jūrininkų.

rrChicagą "kamuoja
v I ve ešalčiai

Nors pavasaris artėja, bet 
Chicagą vis dar "kamuoja” 
šalčiai. Chicagos Oro biurui 
šalčiausia diena yra žino
ma, nuo to laiko, kai pradė
ta pažymėti oras, 1872 me
tų Kūčių diena, tą dieną bu
vo 23 laipsniai žemiau nulio

Milijonas doleriu
Chicagoje pradėtas A. R 

Kryžiaus karo fondo vajus. 
Kovo 3 dieną jau buvo su
rinkta $1,040,000 Chicagai 
numatyta surinkti $8,750,- 
000.

mu
X Su Lt. A. Luku pasi

kalbėjimą pradėsime spaus
dint rytoj. Įdomus—skaity
kite.

X Šiandie šv. Kazimiero, 
Lietuvos šventojo ir globėjo 
šventė, vardadienis Tėvų Ma 
rijonų provincijolo, kun. dr. 
Rėklaičio, "Draugo” redak
cijos nario žurnalisto kun. 
Barausko (kuris kai kada 
pasirašo slapyvarde Baras), 
Indiana Harbor klebono kun. 
Bičkausko, ir visos eilės mūs 
žinomų veikėjų, dienraščio 
‘ ‘Draugo’ ’ rėmėjų, bičiulių. 
Visus redakcija nuoširdžiai 
sveikina ir linki sveikatos.

X Vilniaus miesto vaiz
dai, Aušros Vartai ir šv. Ka

zimiero kapas bus rodomi 
šiandie, kovo 4 d., šv. Jur 
gio parapijos salėj, 7:30 vaj,. 
vakare. Įėjimas į salę ne
mokamas.

X Smardack, Chicago paš 
to viršininko sekretorius, ge 
ras lietuvis, šiandie išvyks
ta į Dėdės Šamo karo lai
vyną, kurin įstojo savano
riu. Kuo geriausios kloties.

X Bronė Nikšaite, ne tik 
žymi Gimimo Panelės Sv. 
parapijos choristė, bet ir 
scenos mėgėja. Kovo 14 d. 
Susivienymo 163 kp. vakare 
ji “Pyraguose” vaidins pan- 
čiakų “sales lady”. Visiems 
įdomu pamatyti.

X Kun. Kazimieras Bič
kauskas, Šv. Kazimiero pa
rapijos, Indiana Harbor kle
bonas, šiandie švenčia savo 
vardadienį ir, be to, mini 
šias sukaktis: 55 metus am
žiaus, 30 metų kunigystės 
ir 18 metų kaip klebonauja 
toj parapijoj. Vardadienis ir 
sukaktys bus paminėtos bar. 
kietu sekmadienį, kovo 7 d., 
parapijos salėj. x

X Vyčiai, šv. Vardo drau
gijos, Sodalicijos nariai, na
rės dalyvauja bendroje dva
sinėj puotoj sekmadienį, ko
vo 7 d., Nekalto Prasidėji 
mo Panelės šv. parapijom 
bažnyčioje, Brighton Park 
9 vai. Mišiose, kurios bufe 
laikomos prašant Dievo grei 
tos taikos, kad visi išėję į 
karą grįžtų namo sveiki.

X Milžiną vilnietį Taluną 
galima bus pamatyti Darius- 
Girėnas salėje kovo 11 d. 
vakare. Jis yra 6 pėdų ir 7 
colių aukščio. Iš profesijos 
ristikas ir tą vakarą risis 
taip pat su kitu milžinu Pete 
Schuh. Tikietų tam vakarui 
galima iš anksto įsigyti Da- 
riua-Girėnas salėj ir pas kai 
kukiuos legionierius.

X Kun. J. Dambrausko, 
MIC., Aušros Vartų parapi
jos klebono, dvilypės sukak
tuvės kovo 21 d. bus pami
nėtos labai gražiai. Iš kalno, 
kaip vietos parapijonai, taip 
ir jo bičiuliai po plačiąją 
Chicagą užsisako bilietus ir 
ryžtasi dalyvauti ir pagerb
ti už didelius nuopelnus pa
rapijai, bet ir už sėkmingą 
darbavimąsi ir vadovavimą 
organizacijose.


