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AŠIES 6 LAIVU KONVOJUS SUNAIKINTAS
Laivai užtikti Viduržemio jūroje už 
astuonių mailių nuo Bizerte

Amerikiečiai Tunisijoje jau arti
Faid perėjos ir Gafsa miestelio

SĄJUNG. ŠTABAS š. Af-' mė Sedjenane miestelį, per 
rikoj, kovo 5. — Čia pas- kurį eina Mateur — Tabar- 
kelbta, kad sąjungininkų ka kietasis kelias. Britai 
bombonešiai Viduržemio jū-’ tuojau užatakavo miestelį, 
roję keturis ašies laivus nu-j kurio gatvėse kokį laiką 
skandino. durtuvais kovota ir paga-

Be to, britai šiaurinėj Tu- liau atsiimta. Ašiai sukelti 
nisijoj atmušė ašies šukei- dideli nuostoliai, 
tas atakas. ’ Centralinėj Tunisijoj ame

Sąjungininkų lakūnai už 8 rikiečių kariuomenė, nugalė- 
mailių nuo Bizerte uosto už-! jusi fieldmaršalo Rommelio ' 
tiko plaukiantį į Afrikos pa jėgas, daro pažangą. Ame-. 
krantes ašies šešių laivų rikiečiai jau arti Faid perė-
konvojų.

Konvojus tuojau užata- 
kuotas orinėmis bombomis. 

^Keturi laivai nuskandinti, o
du sugadinti.

Kovų metu konvojų va
duoti atskrido ašies kovi
niai lėktuvai. Tas negelbėjo. 
Trys priešo lėktuvai suga
dinta.

Kovą laimėję visi sąjun- ■4 gininkų bombonešiai grįžo
1 savo bazes.

Šiaurinėj Tunisijoj gen. 
Jurgen von Arnim vadovau
jamos ašies šarvuotosios jė
gos ir infanterija susimetė 
atakuoti britų liniją. Užė-

jos, per kur Rommelio jė
gos nudūmė atgal į pajūrį.

Be to, amerikiečiai sek- 
i mingai pažangiuoja Gafsa 
miestelio link, per kur eina 
geležinkelio linija į Sfax uo
stą ir kietasis kelias.

Sužinoma, kad fieldmar
šalas Rommel savo svarbiau 
sias šarvuotąsias jėgas at
suka į Mareth tvirtovių li
niją prieš britų aštuntąją 
armiją, kuri bando per tą 
liniją prasimušti ir ašies jė
gas Tunisijoje atakuoti iš 
pietinio šono susijungus ten 
su amerikiečiais ir prancū
zais.

GOEBELLS APŽICRI BOMBŲ NUOSTOLIUS Ispanija Tangiere 
užėmė paštų ir 
telegrafu sistema

Kas bus nebus, bet faksus už 1942 
melų pajamas reikia mokėti

Federaliniai pareigūnai įspėja 
žmones, kad blankai būtų išpildyti

TANGIER, Moroko, ko
vo 5. Ispanų autoritetai čia 
užėmė prancūzų paštų, tele
grafų ir telefonų sistemą ir
paskelbė, kad ispanai tai WASHINGTON, kovo 5. —gui bus patarta mažomis 
visa kontroliuos. Kongreso atstovai ragina dalimis kas mėnesį, arba

Minėta sistema iki šioliai gyventojus, kąd jie nelauk- kas savaitę atsilyginti su 
oficialiai buvo Moroko sul-naujo taksų įstatymo pra- vyriausybe. Kas praeitais 

vedimo ir mokėtų federali- metais dirbo ir turi mokėti 
nius taksus už 1942 metų taksus, bet šiemet gal netu-

tano žinioje. Nuo šiol bus 
Tetuano kalifo ir Ispanijos 
protektorato kontrolėje.

Vokiečiai iškeldina 
vaikus iš Koelne

pajamas. Galima mokėti vie ri darbo ir ištekliaus tak-
ną ketvirtdalį, arba dvi sams, tokiam atsitikime ko- 
ketvirtdaĮis. Pažymima, kad lektorius kreipia dėmesio į 
jei įstatymas ir bus praves- žmogaus turimą kokį nors 
tas mokėti “pay-asyou-go” turtą ir iš to šaltinio gali 
metodu, tai jis,vėliau kada išgauti taksus.

. LONDONAS (ONA). — įsigalios. Ir iki to laiko tak-| Kolektorius su teisingais 
Gauta žinių, kad. vokiečių sai už 1942 m. pajamas turi ir atvirais žmonėmis apsiei-
vaikai1 evakuojami iš orinė- būti mokami nors dalimis, 
mis bombomis apgriauto Šio kovo mėn. 15 dieną 
Koelne miesto. Sako, jie nu-

na žmoniškai. Juk jis nega
li iš akmens išspausti krau-

••Draugas" Acme photo 

Ypatinga radiofoto gauta iš neutralių šaltinių, čia ma
tome dr. Paul Goebbels (šviesiu viršutiniu paltu centre) 
apžiūri šv. Jadvygos katedros sužalojimas Berlyne, di
džiausią katalikų bažnyčią, kuri yra netoli miesto centro. 
Sužalojimai įvyko po to, kai RAF smarkiai bombardavo
Berlyną, kovo 1 dieną.

Kuone visose karo fronto dalyse 
sovietų armijos pažangiuoja

Šį kartą svarbiausias rusų žygis
šiaurinę vokiečių liniją palaužti

LONDONAS, kovo 5. — Vėliausiam Sovietų komu- 
Žiniomis iš Maskvos, atga- nikate apie frontus štai kas 
vę Rževą rusai veržiasi va- pažymima:
karų link nuo to miesto. Sa- Vakaruose nuo Rževo — 
ko, pasistūmę arčiau Latvi- Dvi geležinkelio stotys pa
jos pasienio. Svarbiausias imtos, 400 vokiečių nukau- 
rusų uždavinys atsiimti Vi- ta.
azmą ir smogti stačiai Smo
lenskan.

BISMARCK JŪRA PACIFIKE 
- JAPONU KONVOJAUS KAPAI

Japonai tyli apie 
konvojaus netekimą

Pietvakaruose nuo Rževo 
— Daug apgyventų vietų iš
laisvinta.

šiaurės Ukraina — kele
tas sodybų atsiimta; ka
riuomenė veržiasi Konotop

NEW YORK, kovo 5 - link' kur Brianako ***-
Dar lr Šiandie per japonų vo P>"»“k'lio
radiją nieko nesakoma apie kry ifl'
nelaimę Pacifike - laivų Kursk° - *»-
konvojaus netekimų. Šia pra at“ėmž dau« vietov,l):
laimėjimas Japonijų pritren J5er keturias para" kovoae
U. Vyriausybė bijo ir pęa- api‘ 6'®®° vokiežių nuk‘uU 

ir apie 300 paimta nelaisvėn.
Charkovo šiaurvakaruose

Iš Milano iškelia — Rusai vykdo ofensyvą;
atsiėmė stambią gyvenamą universitetą vietą su daugeliu vokiečių

BERNAS, Šveicarija, ko- karo medžiagos.

SĄJUNG. ŠTABAS Aus
tralijoje, kovo 5. — Gen. 
MacArthur štabo išleistam 
komunikate papildoma, kad 
sąjungininkų lakūnai vakar 
visiškai apsidirbo su japonų 
konvojum.

Bismarck jūroje lakūnai 
rado porą sudaužytų japonų 
laivų pakrypusių, bet dar 
nenuskendusių. Tad su jais 
apsidirbo nuskandindami.

Nuskandinta ir eilės val
čių, kuriomis japontį karei-

Karstu gamyba 
standarizuojpma
WASHINGTON, kovo 5. — 

Kad sutaupyti daug medžio, 
metalo ir dirbtino šilko, ka
ro gamybos boardas suvar
žo gaminamų karstų rūšis 
ir didumą. i

Leidžiama gaminti 12 rū
šių. Didžiausi karstai turi

Rytinis Doneco baseinas 
— Vokiečių kontratakos at-

vo 5. — Žiniomis ii Italijos, 
italų vyriausybė nusprendė 
iš Milano iškelti į Bergamo mušamos, 
konventą universitetą, kurio Rostovo vakaruose — Vo- 
rūmai sąjungininkų lakūnų kiečiai atkakliai ginasi ir
bombomis apgriauti. vyksta aršios kovos.

būti daugiausia 72 colius il
gi; 22 colius platūs ir 20 co
lių gilūs.

Vienanr karstui leidžiama1 
suvartoti ne daugiau kaip 67( 
pėdas vieno colio storumo 
lentų, o dėžėms — 65 pėdos 
lentų. Šilkas ir vilnonis au
deklas uždrausta vartoti 
karstų aptaisymui. Visų rū
šių karstai turi būti tik ke
turių spalvų.

viai ir laivų įgulos gelbėjo- 
si. Numušta dar 27 japonų 
lėktuvai daugiau.

Anot grįžusiu lakūnų, vi
soj jūroj vietoje buvusio 22 
laivų konvojaus pliuduriuo- 
ja tik < sudaužytų laivų da
lys ir liekanos.. '

Bismarck jūra virto japo
nų kapais.

Šis sąjungininkų laimėji
mas Amerikos ir Australi
jos istorijose bus reikšmin
gas lapas.

Britai bijo naciu 
nuodingųjų duju

LONDONAS, kovo 5. —'
Britų lakūnai ir praeitą nak 
tį atakavo nacių karo pra
monės centrus Vokietijoj ir 
okupuotuose kraštuose,

Brituose reiškiasi baimė, 
kad naciai gali prieš Londo
ną pavartoti nuodingąsias 
dujas.

Nes naciai iš Berlyno per 
radiją nuolat grasina atsi
mokėti už Berlyno išgriovi- 
mą. Paskutinį kartą naciai 
per radiją pareiškė, kad atė
jus pavasariui su Anglija 
bus atsilyginta. Girdi, jai 
tiek klius, kad ims “šauktis 
pasigailėjimo.“

Tad britai iŠ tų nacių gra
sinimų daro išvadasy kad, ra

keliami į H. Goeringo žmo
nos dvarą Lenkijoje.

Vietos lenkams iš Bu
dapešto, Vengrijos, praneš
ta, kad minėtas dvaras yra 
lenkų bajoro Romano San- 
guški nuosavybė.

Du čekai valstiečiai 
nuteisti mirtimi

LONDONAS (ONA). — 
Žiniomis iš Bohemijos, spe
cialus vokiečių teismas Pra
hoje du čekus valstiečius 
nuteisė mirtimi už tai, kad 
jie nacių autoritetams ne
pristatė nurodyto javų der
liaus kiekio. Vienas valstie
čių buvo 66 m. amžiaus.

Vienas malūnininkas na
cių teismo nuteistas septy-

yra paskutinė diena federa jo. Visgi jo pareiga yra vie
liniam taksų kolektoriui prijnaip, ar kitaip darbuotis, 
statyti išpildytus blankus kad žmogus atsilygintų su
su taksais. Blankus tun iš
pildyti visi pavieniai, kurie 
per 1941 metus turėjo paja
mų 500 dolerių, arba dau
giau, ir vedusieji — 1,200 
dol., arba daugiau. Kad ir 
nereikia taksų~mokėti, ta

vy riausybė.
Bet gali rastis tokių žmo

nių, kurie stačiai neigia ir 
blankų išpildymą ir taksų 
mokėjimą ignoruoja. Su to
kiais, kai susekami, griež
tai ir elgiamasi. Tos rūšies

čiau blankai turi būti išpil- žmonės gali pakliūti teis-
domi. ”

Taksų pareigūnai aiškina,
man ir gali būti nubatlitl 
stambia bauda, arba ir ka-

kad jei žmogus neturi pini- Įėjimu.
gų kad ir daliai takąų išmo- Kiekvienas žmogus turi
kėti, grąžindamas blanką tu vaduotis teisingumu. Tuo bū 
ri pranešti apie tai kolekto- du bus geriausia bus laimė- 
riui. Tokiam atsitikime žmo- ta, sako pareigūnai.

178 ASMENYS ŽUVO 
BĖGDAMI SLĖPTUVĖN

Didžiausios kainos 
kiaulienai nustatytos
WASHINGTON, kovo 5. — 

Maisto direktoriaus Wickar-
LONDONAS, kovo 5. — 

nerius metus kalėti už “ne- Naktį prieš ketvirtadienį 
teisėtą“ javų grūdų malimą, čia įvyko šiurpi nelaimė.! do nurodymais kainų admi- 

Paskelbus priešo lakūnų' n i str acija paskelbė didžiau-
atakų aliarmą, tūkstančiai' s*as (ceilings) kainas įvai- 
žmonių, vyrų ir moterų su riW rūšiV kiaulienos mėsai, 
vaikais, nešdinosi į artimiau Kainos bus iškabintos mėsos 
sias slėptuves. Požeminio ge parduotuvėse, 
ležinkelio vienam įėjime pir-i Didžiausios kainos įsiga-
miausia bėgdama moteris lios balandžio 1 d.

nės VarSuvos nacių guber. m kQdU[iu paa|y(Jo par.
natonaus Įsakymu tenai gnt laiptų Kiti pag. $Ug|gjjQj $y(jj|fytj)S

kui ją bėgdami patamsėję su , L L' i *
klupo ant tos moters. Mo- i naujas kabinetas
mentaliai sugriuvusiais žmo 
nėmis užsikimšo visas įėji-

Varšuvoj vokiečiai 
atskiriami nuo lenku

LONDONAS (ONA). - 
Yra žinių, kad lenkų sosti

nuo gegužės 31 d. vokiečiai 
gyventojai bus atskirti nuo 
lenkų.
Visiems vokiečiams įsakyta, 

kad nuo tos dienos jie iki 
vieno nusikeltų gyventi į nu 
rodytą miesto dalį ir ateity
je su lenkais nesimaišytų. 
Visi lenkai ir kiti savo rėž
tu turi apleisti vokiečiams 
skirtą dalį. Už neklausymą 
numatytos aštrios bausmės.

REMKITE “DRAUGĄ“

si, priešas turi galvoje nuo
dingąsias dujas.

Jei naciai susimestų var
toti dujas, jie padarytų di
delę klaidą ir patys nuo tų 
dujų nukentėtų. Nes * ir są
jungininkai tada imtų varto 
ti dujas.

STOKHOLMAS, kovo 5.
Suomijos naujas ministrų 

mae. Apačioje buvue.ej. au- kabinetas |jau
krušti ir užtroškinti. , 1 /

tas iš vyrų, kurie neprita- 
To pasėkoj© žuvo 178 as ria daryti atskirą taiką su

menų, daugiausia moterų ir 
apie 60 vaikų.

Ir įdomiausia tas, kad to
je apylinkėje nė viena bom
ba iš dausų neišmesta.

Sov. Rusija.

Naujas premjeras yra 
prof. Edwin Linkomies, kon 
servatinio laikraščio Uuai 
Suomi vyriausias redakto
rius.

WASHINGTON, kovo 5. —
Laivyno departamentas pas
kelbė, kad U. S.' lakūnai Taškote Darbo?_____
bombonešiais atakavo japo
nų bazes Solomons zonoje ir 
Kiška bazę, Aleutians.

Per visas atakas nė vie-I
nas lėktuvas neprarastas.

Jei Ieškote darbo, pažvel
kite ) 3-ėio puslapio “Clas
sified Sekciją“, kur rasite 
nepaprastą sąrašą {vairių, 
gerai apmokamų darbų!
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INDIANA HARBOR AIDAI
KUNIGO KAZIMIERO BIČKAUSKO 30 METŲ 
KUNIGYSTES SUKAKTIS

Šį sekmadienį kun. Kaz.. link medžiagines pagalbos 
Bičkauskas iškilmingai mi- savo broliams ir seserims 
hės kunigystės 30 metų su- lietuviams baigės, nes vis- 
kaktį, taipgi 18 metų klebo- kas puolė į bolševikų ran- 
navimo sukaktį Harbore ir kas. kurie nepripažįsta nuo
savo varduves. Laikys šv. savybės teisės pavieniams 
Mišias 9 vai., per kurias pa žmonėms, bet viskas prigu- 
mokslus lietuviškai ir an- li valdžiai. Kun. Kazimier&9 
gliškai sakys kunigas mari- pradėjo ieškoti progų bėgti 
jonas iš Marijonų seminari- iš žiaurios vergijos — iš bol- 
jos, Hinsdale, III. ševikiško rojaus, kur tik pik-

Vakare 5:30 parapijos sa- toji dvasia gali džiaugtis, o 
Įėję bus bankietas, kurį su- ne geros valios žmonės. Jo 
rengė su geru štabu pagel- tikslas buvo pirma kaip nors 
bininkų sekantis komitetas: pasiekti Ameriką, o paskui 
L. Merkelienė, D. Rememe- iš ten keliauti į Lietuvą, nes 
nė, O. Jurgutienė. Progra- nebuvo galima stačiai į Lie- 
mą išipildys šv. Cecilijos cho tavą keliauti iš pražuvusios 
ras ir parapijos mokyklos Rusijos. Gavę arkivyskupo 
mokiniai, vadovybėj seselių paskyrimą į Sibirą į Toms- 
Kazimieriečių. B u ® taipgi ho gub., kur vadovavo para- 
muzika šokiams. Girdėsite pijoms lietuvių, latvių, balt- 
akordionistą Povilą Vaišno- gūdžių. Jos buvo per 50 my- 
ruką, kurs lanko Catholic hų tolumo viena nuo kitos. 
Central High School. Gyveno lietuvių parapijoje

Čia paduosime bruožus iš ir kitas lankė kas trys sa- 
gyvenimo kun. K. Bičkaus- vaitės. Jo sumanymas, kad 
ko.

Kua. K. Bičkauskas

KAS GIRDĖT NAUKEGANE
į Lietuvos 25 melu 
. Nepriklausomybės 
paminėjimas pavyko

Aukų Lietuvos gelbėjimo 
fondui surinkta $52.96. Pri
imta rezoliucija pasiųsta U. 
S. prezidentui ir kitiems 
aukštiems asmenims.

Baigiant paminėjimą pa
dėką visiems pareiškė vaka- !Vaaario 27 d. Lietuvių Au

ditorijoj, vietoa ir apylinkės . ., ... ... « ro pirm. Vladas Skyrus irlietuviai minėjo Lietuvos 25i _ r .
metų nepriklausomybės su
kaktį. Pvblikos prisirinko 
skaitlingai, iš ko galima 
spręsti, jog visi įdomauja

Juozas Mačiulis. Vakaro ve
dėju buvo veikėjas G. P. Bu- į 
kantis.

Programa baigta Ameri-

minarijos draugą kun. K. 
Vasį, su kuriuo nukeliavo j 
Amsterdam, N. Y., pas kun.

Lietuves likimu po šio karo. kos ir Lietuvos himnais..
Pirmą programos dalį »*- “jaunystės karštis" 

pildė Bv. Baltramiejaus mo
kyklos vaikučiai, vadovys
tėj varg. Stasio Žyiiaus. Gra

_ ... ... _ .. ... žiai dainavo pasipuošę tau-J. ŽKtanavičių. Jam įkalbę- rtbu<Me prog.
jo, kad netinkama proga! 
rinkti aukas, nea jau per A-

ramos dalį išpildė Wauke- 
gano Lietuvių Moterų cho-

Balandžio 8 d., 1888, gi 
mė Žąslių parapijoje.

1913 m. baigė Seinų se 
minariją ir tapo vyskupo

Kas per priežastis? i
Kur mūsų, šv. Baltramie- Į 

jaus parapijos choras? Lie-! 
tuvos Nepriklausomybės pa-1 
minėjiman, vas. 27 d., buvoj
kviestas, vienok atsakyta, 
kad nedalyvaus, nore didžiu
ma šio choro narių buvo pa
minėjime. Gal, nematė rei
kalo darbuotis už Lietuvą 
ir lietuvių tautos išlaisvini
mą!
Lietuviai kadetai

Waukegan Township High
School militarinio apmoky 
mo skyriuje į aukštesnį laip
snį pakelti sekantieji: First 
Lieutenant Vincas špokas 
Second Lieutenaiz. Lee. Jan
kauskas.•
“ Draugo agentas

A. Daugirdas darbuojas.
mūs kolonijoj užrašinėda
mas dienraštį ‘‘Draugą*.1
Girdėt, gerai jam sekasi.

Enrikas

Grįžo iš Floridos
Farmacistė Emilija Par- 

malis, podukra Frank šešto
ko. savininko plačiai tarp 
lietuvių ir kitataučių žino* 
mos vaistinės — Lincoln 
Drug Store — išbuvusi Flo
ridoj vieną mėnesį šiomis 
dienomis grįžo namo gra
žiai nudegusi saule ir kupi
na energijos. Ji padeda biz
nyje fr siekia aukštesnio 
mokslo.

SKELBKITĖS “DRAUGE’

PILDO

INCOME TAKSUS
Su 20 Metų Patyrimu

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

3241 S. HALSTED ST. 
TEL. CALUMET 7358

Bus atvaidinta sekmadie
nį, kovo 7 d., Lietuvių Au
ditorijoj 7:30 vai. vakare, 
pastangomis šv. Antano dr- 
gijos. Be to, bus muzikos, 
dainų ir kitokių įvairumų. 
Prie to dar, atsilankiusiems 
bua proga laimėti karo bo- 
ną už $25.00 ir st&mpomis 
po $10.00 ir $5.00. Visi lie
tuviai prašomi atsilankyti.

Draugijos nariai, susirin
kimo nutarina.v, visi turi nu 
r įpirkti tikietą.

9

Vakaro rengimo komisiją 
sudaro: Tarnas Karašauskas, 
Pranas Petraška ir Staniai. 
Akusevičia.

meriką. keli ii Lietuvos ke- vadovlujMtt Rytojai 
liauja rinkdami aukas įvai- Onii 
riems tikslams. Jam pata
ria vykti į Schenectady, N. Majoras Frank Waliin, dl- 
Y., organizuoti lietuvišką dis '"tuviu prietelių.. iž*n- 
parapiją. Laikinai apsiima. *in*J kalbo' P*reiMrt 
bet visgi keliavo į Rochea- raa‘y“ Liet"v» Ulav’ ir 
ter, N. Y., Worcester, Mase., tikrina- kad' ’u Pa«alba * 
Amsterdam. N. Y., rinkda- liant1- bu* Ku’

CihiraA ii IvHS, i" Amerika I mas aukas ir pasiuntė $1,005 Albinas Kiahkiinas sa-Sibiras jj, lydės į Ameriką. Į H“ . ’ - . yo kalboj Unkėjo Lietuvai
žlugo nes bolševikai neleido, Į“»» P, laisvės ir nepriklausomybės,
•jam į Ameriką iškeliauti, j twoje, Schenectady suorga- . kaihėio veikėiai
Vėliau iam teko kunigauti P““™ lietuvius ir jie nupir- Trumpai kalbėjo veikėjai.Vėliau jam teko kunigauti g Jon„ Jakut„, Jr |r

rė bažnyčią ir taipgi įgijo nas Svečiai kalbėta-
kleboniją.

Paragink užsisakyti savo 
draugus ir kaimynus lai-, 
kraštį “Draugas”.

Eniseisko gubernijoje, Laki-
Karoso įšventintas į kuni- no parapijoje, kuri buvo 500 
gus sulaukęs 25 metų am- Yi°r®tų ilgumo ir platumo.

Reezidcncija REPubllc 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai.—10 iki 8 
Treč. Ir Penkt. 10 iki «.

6822 SO. WERTERN AVE. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

žiaus. Kun. I. Albavičius, Kadangi bolševikų valdžia
klebonas Šv. Antano parapi- nepripažino kunigystės, jis raitai
ios Cicero III ir kun K turėjo dirbti kaip darbinin- v^ksta klebonautl. neitai
jos, Cicero, III., ir kun. K. .............. p j pasirodė jo energingumas h

per šešis mėnesius pastatė
tl ūkininku, Kun. Kazimi’e- kleboniJi' Už dviejų
ras pasirinko ūkininkauti met1 Paatat5 plėnis na- 
per visą dieną. Rytą atlai- ma ir i®teiS« Parapijos mo 
kęs šv. Mišias visą dieną ą. kyk^$-
kininkavo. i 1928 m- dekoruoja baz-

nyčią.
1929 m. pastato svetainę

Vasys, klebonas Aušros Var- ar^a i viešą darbą
tų parapijos, Worcester, valdžios paskirtą, arba tap
Mass.. sykiu su juo ėjo se
minarijos makalu.^ Jo pir
mas paskyrimas buvo į Kfbs 
nos parapiją ir paskui teko 
darbuotis Simno parapijoje.

1915 m. karo metu, kai 
ėjo mūšiai tarp vokiečių ir 
rusų Simne ir žmonės buvo 
ištremti iš miestelio, sykiu 
ir jaunas kun. Kazimieras 
atsidūrė Jeroslave, Rusijoje 
Ten darbavos perkeltoj Ma
rijampolės gimnazijoj, kaįpo 
mokytojas ir sykiu buvo 
vice pirm. pabėgėlių komi
teto.

1917 m. arkivyskupas Cie- 
plakfls skiria jį į Kostromą

1921 m. Lietuvos valdžia 
pareikalavo sugrąžinti pabė
gėlius ir iš Eniseisko guber
nijos grįžta kun. Kazimie
ras su 900 pabėgėlių. Vis 
buvo suvaryti po 30 žmonių 
Į traukinio gyvulių vagonus 
ir taip nežmoniškai, bet tik-

jai buvo: Lietuvos konsulas
1925 m. priima kvietimą i Petraa Da'‘ivardl«l ir dl«ir' 

“Draugo” adm. kun. P. P. 
Cinikais, MIC. Jų kalbos bu
vo begalo įdomios.

darbuotis Harbore ir čia at-

1936 m. įtaiso bažnytinius 
Langus.

1937 m. parapija sušilau 
kia naujų vargonų.

1938 m. vėl išdekoruojaro 
bažnyčią.

Ir visa eilė kitų pataisy-rai bolševikiškai, per 5 sa . . . .
vaite, važiavo j brangią «-| ,Vyk°
vynę.

Laikinai kun. Kazimieras 
tampi vikaru Višakio-Rūdos

klebonu. Dirbdamas šioje parapijoje.
Vietoj kun. Kazimieras buvo j' 1022 m. tampa klebonu 
pirm. pabėgėlių komiteto ir Kazlų-Rūdos parapijoj. Tais 
važinėjo po visą apylinkę, pačiais metais vyskupas Ka- 
tarnaudamas žmonėms dva- roeas jį skiria tverti naują 
ainiai ir medžiaginiai. Po jo parapiją. Jis tuojau pasta* 
Vadovybe buvo 3 našlaičių tė laikiną koplyčią-kleboni- 
prieglaudos su 500 vaikų, i ją ir kapus. Tada gavo lei- 
senelių namai, valgyklos ir dimą keliauti į Ameriką rink 
ūkiai. | ti aukų eavo naujai bažny-

1918 m. jo vadovybė kas-! čiai. Atvyko į rytus pas se-

iir
Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami 

iską Lietuvių įstaigą!
HAT TREATMENTAI

J šią Moderni j 
ELEKTRILIKIN1A1
Ultra-Violet Šunshine ir Infra Red Light 
Radiationa, Svvedish Massage ir Movements.

Moterims — TrečiadHeaiais.
Telefonas: VlRginia 9493 

A. F. CZESNA, savininkas
1657 W. 45th St.., •. Kamp. Paulina St

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

Gailestingieji Broliai yra vienuoliai.

49 Cottage Street Buffalo, N. Y.
J

DR. VAUtJSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 29 metą praktikavimu 
juaų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistu
Palengvina akių {tempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karStj, atitai
so trumparegyste ir toliregystg. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimu da

gu elektra parodančia ma- 
Uaidaa. Speciale atyda ad- 

i mokyklos vaikus. 
Kreivu akys etftotetosas. 

VALANDOS: nuo 10 ryto iki • V. 
vak. Seredomis am ptetiL •

dilioj pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys att 
aaaa ka aktodų. Kiltam pigiau kaip

gabia vadovybe.
Tad šį sekmadienį, para

pijonai rengiasi jį pagerbti 
kaip dera. Kviečiami visi 
vietiniai ir svečiai iš kitų 
kolonijų ateiti į parapijom 
salę 5:30 ir praleieti malo-
liai laiką kitam suteikdami1 toS“^!S5i.kS^.,*?fJStaa.

4712 South Ashland Ar.
TARM 1918
< •

Phone: YARDS 1373

malonę ir garbę. Lauksime 
visų su ištiestomis ranko
mis ir malonia šypsena.

Motiejus

ties spalvų neregejhno — (colar 
blindnam), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

S
SKELBKITĖS DRAUGE

Didžiausia Liefuviii 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Dsiman- 
inius Žiedus, Rašomas Plunks

nas b- kitus
visokius auk- 
lnlus daiktus 

ul PRIENA
MI AUSI AS 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimą
luzikališkų Instrumntų, Muzi- 

kaltėkų Knygų, Stygų, Rekor- 
ų ir kitų visokių muzikalių 

daiktų.

Taisom Laikrodžius, Lsikro- 
ėltus, žiedus, Rašomas Plunk
iąs ir Muzikalius Instrumen- 
us.

JOHN A KASS
JEWELRY — VVATCHMAKER 

' — BffUMC
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE M17

DOCTOR SELMA 
SODEIKA O. D.

AKIS UTUMNĖJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka. 

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kaa dieną. 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.
137 N. MARION 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

Tik risna pora aidų visam gy- 
▼satmul. atensoklte įsa. įstodami 
Utogsamlauoti Jin moderalėklausU 
metodą, karta ragijtmo mokslu 

rali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO

kurie patelio.

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

OPTOMETRISTAI 
IMI So. Ashland Avenne

Kaadlra t:lt a. m. lkl B:SS p. m. 
TraOad. Ir lito s a. l:S0 a. m. 

Iki t:Qd »■ m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAf
Ofiso td. VlRginia 0036 

Rezidencijos t«L: lEVsriy 1244

ffl. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avemie
Ofiso valu 1-8 ir 8-8:30 P. M 

Trečiadieniais pagal sutartį

M. TARds MŽ1.
Ras.: KENirood 6107.

OR. A. J. BERTASH
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CANai 6128

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 r. v 
Sekmad., Trečiad ir Aeėtadienio
, vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
8241 VVest Gfith Place 

Tai. BBPaMie 7888

Laikai statymo bažnyčių 
ir puo&tmo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausio da
lyku yra: pripildyti žalf ge
rais lalkraičiala. (Kardino
las laobre).

Tel. OANal 0267
Res. lai.: PROspaet 8669

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street

Rsaidsaoija: MOO lo. Artesian Am.
VALANDOS: 11 v. ryto Iki 8 pp. 

6 Iki 9 vaL

PLATINKITE “DRAUGA”

Pildom Income Tax
Nelaukit Paskutinės Dienos!

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

August Saldukas
4038 Archer Ave. 

Lafayette 6719

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. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį 

Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIK0L1S
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office taL YARda 4787 
Namų taL PROspaet 1980

TeL YARds 3146

dr. v. a. simkus :
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
J DANTISTAS

1446 So. 4dth Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Pemktadieniaie
Valandoe: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P.M.
3147 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

Ofiso TeL................VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Tet TARds 2848

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47ti Street '

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

Telefonas HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave.
OFI8O VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

. 4146 Archer Avenue
Ofleo Tet. LAPayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDsle 2868 

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

f
\

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL MIDvvay 2880 Chicago, UL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir uuo 7 iki S:50 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

^4 i

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTU VWF,

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DHL RADIO PATAISYMO — 

Saukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENB. “DRAUGU”
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WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS classified ads
Komedijos

Kenosha. Wis. — Nedė
lioj, kovo 7 d., 7 valandą va
kare, parapijos svetainėje 
sodalietės atvaidins dvi ko
medijas:

“Sumani teta’’, kurią vai
dins sekančios narės: mo
tina — Ann Mockus, jos dūk 

ąrtė — Helen Dešris, jos duk
tė — Stella Stulgaitis, su- 
mani teta — Helen Ališaus
kas, gerai neprigirdinti — 
Jean Butkus, silpnų akių — 
Mary Beitas, Stasytė — Jo- 
sephine Masulis, Pupytė —
Judy Balčaitis.

Antrą komediją “Dėdė A- 
nupras parvažiavo” vaidins 
sekančios: motina — Mary 
Beitas, jos duktė — Bertha 
Lauraitis, jos sūnūs — Ju- 
lia Ruika ir Stella Wytk«us, 
tarnaitė — Judy Balčaitis, 
dėdė Anupras — Mary Krau4 jalis.

Po visam bus šokiai. Pel
nas eis parapijos naudai. 
Prašomi visi atsilankyti ir 
sykiu turėti “good time”.

Sodalietė
Atlaidai

40 vai. prasidės kovo 12 
d. ir baigsis 14 d. vakare

procesija. Kiekvieną vakarą 
svečias kunigas sakys pa
mokslą: penktadienį kun. M. 
šmigelskis, MIC., šeštadienį 
kun. J. Jančius, MJC., sek
madienį kun. A. Mažukna, 
MIC. Penktadienio rytą bus 
šv. Mišios ir švenčiausias iš
statytas. Pamaldos vakarais 
bus 7:30 vtal. šeštadienio ry
tą šv. Mišios bus 8 ir 9 vai.

Kviečiame visus iš Keno- 
shos ir iš apylinkės Wauke- 
gan ir Racine dalyvauti.

Sodalietės kovo 7 d. 6:30 
vai. vakare rengia vakarą. 
Dabar karas ir daug darbo, 
dėl to gera keletą valandų 
pavesti poilsiui ir įgyti nau
ju jėgų. Tam ir proga: dvi 
komedijos duos visiems pro
gos pasijuokti ir laikinai pa
miršti karą, savo vargus bei 
rūpesčius. Juk kiekvienas ži
nom, kad juokai daug pa
deda žmonių moralę pakel
ti. Tad visi kviečiami atsi
lankyti ir linksmai laiką 
praleisti. Iš anksto perkant 
tikiėtai po 40c, o prie durų 
50c. Po ' vaidinimo bus šo
kiai. Visas pelnas skiriamas 
parapijai.

Kenosha. — Ryt dieną po

PADĖKONft

+
A | A

PVT. ANTANAS 
KASMAUSKAS

kuria mirė Gruod. 26 d.. h942. 
GuadaĮcanal salose, kam lau
kuose. gindamas savo šal) ir 
daha’- amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jam paskutini pa- 
tamavlma.

Mes .atmindami ir angailč-, 
darni .io prssISallnlma 15 mfl- 
sn tarpo dėkojome mūsų dva
siškam tėvui Kun. kleb. Ie. 
Albavičiui. Kun. J. Jančiul. 
M. I. C. Ir Knn. A. Sandžiui. 
M. I. C., kurie atlaikė ispil- 
dingas pamaldus už jo siela ir 
Kun. Albavičiui. už ps«akvta 
pamokslą. Dėkojame visiems 
e-iminėniH, draugam* ir pažįs
tamiems už šv. Mišių Tinka.* 
ir už nuilonėiimą dalvvnuli 
gedulo pamaldose ir eeltw. įi
ma mums nar|<e«tt nuliūdimo 
valandas. Dėkojame Lietuviu 
Raudono* Rožės k'lubul už šv. 
Mišių auka ir kllubo nariams 
kurie dalv-’avo ln corpore n-i. 
maldose *v. Varrlo dmusrllnl 
nž Sv. MiSi-, anka ir kurio* 
dr-io* narUil d-'lvva'-o ir nel
ėmė fiv. Kom,mik,. Cioero K”- 
reivlu motinoms u* dnivv,”’l- 
ma nnm;,l,le,-o Ir i|» 8 šv MI- 
Šln auka*: šy K-’sImiero Se
selėms u* paminsime skėriu
||. nlollū U,'p|vp nq mnlllo*’6

ppo’iind" mm »nfi •»
Vn1nrw|oG' ** ♦°’l 1 <••«»■» rr, ,«.
t*»*»**l. linkimo il«A»is Dievo 
(Pnho le

Nn"M* v Tę
va^ ftvojęcris Ir Giminės.

I
■

IGNACAS KUKUTIS
Staigiai mirė Kovo 3d. 194 3 •

12 vai nietų, sulaukęs 55 me
tų amžinus.

Gimė Lietuvėle. Kilo iš Siu
itų nnskr,, Phkrojnu.* p-’ni*., 
Nerlkonių kaimo. Amerikoje 
lšgvvi >no 35 metUM.

Paliko dldellnioe nuliūdime: 
moterį Terese (po tėvai* Sillc- 
kaltėl: brolj Knžlmlera Jo mo
terį Klcofa Ir ju šeimą: seserj 
Kotrvna jos vvrą Juozapą Lu
koševičius Ir Ju Šeimą: 2 pus
seseres Anelę Pantą jos vvrą 
Vincentą Ir Ju šeima ir Sclo- 
miia Tamkus Jos vvrą Fellz lr 
Ju šeimą. Ir dnug kitų giminių, 
draugų lr pažįstamu.

Idetuvole paliko broli Anta
ną lo moterį Ir in Seimą.

Kūnas nišarvots* nnmuosč, 
6836 So. Map|ewood Ave. Lai
dotuvės )wks pirmadieni. Ko
vo 8 d. 1 943 m. Tš n imų 800 
vai. ryto bus allvdčtas I Gi
mimo šv. Pnn. Mari los nam p. 
bažnyčia, kurioje ivvks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas I fiv Kozlpil»ro kapinei.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pnžls- 
t*mu*-as dslvvsutl šiose lai
dotuvėse. Nuliūdę:

Moterį*. Brolis. Se*wo. Pn*- 
sn*erč*. Rvogcrkn, Svogerlal Ir 
Giminė’’*.

I-ald. direktorius Antanns H 
Petkus. Telef. Orovehlll 0142

‘DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP U'AVTFD 
ADVEBTINING DEPARTMENT

127 No. Bearbnm Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HEI.P MaNTED — VYRAI

HOUSEMEN
Atsišaukite | Timekeeper’s ofisą..
EDGEWATRR BEACH HOTEI, 

5849 Sheridan Rd.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Isidirbtl

100 NUOS. KARO DARBAI 
2743 W. 36TH PLACE

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI 
KEIČIAMI SHIFTAI 

LABORERS 
DIENOMIS DARBAI 

STOCKMEN 
DIENOMIS DARBAI 

Atsineškite Gimimo Liudijimus. 
Victor Mfg. (6 Gasket Co. 

5750 Roosevelt Rd.

pirmų šv. Mišių įvyks soda
liečių susirinkimas. Po su
mos — L. R. K. S. A. turė3 
susirinkimą. Po pamaldų po
piet Gyvojo Rožančiaus dr- 
ja laikys susirinkimą. Visos 
narės kviečiamos atsilanky
ti kuoskaitlingiausia.

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

REIKALINGAS PATYRIMAS 
WOOD FINISHER. 

Pastovūs ir įdomus darbas. 
SPANJER BROS. INC.

1160 N. Ilowe St.
OPERATORIAI ir SETUP VYRAI 
prie Acme ik Brown Ar Sharpe Au
tomatic mašinų. ENGINE LATHE 
OPERATORIAI. MILLWRIGHT. 
HAND TRI'OKERK dirbtuvėje Pas
tovūs darbai, gera mokestis. Užten
kamai viršlaikio.

J. J. TOITREK MFG. CO.
4701 W. IttUt St. Cicero

TYPEWRITER MECHANIKAI
Patvrę vyrai perdirbti ir sutaisyti . 
ITnderwood ir I,. C. Smith rašomos 
mašinėles. Pastovūs darbai l.šnlldant 
valdžios kontraktus. Atsišaukite prio 
Mr. Glon, 9-tani aukšte.

KHIP.MAN WARD MFG. Cl».
325 N. Weils St.

VYRAI reikalingi prie Dženitorių Ir 
I’orter darbu. Dieno ar naktj šiftol.

WFSUBY HOSP1TAL 
230 E. Superior Rt.

VYRIJ REIKIA
Dirbti naktini šlftą didelėie produce 
warehouse. 40 vai. savaitėje. 08 cen
tai J valandą iškylant lkl'93 centų 
j valandą po 30 dienų. T .alkas ir 
pusė už viršlaiki. Atsišaukite asme
niškai J Warehousc Employment 
Ofisą, 9-tatn aukšte.

NATIONAL TEA CO.
1000 N. Crosby St

BERNIUKU REIKIA
Darbu randasi jvalrluo.se 

departtnentuose.
RAYNER IJTHOGRAPHING CO. 

2054 AV. Bake St.

ANGLIŲ KASĖJAI 
-IR HIKERS

Gera mokestis, pastovūs darbai
RUNGE BROS. COAL CO. 

1334 S. VVestern Ave. ir 
2045 Clybourn Ave.

AUTO MECHANIKAI
Reikia labai svarbiai industrijai.

LIBERTY TRVCKING CO.
1401 W. Fulton St.

BUS BOYS
Atsikreipkite j Colonnade kambarj.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
______ * 5349 Sheridan Rd._________

MACHINISTAI
Reikalingi prie abelnų užlaikymo 
(maintenance) ir pataisymo dar
bų. Atsišaukite į—

THE ARIDOR CO.
3428 W. 48th PI.

3 — V Y -R A 1 — 3
9 valandos j dieną. Prie Džiani- 
torių darbų. Atsikreipkite prie 
J. C. Peterson, Chief Janitor.

GRAND CENTRAL STATION.

2 DARBININKAI
Reikalingi. Be patyrimo. Dirbti vi
dui dirbtuvė*. Taipgi lr HAND 
TR1TCKRRS naktiniam šiftul. Be 
patyrimo Turi būt piliečiai.
, J. i. TOUREK MFG. CO.

4701 W. ISth St. Cicero

FOlTNDRftS DARBININKAI
DEFENSE DARBAI

Dieną Ir naktj šlftal. Emplovmenl 
ofisas atdaras kasdien nuo 7:30 ry
to iki 5 popiet, sekmadieniu is nuo 
9 ryto iki 2 popiet.

VVESTERN FOUNDRY 
3634 R. Kedzie Ave.

VYRAT suvirš 38 meti, amžiaus 
dirbti prie Hhlpping room darbų. 
Patyrimas nereikalinga. Dienomis 
darbus. Kreipkitės prie Mr. Grant.

BLACKSTONF. MFG. CO.
222 Ro. Morgan.

HOTEL TARNAITE
Patyrusi. Atsišaukite , Lincn 

kambarj.
ROI'THMOOR HOTEL 

•7th ir Stony Island Ave.

VAIKINAI IR VYRAI
Abelnl dirbtuvės darbai. Patyrimas 
nereikalinga. Dieną lr naktimis. Pa- i 
stovūs darbai. KROLI, BROS. CO.

1801 K. Michigan

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

1401 W. FULTON

MERGINOS — MOTERYS Išmokite 
plastic bindlng ama’a. Patyrimas 
nereikalinga. laibai įdomus darbas. 
Dieną ir naktj shlftal. greitos jsidlr- 
bimos.

PLASTIC BINDING CORP.
732 S. Sherman St.

LAUNDRY HELP
Merginos Ir Moterys nedaugiau 49 
metų senumo. 49 iki 60 centų j vai. 
mokestis. 48 vai. savaitėje lr virš
laikis. Taipgi transportacija duoda
ma. jei gyvenate arti Illinois Cent
ral linijų. Atsišaukite j Employment 
Bureau, Room 310.
ILLINOIS CENTRAL KAURO AD 

135 E. II Iii PI.

Si Firma Virš 50 Metę
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

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

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithunian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. IVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street 

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

NULIODIMO 9 VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Av©„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

CHAUFFEURS
Patyrę prie Anglinių trokų. 

Unijos mokestis
BUNGE BROS. COAL CO. 

1334 S. VVestern Ave. lr 
2045 Clybourn Ave.

VYRAMS
SVARBOS KARO DARBAI 

PLIENO WAREHOUSE
PASTOVCS DARBAI

VIRŠLAIKIS ' |
Jei dabar dirbate prie svarbių karo] 

darbų neatsišaukite.

Jos. T. Ryerson & Son,
INCORPORATED

16th ir Rocku-ell Sts.f
Atsišaukite prie Door 3.

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

Sl'PFRIOR ELECTRIC CO. 
2111 R. Wnba-I,

MOTERYS
Amžiaus 17 iki 50 prie dirbtuvės 
darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Alga $18 iki $24 i savaite. 40 
vai. savaitėle ir viršlaikis. Pašau
kite MONroe 4019.

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

MERGINOS
Prie lankstymo popleros baksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis Ir naktimis shif- 
tai ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 8. Pulaski Rd.

VYRAI IR MOTERYS

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

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

— ■ ■ I ■■ I - ■■■■■■■
Geras Maistas Tai Gera 

Sveikata
Ir švarumas yra svarbu patarna

vime gero maisto.
THE MARQUIS CO.

turi vietos CLEAN UP vyrams 
mokant aukštą alga. Gera proga 
tiems vvrams. kurie neva užimti 
KARO DARBAIS nrisidėti ir pa
gelbėti maitinti tūkstančius KA
RO DARBININKŲ kasdien.

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

2652 MONTROSE AVE.

REIKIA VYRU
Saldainiu Dirbtuvėje 
Su ar Be Patyrimo 

Dieną ar Naktj Darbai 
•Pastovūs Gera mokestis.
SHOTWELL CANDY CO. 

3501 W. Potomac.

VYRAI 18 IKI 50 
SAUGUMAS

PER DEM METUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

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

THE KELLING NUT CO. 
365 E. Illinois St.
Section 8—3rd floor.

PLATINKITE^DKAIJGĄ^

DVI MOTERYS
Viena prie Rišlu plovimo — Antra
dienį iki šeštadienio: valandos nuo 
9 ryto iki 5:30 popiet. Alga $18.00 
j savaitę.

Kita prie Dišiu plovinio Ir įvai
riu virtuvės darbu. Antradieni iki 
Sekmadienio. Pirmadieniais nerei
kia dirbti. Valandos nuo 2 popiet 
iki 10:30 vakaro. Alga $25.00 J sa
vaite.
SMT-DEN HOUSE RESTACRANT 

157 E. Ohio St.

DIRBTUVĖJE IR 
RAŠTINĖJE

PAGELBININKAI
PATYRUSIŲ clerks. akuratlškų skai
čiuoto iu. Typists Ir Stenografisčių. 
MECHANIKŲ, abiejų—vyrų ir mo
terų. Turi turėt savo įrankius. 
MESSENGERS. Bendram dirbtuvės 
darbui karo pramončje. Gera mo
kestis ir geros darbo sąlygos.

Jeigu Jūs dabar dirbate su aukštu 
patyrimu karo pramonėje. Jutus ne
reikia kreiptis pas mus. Atsineškite 
įrodymus pilietybės lr SJ SKELBI
MĄ I —

EMPLOYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
i CAR COMPANY 
I 4401 W. 26th Street
FTREMAN $85.00 — PUODŲ VA
LYTOJAI $75.00 — VYRAI nišnr 
PLOVIKAl $85.00 — MOTERYS
PISIU PLOVĖJOS $60.00. 6 dienos 
j savaitę. Sekmadieniais ir šventė
mis nereikia dirbti. Valgis veltui.

V>TVERSITY CLUB 
76 E. Monroe St.

VYRAI
Lengvi Dirbtuves Darbai ir moterys

i Reikia Dirbtuvės PagelbininkųPatvrimas nereikalinga. 
Pastovūs darbai.

COMET MODEL AIRPLANE 
COMPANY 

129 W. 29th St.
MERGINOS ir MOTERYS reika- l 
lingos. Lengvi assembly. spaustu- | 
vės departamento ir nunch presu , 
darbai. Matykit Mr. Todd. I

TABLET Ar TICKET CO.
1021 W. Aliams St.

SINGER SEVVTNO MACHINE O- 
PERATORES reikalingos prie skū- 
rinlų zipper brief cases.

SINGER BROS. CO.
700 N. Carpcntcr St.

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

956 E. 58TH ST.

TARNAITES
TR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite j Housekeeper’s ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL

5349 Sheridan Rd.
MOTERYS reikalingos prie lengvų 
ir patogių dirbtuvės darbi). Turi mo
kėt gerai skaityt ir siliabuoti ang
liškai talsykliškai.

SPANJER BROS. INC.
1160 N. Houe St.

100% DEFENSE DARBAI
PATYRIM. NEREIKALINGA

4 8 VALANDOS SAVA.ITRJE 
LAIKAS Ift PUŠft UŽ 

VIRŠLAIKĮ

ATSIŠAUKITE Į
EMPLOYMENT OFISĄ

SHERMAN KLOVE CO. 
3531 W. 47th St.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai plūktai mflaų specialybė. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų sąrašo. DIAMOND POINT 8AW 
FII4NO WORKS. 28 N. boomfe, 
Chicago. Pasiųskite piūklus Parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roo 1397.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktj.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

LACHAWICZ IR SŪNUS
8KYRIU9 42-44 E. 108th ST. 
2314 WEST 2Srd PLACE

Tel. PULLMAN 1271 
Phone CANAL 2318

I0R21 SO MICHIGAN AVE.
L. BUKAUSKAS

Phone PULLMAN 96«1

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone VAROS

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir Naktj
z.

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA A^E. Phone LAFAYETTE 3571

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone TARDS 1410

4S05-97 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-17A2
4332-34 P.OUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad lr Ketvirtad. vak. 

li stoties WGES (1390), eu Povilu ftaltimieru.

I. J. ZOLP
1846 MEST 46th STREET '

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVE.

Phone YARDS 0731

EVANAUSKAS
Phonee YARDS 1138-89

jvalrluo.se
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MM South Oukley Ąye, Chleagu. Illinois
Published Daily. except Sundays 

A member of the Catholic Press Association
SnhocdpUoao: One Year — $6.00; Six Months — $3.30; Three 

Moaths — $2.00; One Month — 75e. Europe — Dne Year — $7.00; 
$i* Mpnths — $4 00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in ‘'Draugaa** brings best results.

DRAUGAS
Ilsina kasdien, išskyrus sekmadienius.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

. Bendradarbiams ir korespondentams raitų negraiiname, Jei ns* 
prašoma Ui padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui palto lenkių. 
Redakcija pasilaiko aau teise taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuoMūros. Korespon
dentų prašome raiyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus paUisymams. ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamas.

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

Svarbieji mūsą darbai
Praėjusį penktadienį Chicagos lietuvių bendrasis ko

mitetas Lietuvos Nepriklausomybės sukaktuvėms reng
ti laikė savo susirinkimą, kad išklausyti įvairių komi
sijų raportus, iš kurių vis tik susidarė geras vaizdas. 
Paminėjimo iškilmės, buvusios vasario 14 d. Orchestra 
Hali, pavykusios visais atžvilgiais. Svarbu, kad pami
nėjimas davė gražaus pelno, kuris skiriamas Lietuvai 
laisvinti darbams. /

Šioj vietoj apie komitetą rašome, nes jis užsimojo 
du kitus didelės svarbos darbus atlikti: pasidarbuoti 
Amerikos Raudonajam Kryžiui ir surengti Klaipėdos 
krašto nuo Lietuvos atplėšimo sukakties minėjimą.

Per visą kovo mėnesį eis Am. Raud. Kryžiaus vajus. 
Visame krašte yra užsimota surinkti $125,000,000. Vien 
tik Chicagoj virš aštuonis milijonus dolerių reiks su
rinkti. Tai tis* didelės pinigų sumos. Joms su

kelti reiks daug didelių pastangų paaukoti. Prie tų pas
tangų visi turi prisidėti. Mes, lietuviai, prisidėsime or
ganizuotai, nes Liet. Nepr. minėti komitetas susideda 
iš visų Chicagos lietuvių grupių, iš daugybės organi
zaeijų ir draugijų. Jis mus teisėtai atstovaus Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus centruose ir jam yadovaujant ga
lėsime tikrai gražiai pasidarbuoti nepaprastai dide
liam ir svarbiam reikalui.

Čia ir primihtį, berods, nereikia, kad Amerikos Rau
donasis Kryžius yra tokia įstaiga, kuriai visi turi dirb
ti ir aukoti. Toji įstaiga dirba didelius gailestingume 
darbus.

Komiteto nutarimas minėti Klaipėdos atplėšimo su
kaktį taip pat yra didelės reikšmės dalykas.

Reikia neužmiršti, kad po Čekoslovakijos sudrasky
mo, Hitleris pirmiausiai puolė Lietuvą. Jis visą Klai
pėdos kraštą užgrobė, padarydamas Lietuvai milžiniš
ko didumo skriaudą.

Su ta mūsų tautai padaryta skriauda reikia plačiau 
supažindinti Amerikos visuomenę. Dabar, kai visa Lie
tuva yra narių okupuota, ypač yra svarba kelti Klai
pėdos klausimą, dirbant ir kovojant dėl išlaisvinimo 
visos Lietuvos.

Tuo būdu bendrasis Chicagos lietuvių komitetas įr 
per šį mėnesį turės svarbių darbų. Netruks jam jų ir 
ateityje.

Prezidentavimo dešimtmetis
Kai kovo 4 d. suėjo dešimts metų nuo F. D. Roose- 

veibo prezidentavimo, visas kraštas tą sukaktį minėjo. 
Sukaktis reta, nes Prezidentas F. Rooseveltas yra pir
mas Jungtinių Valstybių prezidentas išrinktas trečiam 
terminui.

Bet tai gal ne tiek yra svarbu.
Svarbiausias dalykas yra tas, kad Prez. Roosevelto 

prezidentavimo dešimtmetis yra atžymėtas dideliais 
darbais žmonių gerovei, nekalbant apie tai, kad jis 
yra antrojo pasaulinio karo prezidentas ir kad jam 
dabar tenka stovėti priešakyje didžiojo santarvininkų 
užsimojimo sutriuškinti šios gadynės baisųjį siaubą — 
Rerlyno-Romos-Tokio ašį.

Mes ne yieną kartą per paskutinįjį dęšįmtmetį gėrė
jomės prez. Roosevelto socialine programa pagerinti 
darbo žmonių būyį sutrumpinant darbo valandas, pa
keliant atlyginimą, sutvarkant vaikų darbą, parūpinant 
Viešųjų darbų darbininkams didžiosios depresijos Lai
kotarpiu. Jo gabumai ir energija išgelbėjo kraštą nuo 
katastrofos, kokios galima buvo laukti dėl nedarbo.

Mes džiaugėmės ir džiaugiamės prez. Roosevelto aiš
kiu ir griežtų stovėjimu prieš diktatorius, agresorius 
Lietuviai ir visos kitos pavergtos tautos jam yra dė
kingi dėl stovėjimo už jų teises, dėl Atlanto čarterio 
Ir kitų aktų, siekiančių atstatyti pasėdyje teisę ir tei- 
BČtumg, padaryti pasaulį saugiu nuo agresorių nuo bal-

DJgNRAflTO DRAUGAfl

mės, visiems žmonėms užtikrinti laisvę ir gerovę.
Lietuviai ypač aukštai vertina p. Roosevelto kilnią 

asmenybę. Jis nepripažino ir nepripažįsta Lietuvos oku
pacijos, jis Amerikos Lietuvių Tarybos delegacijai 1940 
m. rudenį aiškiai pasakė, kad Lietuva ir vėl bus laisva 
ir nepriklausoma valstybę^

Dėl to ne be reikalo lietuviai linki garbingajam Pre 
adeptui ir vyriausiajam karo vadui geriausių sėkmių, 
sveikatos ir ilgo amžiaus.

Ragina tuoj planuoti
“The New World”, Chicagos arkidiecezijos laikraš

tis, įdėjo vedamąjį straipsnį, pavadintą ‘Trouble Ahead 
Straipsnyje pastebima, kad “Pravda”, komunistų par 
tijos oficialusis organas, iššovė pirmą šūvį į ateities 
teritorinių klausimų tamsumą. Esą neabejojant yra pa 
reiškiama., kad Lietuva, Latvija, Estija ir Besarabija 
priklausančios Sovietų Rusijai. Tos pretenzijos esan
čios taip griežtos, kad, sovietų manymu, apie tų teri
torijų ateities klausimą jokių ginčų jau nebeturi būti.

Dėl to “New World” redaktorius numato sunkumų 
pokariniam planavimui. Kad toji padėtis dar labiau 
neimtų blogėti ir komplikuotis, reikalinga tuojau pla
nuoti pokarinį tarptautinį gyvenimą.

Dar vienas slakeris
Neseniai mirė Chicagos bolševikų laikraščio redak

torius H. Jagminas. Bostono lietuvių socialistų laikraš
tis rašo, kad Jagminas yra lankęs katalikų įsteigtu ir 
užlaikomą “Saulės’* mokyklą Kaune. Iškelia ir kitą 
įdomų faktą, kad Jagmino tikroji .pavardė yra Bertu- 
buitis. Anot “K-vio”, “Jagmino slapyvardį jis pasirin
ko pereito karo metu, kuomet slapstėsi nuo kariuome 
nės.”

Vadinas, bolševikai eavo lyderių tarpe turėjo dar vie
ną alakerį.

Pasirodo, kad naciai jau nuo seniau buvo suorgani
zavę lietuvių batalijomis ir juos pasiuntė karo fron
tan. Tai aišku iš šiomis dienomis pasklidusios žinios, 
kad lietuviai atsisakė kariauti ir dėl to pėnki šimtai 
lietuvių karių buvo sušaudyta.'

Numatoma, kad šiemet Jungtinių Valstybių įvairiose 
pramonėse dirbs penkiasdešimts milijonų darbininkų.

Šiemet kiekvienas lietuvis turi būti Amerikos Rau
donojo Kryžiaus nariu.

f
t: SPAUDOS APŽVALGA
Svarbus reikdas •

“Darbininkas*’ rašo:
“Su didingu talentu Vaičiulaitis jungia kruopštų, 

kuklų, didvyrišką darbingumą ir užsispyrusią lietu
višką ištvermę. Jau, jau, rodos, teks nutraukti žur
nalo leidimas, nes lėšos visiškai išsisėmė. Tačiau re
daktoriais nenusimena. “Leisim, kol dar nors viena 
penkinė bus kišenėj užsilikusi. Gal atsiras gerų žmo
nių”. Gerų žmonių esama, tik kažinkodėl “vieninte
liam lietuviškam žurnalui” leisti jų nebeatsiranda... 
Ar jau lietuvių kultūros žurnalas būtų mums berei
kalingas?

“Jei kurie lietuviai taip mano, tai jie susiduria su 
priešinga Amerikos vyriausybės nuomone. Amerika- 
nizacijos vadai ne tokie jau siauri politikai, kaip tūli 
fanatikai norėtų juos turėti. Net karo metu Ameri
kos vadai pripažįsta, kad svetimos kalbos yra nau
dingos, o jau tėvų kalba tai pati reikalingiausia. Vi
sai suprantama, dėlko. Tėvai susikalbą an savo vai
kais turi į juos daug geros įtakos. Tėvų valdžia ir 
autoritetas ateina į pagalbą civilinei vyriausybei, ku
ri visų pirma pageidauja gerų piliečių. O kaip jų gali 
susilaukti iš tų vaikų, kurie išsilaužę iš tėvų įtakos, 
ravo neprityrusiomis jėgomis tiesia sau gyvenimo ke
lią? Be tėvų globos, be jų patarimo, tokie jaunuoliai 
ir jaunuolės eina savais keliais. Neklusnūs, nediscip- 
linuoti, silpni religijoj įr dorovėj, jie sudaro valstybei 
tįkrą galvos skaudėjimą. Ar šiaip, ar taip, kol šioj 
žaly tebegyvuoja lietuvių tauta, ji jokiu būdu negali 
apseiti be savo spaudos. Gi jei tauta nors kiek kul
tūringa, tai ji privalo turėti kultūros žurnalą. Kitaip 
ji negali savygąrbos išlaikyti.

Jei mūsų išeiviją, nepajėgia išlaikyti vienintelio 
lietuvių žurnalo pasaulyje, tai čia kas nors, kur nors 
negerai. Bet — gal tai tik paprasčiausias neapsižiūrė
jimas, dėmesio neatkreipįmss. Dėl tikslesnės orien- 
tuotės žinotina, kad M8t. žodžiui” išsilaikyti reikia 
vos 1000 prenumeratų. Tai lengvMėlė visuomenei naš
ta. Ar gi neturėtume nė 1000 susipratusių lietuvių?!”

šeštadienis, kovo 6 d . 1948

ai
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x Prieš dvidešimts penkis 
metus, kaip pastebime mūsų 
dienraščio ‘ ‘pageltusiuose 
lapuose”, buvo smarkiai ren
giamasi prie Amerikos Lie
tuvių Politiško Seimo, svars 
tyta Lietuvos ateitis, šauk
ti masiniai susirinkimai, klo 
ta gausingos aukos Lietu
vai laisvinti, užlaikyti infor
macijų biuras Vašingtone.

Toji lietuvių veikla 1918 
m. nebuvo tuščia. Ji turėjo 
daug reikšmės Lietuvai at
statyti.

Anų laikų sąjūdis turėtų 
būti stipriu akstinu dabar
tiniam mūsų veikimsia tam 
pačiam tikslui — Amerikos 
pergalei ir Lietuvai išlais
vinti.

Ko verti bolševikų raštai, 
galite spręsti iš šio įvykio.

Bolševikų “Vilnis ’ ’ kovo 
5 d. sugalvojo paskelbti to
kią štuką:

“Chicagos lietuvių laik
rašti? “ Draugas’ ’ bent 
tiek manė padėsiąs na
ciams, kad neskelbė savo 
skaitytojiams Ržcvo paė
mimo”.

Bet kaip visi kiti boT- 
ševikų laikraščių šūviai ap
šmeižti mūsų dienraštį ne
pasiekė savo tikslo, taip ir 
šis “V-nies” šūvis praūžė 
pro šalį. , ~

•
Štai, “Draugo” pirmame 

puslapyje kovo 5 d. skaito
me tokią žinią, kuri taip 
prasideda:

“Londonas, kovo 4 d. —
Rusai vakar užėmė Rže- 
vą iš kur vokiečiai nesu
spėjo tvarkingai pasitrau
kti. Kovoje už šį miestą 
rusai apie 2,000 vokiečių 
nukovė”...

Vadinas, ta žinia, kaip 
“V.” įtaria, nebuvo .“Drau
go” paslėpta.

Bolševikų laikraštis, dary
damas tokį įtarimą su tiks
lu mus apšmeižti, prasilen
kė su padorumu ir laikraš
tine etika.

Bet, juk tai jiems yra į- 
prasta.

(Iš “Draugo” 1918 metų 
kovo 6 d.)

Rusai priešingi taikai......
Taikos sutartis, po kuria pa
sirašė rusų bolševikų dele
gacija Brest-Litovske, Pet
rograde laikoma paprastu 
popiergaliu. Rusų visuome
nė buvo ir tebėra priešinga 
taikai eu vokiečiais. Ji sto
vi už tolimesnį karo tęsimą 
prieš teutonus.

Protestas Japonijai... Pre
zidentas Wilsonas pasiuntė 
Japonijai protestą dėl jos 
užsimojimo kištis į Sibiro 
reikalus,

Po svietą pasidairius
Vainos, tavorščiai, yra 

blogas, pats blogiausias dai
ktas. Ale ir iš jų išeina kai 
kas gera.

Štai, priklodui, mūsų dak
tarai prie kiekvienos rokun
dos sako ir sako žmonėms, 
kad perdaug nevalgytų, ba 
tas kenkia sveikatai. Ale ar
gi žmonės klausys. Ypatin
gai Amerike. Savo futbolus 
kaip kimšo, taip ir kemša, 
dar gi net viske ir alum 
užsigerdami. Bet užėjo Vai
na ir privertė žmones klau
syti naudingų daktarų pata
rimų. Kai sulauksim rašino 
ne tik ant mėsos ir ant kneų 
mūs futbolai truputį nuken
tės. ale sveikata tikrai 
džiaugsis.

Kava ir arbata, kaip gir? 
dime iš daktarų, turi nuo
dų, tačiau daugelis, ypač ka
vos, po keletą puodukų į die 
ną išgerdavo. Kai valdžia 
įvedė kavos rašipą, žiūrėk, 
visi* patenkinti. Mažiau ge
ria., o tas kaip tik eina žmo
gui į sveikatą.

Dabar valdžia užf lindi jo 
jau ir šiūsų . rašiną. Sako, 
kiekvienas asmuo galės tik 
tris poras per metus nusi
pirkti. Man rodosi, perdaug. 
Užtektų vienos poros žiemai. 
Vasarą gi galime basi vai
kščioti, juk tai sveika. Jei 
man netikite, tai paklauskit 
bet kurio daktaro. Jis pasa
kys, kad ypatingai vasarą 
kuodažniausiai reikia būti 
basam. Bet ar gi žmonės 
klausys. Taigi, ir čia karas 
visus privertė bent kiek 
klausyti daktarų patarimų. 
Kai negalės šiūsų įsigyti, tu 
res basas vaikščioti. Tas 
išeis į sveikatą.

Arba, vėl. Prieš vainą bu
vo nugastaujama, kad Ame
rike gimimų nuošimtis yra 
maž kuo didesnis už mirimų

Visiems Atsilankiu
siems bus Malonu

Kun. A. M. Linkus, šv. 
Kryžiaus parapijos klebonas 
mini 2 metų klebonavimo 
sukaktį šioj parapijoj.

Kun. Linkus kasdien de
da visas savo jėgas ir pas
tangas, kad parapijoj gy
vuotų vienybė, sutarimas 
tarp visų draugijų, organi
zacijų, taipgi kad katalikiš
koji spauda šeimų tarpe 
stiprėtų.

Rytoj parapijos naujoj 
auditorijoj, įvyksta metinis 
banketas prirengtas labai 
rūpestingai. Klebonui bus 
malonu pasimatyti su vi
sais savo parapijonaįs ir to
liau gyvenančiais svečiais.

Banketo proga norintieji 
galės prie bažnyčios durų 
užsirašyti “dienraštį “Drau
gą”, “Laivą” ir kitara laik
raščius. Rap.

nuoš. Vadinas, tautai grėsė 
pavojus. Jr kur gi negrės. 
Ar daug prieš porą metų 
matėm jaunų porų atrytais 
stumiant bogę su vaiku? 
Jaunos nfoterys, išėjusios 
pasivaikščioti, dažniausiai 
vesdavos ant šniuriuko prį- 
sįrišiusios šuniuką. Vaikai 
buvo nestaila. Kaip gi! Jau
nai vedusių porai šiais čė- 
sais turėti vaikų? Fui! Vai
kai atima visą linksmumą, 
visokius išėjimus, šiovus ir 
t. t. Be to, vaikai kaštuoja. 
Jiems reikia maistas gamin 
ti, juos reikia apskalbti, ap
valyti, sveikatą saugoti, vė
liau mokinti. Koks tai ilgų 
metų triubelis! 0 šuniukas 
vien baikės: parnešei iš bu- 
černės kenuką "Dog food” 
ir viskas.

Vainai užėjus, staiga vaiz
das pasikeitė. Šuniukų ant 
atryto ir jelose jau mažiau. 
Kai kurią dieną saulutė pa
beria šiltesnius spindulius, 
taip ir pasipila is namų jau- 

•A9&~jpotęj-ys su bogėmis. 
Platesniu saidvoku, kokie 
yra West Side, kai kada jau 
nų moterų net keturios bo- 
gės greta stumiamos. Net 
miela žiūrėti.

Prįęš vainą lietuviški bal
šavikai labai stikino už gim
dymo kontrolę, kad neaugin
ti vaikų kaipo pašarą anuo
toms kapitalistų Vainoms. 
Šiandie ir jų daugelis vieni 
jau stumia boges, o kiti lau
kiasi vaikų. Sako, kai turi 
vaiką vis.geresnis šansas pa 
silikti nuo drafto, arba to
liau patraukti. Taigi, 
jei šiandie matot ant strytų 
tiek daug bogių, tai nemįs- 
lykit, kad staila jaunoms po
roms vaikų neturėti praėjo. 
Nę, Tai tik ačiū vainai.

Yra sakoma, kad nėra to 
blogo, kas neišeitų i gerą. 
Kai pradedi apmislyti ro- 
kundas, pasirodo, kad tas 
lietuvių priežodis nei kiek 
neperdeda. Taip yra.

Veiklusis Parapijos 
Darbininkas

Kun. A. Martinkus, Dievo 
Apveizdos lietuvių parap 
klebonas, kuris savo rūpes
tingumu ir tėviška globa 
parapijoj visos draugijos ir 
organizacijos gražiai gy
vuoja. Yra dedamos didelės 
pastangos, kad kiekviena 
šeima skaitytų katalikiškus 
laikraščius, Victory parapi
jos Baliaus proga rytoj prie 
bažnyčios ir salės durų ga
lės užsirašyti dienraštį 
“Draugą” ir savaitinį “Lai-

Rap.
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DIENRAŠTIS DRAUGASšeštadieris. kovo 6 d., 1043

PERGALES BALIUS DIEVO APVAIZDOS PARAP,
RYTOJ, SEKMADIENYJE, KOVO (MARCH) 1 DIENA, 1M3
DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS SVETAINĖJE

18th St. QC Union Avenue

Bus perstatpmi du veikalai: "2YDĄS IR ĘLGETA" ir "KIPŠAS" Vei

kalus stato varg. K. Sabonis ir jo Lošėjų Grupė.

Bus Pergalėn Šokiai, po veikalų perstatymų prie Ą. F. ZavUto Orkestras. — VEIKALAI PRA
SIDĖS 3 VAI, P. P. — ŠORIAI PRASIDĖS 8:3(0 V. V. — BUS Z U. 6. WAR BONAI IR 
BLANKETAS LAIMĖJIMUI. — TIKIETAI PARSIDUODA KNYGUTĖMIS — 4 U4 $1.00.

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

ĮŽENGĖ J VIENUOLIKTUS METUS

(Tęsiny*)

Bet Jakštas, t*aai dvasios 
pranašas, nesiliauja perspė
jęs:

— Klausant sveiko proto, 
mums turėtų Labiau rūpėti 
siela, negu kūnas...., kūnas 
tai molio krėsta lūšna, o 
siela — jo gyventoja; kūnas 
—tai laivelis, o siela —r jo 
vairininke; kūnas tai joja
mas asilėlįs, o siela —joji
kė”.

Jakštas pilnai pasitiki tie
sos pergale ir skelbia:

— Kilni gilesnė mintis, 
sykį išreikšta ir įrodymaie 
patvirtinta, nežūsta; ji eina 
iš vieno amžiaus į kitą, ru
tuliodamas i, bręsdama, įgy- 
daipa kaskart tobulesnių for 
mų ir naujų šalininkų. Šia
me savo žengime per pasau
lį nauja mintis gali sutikti

Jį kliūčių, peikimo, net pasmer 
' kimo, bet tai niekis: anks

čiau ar vėliau glūdinti joje 
tiesa išeis aikštėn ir privers
pasaulį jai nusilenkti”.

Dėlto Jakštas drąsiai sto
jo tiesos sargybon, nebijo
damas priekaištų — tik tas, 
kas nedirba, nesulaukia per- 
sekiojimų. Jisai kalbėjo:

— Priešai ir persekioji
mai stovi kaip šešėlis prie 
žmogaus; kol žmogus eina. 
šešėlis seka; tiktai kai žmo
gus atguls, šašųolėtis iš
nyks...”

Už tat ir poezijai jis sta
to uždavinį — tarnyba tie
sai ir gėriui per grožį:

— Poezijos uždavinys 
skaistinti visus žmones, ro
dyti jiems ateities idealus, 
vesti į tai, ko dar nėra, bet

kas turi būti. Jos obalstąi — 
“eaelsior”, “sursum corda” 
Jos kūrimas — pranašavi 
mas. Jos atstovai — sočia 
liniai veikėjai, nes jie, auža 
vėję. veda paskui save visą 
tautą”.

Liaudos prietelius, 
meilės nešėjas

— Ką tau kas skirs — ar 
peiks, ar girs,

Tu nieko nežiūrėk!
Į žmones eik, jiems laimę 

teik,
Jausk ir mylėk!..,

— šitoksai Jakšto obalsis.
Tos meilės jisai išmoko iš

evangelijos ir jis taip sielo 
jasi, kad daugelis to meilės1 
šaltinio nepažįsta. Jo raš
tuose aptinkame tokį vieną 
posmelĮp

— 1017 m. važiuoja vago- j 
ne didis krikščionių studen
tų judėjimo rėmėjas. Du rau 
donarmiečių garsiai giriasi 
savo plėšimais ir “buržujų” 
žudymais. Neiškentė krikš
čionis ir iš savo kertelės pa
klausė: “Argi Kristus Evan
gelijoje taip mokė daryti?!’ 
— O ar mes skaitėme Evan
geliją, Mes tik jos viršelį 
bučiavome. O kas ten joje 
parašyta, mes nežinom” — 
atsakė paklaustieji. Vadinas 
Evangelija Rusijoje gerbta, 
jos viršelis puošta auksu lr 
sidabru, bet jos turinys žmo 
nėms maž teaiškįnta, todėl 
įr tikros Kristaus dvasios 
rusiiose maž tebuvo”.

Todėl jis ir savo eilėraš
čiuose pasmerkia prievartos 
priemones, įmerkdamas so- 
ciakts, kurie ‘ 'drįsta, lieti

'‘Draugas’’ Acme phpio »
Prezidentas Roo-eveltas švenčia su savo ofiso bendradarbiais dešimt metų sukaktį 

įžengė į vienuoliktus metus. Iš kairės į dešinę sekretoriai: Marvin Mclntyre ir Mis? 
Grace Tully, prezidento sekretoriai; sekreto riu3 Stephen E?rly ir Maj. gen. Edwįn Wąt- 
son, FDAR’s Military Aide. * . ,

brolių kraują mėtydami bo
mbas ”:

— Mūsų sąžinė tuo pųrtos, 
Nes dalykas y r ištirtas: 
Mokslas bombomis įkurtas 
Nėr teisingas ir netvir

tas”.
Tačiau Jakštas anaip toli

■I ,1 . .... ..
Jakštas mėgdavo išeiti pa- U/AC* ftuUmJMlA 
vaikščioti Nemuno pakran-A p

temis. Kartą pidamas dirb- fldUjidlOS 
ti į *‘XX Amžiaus” redak-i

Sekmadienį, kovo 7 d., pa
k

ciją sutikau ant Aleksoto
tilto Jakštą. Sustabdęs ma- rapijos salėje parapijos ko 
ne jis kalbėjo: . mite'os rengia priesužgavė-

— Parašykite jūs ten a-1 dinį vakarą su įyairia prpg 
nėra neveiklumo šalininkas, pie tą mūsų teatro uždangą, rama ir šokiais. Visas vą- 
priešingai, jisai skelbia; Kokia ji ten — nupiešta tik; karo pelnas eis parąpijos

— Amžinai nusišypsosime 
ne dėl to, kad liūdėlome. —
čia mūsų jokio nuopelno nė- 'nuteiktų. Ar atsimeni tą da- Mikolaitis. E. Radavičius įr 

ra, — bet dėl to kad stengė- kartinę uždangą? . Matyda- 
mės mažinti kitų ašaras ir mas’ kad aš lyg svyruoju ką

rūtelė. Turėtų būti koks vaiz naudai. Rengimo komisijon 
das, kurs iš karto žmogų Yra darbštūs vyrai: Petras 

Mikolaitis, E. Radavičius įr 
Nikodemas Urbonas. Jie la
bai daug dirba, kad paren- 

kad perėjome ~gyvenlmą~ge- ’ Pasakyti, ėmė klausti: “Tai girnas pasisektų. Visus kvįe-

r,a darydami Įeitiems”. ar tu vaikštai . į teatrą ’.
Turėdamas aiškų kelią, Prisipažinsiu, kad sunku

Jakštas juokiasi iš besoal- ‘aiku> ke to r Kaune nela- 
yių pataikūnų, kurie “dėl Pageidaujama, kad ku- 
švelnumo už durų ne tik ka- nigftĮ lankytų teatrą.... Jakš 

liošus, bet ir savo nuomo
nes palieka”.

Kaip kartą Jakštas
mane barė

čiame dalyvauti.

=

ATSILANKYKITE PAS
JOHN W. ZACHAREWICZ

INCOHK TAKSV BBIKA1AIS
Išrišamo Painius Klausimus 

903 W. 33 r d Kt. Chicago, Illinois
J

NELAUKITE —
Rytoį Gali Būti Pervėlu!

Jei norite iiiMltikrintl nno ugnies namuo, baldu*. automobHIua, 
ar Šiaip ka spdrsnatl. reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
Ūn parflplntų jume poliaą per mftMj kompaniją. Nelaimei 1444- 
kun, neturėsite jokiu nemalomuap.
“Mes Mame pirmak buliai nariai Chicago Board of Underwrltera’’

O'MMIEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefoną* CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Siu Kompanijų; 

COLTJMBTA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE A VARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
INPEMNITY COMPANY.

RIMTIES VALANDĖLEI

Labai klystų, jei Jakštą 
palaikytų kas tik sia/uru re
ligijos gynėju. Jieai domėjo
si ir rašė visokiais klausi
mais. Prisimenu vieną bū
dingą atsitikimą su juo:

tas ėmė barti:

— Tai koks tu redakto
rius, kad nelankai teatro!

Tėvynės tarnyboje

Apsigyvenęs Kaune Jakš
tas buvo vienas iš šv. Kazi
miero dr-jos steigėjų, kuri 
gausybes knygų dar rusų 
viešpatįvimo metu pasklei
dė lietuviškoje liaudyje. Jak
štas visa siela buvo at?ida-

Vasąrio 2J d. parap. sa
lėje, naujai susiorganizavęs 
Kareivių Motinų klubas tu
rėjo sėkmingą parengimą 
kurio dalį, pelno įteikė pa
rapijai, o kitą — Raud. Kry
žiui. Klubas ateinantį sek
madienį pen 8 vai. Mišias 
šv. eis bendrai prie šv. Ko
munijos.

Sugrįžę karo dalyviai, pa
kviesti pakalbėti per radio, 
daug ir labai įdomių nuoty
kių pasakoja, oro bangomis. 
Viena ypatybė dažniau pa
stebima — šiurpulingi įvy
kiai, baisi draugų mirtis, 
nesudrumsčia jų ramybė?.. 
Jie lieka šaltį, nepajudinti. 
Rodos, tokia pat ramybe sa
ko, “šiandien pavalgiau ge
rus pietus”.

Užklaustas chirurgas, ar 
nebaisu žmogui daryti ope
racijas, nesikarščiuodamas 
pasakys, kad jos esti kas
dienis jivykis; gelbsti tuomi 
žmonėms, išplaunant ligotas 
bei užkrėstas kūno dalis. 
Kraujas, žaizdos, ne naujie
na gydytojui.

Žmogus apsipranta ?u bai
senybėmis. Duobkasiai ka
pinėse kasdien liečia miru
sių kaulus, kaukuoles; be
kabant kai kada pasitaiko 
daugiau užtikti subyrėjusių 
kaulų, kai kada nė vieno. 
Nenuostabu, kad nesidomi 
kas toje vietoje buvo palai
dotas, ar ponas ar didikas. ,

žmogaus gyvybė? ar mir
ties klausimai' pasidaro np- 
aktualūs tįems, kurie kas 
dįeuą su jais susiduria. Taip 
kaip kas pripratęs prie ge
rų valgių, neparodo didelio 
susidomėjimo, jeigu teikia
ma gražiai pagaminta, viš
tiena, taip pat kartojasi ki
toje srityse. Graborius Lai
dotuvėse nesijaučia to susi
jaudinimo, kurį patiria ar
timieji nabašninko pažįsta
mi ar giminės.

Pavojų nepaisymas skau

dus reiškinys kai jis liečia 
mūsų pažiūras į nuodėmes, 
ydas, trūkumus. Patyręs, 
kad mirtiną nuodėmę papil
dęs, Dievas žmogaus tuojau 
nebaudžia, ,asmuo dasiieidžia 
kitų nuodėmių. Nepaisyda
mas Dievo įstatymų, kas 
kart dažniau prasilenkia su 
doros ir tikėjimo dėsniais.

Karas dabar jau pfcl.ko 
žaizdų. Jų bu? d? ilgiau. Skau 
desnės b e i nelaimingesnės 
tus tos, k,iria?, sužaloju
sios sielą, verčia žmogų pe- 
paisyt amžinos pražūties 
bausmės. Kareivi?. įvykdęs, 
mirties bausmę priešams ka
ro lauke, lengvai gali už
miršti, kad gyvena su saviš
kiais, kad e?u ir savo sie
lai gali pakenkti. Kas pras
čiau, jo šaltumas ir pavyz
dys daro įtakos kitiems.

Gera šaltai spręsti pai
nius klausimus. A.B.G.J.

Town oi Loke žinutės
. ,£v. Kryžiaus parap. ban

kietas jivyks kovo 7 d., 7 vai. 
vak. Bus graži programa. PO 
visam šokiai. Grieš Phil. 
Palmer orkestras. Visi para
pijonai privalėtų dalyvauti 
bankiete.

Šv. Vardo draugija ren
gia “Magic Show” bal. 7 d., 
7 vai. vakare. Bus ir “Fish 
fry”. Įžanga 40 centų au tak
sais. Vis? s pelnas bus įteik
tas kun. V. Mikolaičiui, ku
rio primicija įvyks gegužės 
2 d., Šv. Kryžiaus bažny
čioj. _ Rap-

GEKKIT TIK GERA ĄLJ). padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to. išdirbė 
lai nusprendė padirbti dar gereonį alų, kur) užvardi
no NBcTAR. tis AJum vr« naša minta* t* importuotų 
nirmn- rūšies produktų

iXį»KI.IS Iki jAAIM te Miiei tįM mi'/ira 
UI SI Rl MENTI

ZUMMAI!IM>aiT FIUMiA OAH.1R
»<M OAK AKI AP ARI ĮLOTI
TUROM. CLARINETAI. TI«»M 

mNAJ 8A XA PI’ONI'.H KLUTEF 
„u — m.09.
|6Su Ir |.’f>00 Vlel (sranluo*' 
.■ngvam grojimui

KdNCEKTUI Gi ĮTAKAI. KI’A 
flAKt MaN'V» INAI UANJOh 

AMUIKOS, TENOR BANJOS — 
<«.M. »* *#. <12 6U Ifcl »»6*i»*
TRIONtNIAI PAKAI «#*» 
130 00 ir Sl&O.CO. BASO UZ- 

• KNOAI.AK - »I3OU MMIČE 
IM KMI'IKOMS. KTRTl’NINl 

IMK BAKAMS. VIOLAS IR CEL 
o n f»o sx oo. t A on. iio.o* 

r IIA.II0 Strifinp* dėl vlaų rlr# 
nlnAtij tiiotrumenių. BASF I- 
INA RE llllI'MS _ SIR 60. 12151 
,15 90 Ir ISO no PKOAI.R 
'IOYR. CTMBOIA. i r DRUM 
i KAUK paUlaoipl jum* paUu* 
(|*nt mdūth pitSce 
•mn« tr "reM" Inirtrumen tam, 
trltnlkoml Jflaų lOpoma.

EKKI’KRTYVA*- VICTOR II 
•tlln PHONOORAPH nalninyman

AtiMtvmu vtaų dailų Clarina- 
»nme <Trlflhnmii. Hn.*Mi>hnnf* 
taipgi 8m ui kojų* Ir OuftArama

OOl.nSTF.IFTR MUKIU KHOP 
•f4 Ma»we!t St., Chicago

Dešimčiai dienų parvyko
aplankyti savo motinėlę :r
gimines bei draugus Mastei
Sergeant Leo F. Kon?tapt

...... . , Puikiai atrodo: sveikas, rau-
vęs dėl L^tuvos ir dar 1916 ,

, . ...........................donas. Būdamas su mumn
m. drauge eu Knauciunu ir'
Banaičūt paruošė didžiosios 
Lietuvos kunigaikštijos ne
priklausomybės deklaraciją 
ir (dm tikrą jos konstituci
ją, o dar 1007 metais skelbė 
eudirytą krikščioniškosios 
demokratijos programą Lie 
tuvps liaudies gerovei ir švie 
timui pakelti. Ir dabar mums 
prisimintini jo eilėraščiai 
kaip šis:

— Budįnkit miegančius 
brolius Tėvynėje,

Nūn teprakrapšto akis' 
Šaukit gal da pagalios jų

krūtinėje
Sentėvių viekas atgys!

Jakštas mirė 1938 m. va
sario 19 d. Jį prisimindami

Leo buvo veik’us jač*nuolif 
ir geras kalbėtojas. Buvo dv 
metus parapijos t rus tisu ii 
priklausė prie jaunimo or 
ganizacijų.

mes kartojame Tumo-Vaiž 
ganto žodžius;

— Visuomene, at mink. kac* 
esame turėję didį darbinin 
ką, didį rūpintojėlį, krikščio 
nį mokslininką publicistą, ts 
tretį šalia dr. Vinco Kudir 
kos ir dr. Jono Basanavi 
čiaus!” K. i.

Meilė, kaip ugnis, negai 
egzistuoti be nuolatioio veli 
mės, nustoja ir ji eggiatovu 
flL

LEO NORKUS, Jr.f 9

lilMYftlUITORor
Ambrosia & Nedai

BEERS
prąuo įtvftotssaLa/ kaicuMuia pnąlato j alines n ai 

tstsigas Vimmmsi kreipkitės pas NORKV, kui
g»AWMi greitą U LSMingą patarnavimą

22M W. Ctrmok IUL Tel. Monroe 0808
i iiaugp—u—BB—a——na1 ■ ■ ..:2A ■ ją? Ji.. ..

TBAP

kjiMl*. |xxk »oqd. tw<k afetiK. fcath <MI. 
UmM. - Naci ot Meatkol. And adll ooly

SMITU BROS. COUGH DROPS 

■ l.CI 0» MtNTHOl-ftf

>O HM
MOthiąif action of Smith Sroihen Cougb 
Dcoh Km» a kos haody tfioe dartl Two
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SV. KAZIMIERO ŠVENTEI MINĖTI PROGRAMA
Eisena j bažnyčią. Svečio kun. J. Griniaus 
pamokslas. Bendroji šv. Komunija. Pusryčiai.

kritu ^y4iųSveX8Osaapv8; > open invilation Io
globėjo, Lietuvos šventojo, 
šv. Kazimiero šventę. Dva-

Dievo Apvaizdos 
parapijos įvairenybės

Rengiamas pergalės ba
lius — juokinga komedija 
“Žydas ir elgeta’’. Klebonas 
kun. A. Martinkus praeitą 
nedėlią bažnyčioj per visasall the Lithuanians

Every year during the 8kelbė, kad įvytta mū-
sinė puota bus Nekalto Pra-j t thirt the sų parapijos svetainėje ne-
sidėjimo Panelės Sv. para-; htg of Uthuania bave paprasta, gražus ir Įvairus
pijos bažnyčioj, Brighton, remembered to pray and vakaras. Rag.no visus para-
Parke. Šventės minėjimas gt Cagimir p.jonus atsdankyt., .r sake
eis šia tvarka: 1. Q. r • . kad V1S1 praleisime

1 .. . . .. g y* • » linksmai laiką. Tai bus dide-
1. Vyčiai iš visų parapijų once a Llthuanian prince, .

x - i • L rf , i. . • ,. j xv le nauda parapijai. Taipgi
suvažiuoja j Brighton Park has been since his death the x_ . , , .
o , \ x- j w x o . x r n xv pranešė, kad baliaus tikie-8 vai. ryto. Pne vyčių de- Patron Saint ot all the , . „ . tį
dasi ’Sodalicijoi ir Sv. Var- Llthuanian youth, and it is g k pardavės 20C
do draugijų nariai, taip pat only fitting that today we o pa
motinos sūnų, kūne yra pa- in Chicago should have a ijonai ankgto 
šaukti 1 karą. Visi susiren- special recourse to his help tikietų Vig,
ka i paraąnjos mokyklos and intercession. Day by dojasi ,u savo klebonu 
kambarį, ten jpigųa gėlę ea- į day, the newspapers report kad vakara8 batų 
vo krutinę, papuošti Uz ge-, the death of some Lithua- Mūg bugig K Sa. , 
lę .r po visam pisryčius kiek nian boy on Guadalcanal, in bonig aži J
vienas dalyvis mokės 35c., Caledonia, or in North Ma{iau blsk) kai jig ' 
Celes pristatys 36 kp. na-; Africa. There is hardly a mokina ž d „ „ kopMla. - 
rys Steven Urba iš Urba,home left in chicago that mig net £ lu^Taipg^ir- 

Flower Shop, 4180 Archer does not display its Service dėjau kaip' elgeta griežia 

Star for its son and hero. armonika ir gieda. “Aš už- 
Too, there is hardly a fami- gįmįau ubagėlis, pasilikau 
ly left that does not anxious praščiokėlis” ir t.t. O kip- 
ly await news of the acti- §ag 8U pinigų maišeliu ką 
vities of its son and uncea- jįg darys su elgeta ir žydu, 
singly hope and pray for his tjj perdaug užimtų laiko aiš 
safe return. Why should we kinti. Kas mylite juokus ii 
not have a Mass Appeal to linksmybes, atvykit kovo 7 
St. Casimir praying and d. į Dievo Apvaizdos para- 
asking him to watch over pijos svetainę. Be to, dar 
and safeguard our boys and galėsite laimėti du karo bo- 
girls in Service? nūs po $25.00 ir gražų blan-

This year, the K of L’s kietą. Įžangos ir dovanų ti- 
have chosen Sunday March kietai parsiduoda (4 knygu- 
7 as a day of this Mass tėj) už $1.00.
Prayer. We extend a special Durys bus atdaros 3 vai. 
invitątion to all the men popiet. Programa prasidės 6

Avė.

2. 8:50 prasideda eisena 
į bažnyčią. Eisenai vadovau

ja ir bažnyčioje pirmas vie
tas užima kareiviai, kurie 
yra parvykę namo atostogų

3. 9 vai. Mišios šv. laiko
mos prašymui Dievo grei
tos taikos ir grįžimą iš ka
ro lauko sveikų visų sūnų 
ir vyrų. Pamokslą sako aps
krities dvasios vadas kun. 
Julius Grinius. Per Mišias 
gieda parapijos choras, ve
damas varg. J. Kudirkos.

4. Po Mišių šv. salėj bend
ri pusryčiai, kuriuos paruoš 
Gedminienė, Rekašiūtė ir 
Zakaraitė. Patarnaus soda
lietės. Kareiviams, jūrei
viams ir kitiems Dėdės Ša
mo uniformoje viskas dy
kai.

5. Po pusryčių trumpa pro

vai. vak. * KvftsIyjT

Vajaus vakaras
and wOinen in Service who 
might be visiting their 
folks here at home to come 
and assist at Mass and i
recieve Holy Communionfor West Side. — ARD 10 sky 
the intention of all our boys rius rengia vajaus vakarą 
and giria in service in the sekmadienį, kovo 7 d., 7 vai.

vakare parapijos svetainėje.grama: kalbos, sveikinimai, church of Immaculate Con- 
tpranešimai svarbiais orga-' ception of the B.V.M. in 
nizacijos, ypatingai apskri-. Brighton Park at the 9 los vaikučiai. Be to, bus “bin 
ties, reikalais. Komitetas hjaas yye sincerely go” lošimas ir užkandžiai.

"" ~ expect and await a large Rėmėjos visados visus at-
Pr3mOQ3 DdfSDI jOS outcome of all the K. of L’s silankusius svečius patenki-

' and as many as possible of na. Ir šį kartą yra prisiren 
gusios tą patį padaryti. 

Komisija kviečia visus pir

Programą išpildys mokyk-

ą

Sn/imonA .9n/sun/acej

V/hen you see White haven, you'll agree that it

is easily the biggest mattress value in its price

class. lt has many fine points of construction and

tailoring . . . it is made of 100% American

moteriais, 
i** . ;

* «■ .'it • • ■

~White Haven is made by Simmons Company, 

world-leader in sleep products ... your assur- 

ance that it is built for years of sleep.

Come in and see this new Mattress and its 

matching Box Spring . . . and don’t be hesitant 

about taking full advantage of our convenient 

purchase plan.

500 Gerų Matrasų, Box Springs, Springsų, Studio 
duodama šiame Kovo mėnesio išpardavime. Kainos

White Haven Gi ves You 
ALL THESE FEATURES:

# J. Beautiful Panel Strįpe Covers.

2. Deep, comforfable all~white 
upholstery.

3. Pre-built border with inner- 
roll.

4. New fype of inner construc
tion, attached fo border./.į, • ‘‘•f: • • •• .

5. Kandies for easy turning.

6. Fiat button tuftiu

Couehes, ispar- 
nuo ....................... $6.95 iki $39.50

naudai our young people to be pre-
Brighton Park. — Labda- sent with us at Mass. After 

rių Sąjungos 8-ji kuopa ren- Mass, a CJommunion Break- 
gia kauliukais žaidimo ir šo- fast will be served for all 
kių pramogą sekmadienį, present where we can get 
kovo 7 d., parapijos salėj, together and exchange news
Rengimo komisija yra pa- and intimacies with the 
rūpinus daug gerų dovanų boys in service. Un,til then. 
laimėtojams. Po žaidimo bus Sincerely yours in Christ, 
šokiai ir pasilinksminimas. Re v. Julian Grinius,

rtapfijonus atsilankyti į šį 
vakarą.

Komisija: E. C. Jurkštie
nė, K. Šliogerienė, K. Urbo
nienė.

Vienintelė Lietuviu 
Wholesale Liquor 
įstaiga Chicagoje

Dideliu PMtrlnklmM 
Naminhj, Importuotu 

Ir LlftavMlcu Wrimq.
Parduodame 

Tiktai Tavemama. 
Ufaakymal IiveHoJaml 

Sekančią Diena* 
Valandos: S Ild S P. M. 

Uždaryta kožna Aeitadlen] FRANK VIZGARD, Sav.

Užgavėninis vakaras
Brighton Park. — Drau

gystė Saldžiausios širdies 
Viešpaties Jėzaus No. 1 ren
gia užgavėninį vakarą sek
madienį, kovo 7 d., J. Ze- 
palto salėj, 4400 So. Wash- 
tenaw Avė.

Tą dieną pripuola draugi
jos susirinkimas. Taigi, va
karas prasidės tuojau po. su
sirinkimo.

Visų narių pareiga daly
vauti vakare ir atsivesti aa
vo draugus. Tik tokiu būdu 
padarysim vakarą sėkmin
gu.

Rengimo komitetas nuo
širdžiai kviečia visus atsi
lankyti. Komitetas

t

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 80. CALIFORNIA AVE.

Tet REPublie 15S8--9

Reikia sumokėti
Kovo 15 diena yra pasku

tinė diena, kurią turite su
mokėti pirmą pajamų taksų 
dalį.

Vėliausios mados drūtai padaryti Parlor Setai išparduodami po ........................................ $89.50
Minkštos Kėdės — “Ręst Rocker”.........................................................................................  $36.50
1948 Radios, gražiame Walnut kabinete .................................................................................. $69.50
Porcelain Angliniai pečiai — Moores ................................................................................................ $59.50
Elektriniai Dulkių Valytuvai; Apex, Royal, Sanitary Hoover po___ $19.95, $39.50, $69.50
Jūsų senas Parlor Setas perdirbamas kaip naujas už $35.00 nuosavoje dirbtuvėje.

JOSEPH F. BUDRIK, Ine.
FURNITURE - RADIOS - JEWELRY 

3241 So. Halsted St._____________ Tel.: Yards 7237
.. x - n j, , WCFL 1000—K. Sekmadienio vakare 9-tą valandą

Budriko žymus Radio programai: WHFC i45O_k Ketvirtadienio vakare 7-tą valandą
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Dr-jos "Lietuvos 
Ūkininko” vakaras

Dr-ja “Lietuvos Ūkinin
kais“ kartą į metus rengia 
vieną didelį vakarą, kuria
me kiekvienas draugijos na
rys turi pareigos dalyvauti

Taigi šį vakarą, kovo 6 
d., įvyksta šis nepaprastas 
metinis parengimais W e s t 
Side svetainėje, 2242 West 
23 Place.. Vakaro rengimo' 
komitetas: Jonas Žurkaus- 
kas, J. Martinkus, Wm. Duo
ba ir daug darbuojantis val
dybos narys, sekretorius An
tanas Linkus, viską priren
gė ir užtikrina visiems sma
gų ir linksmą vakarą.

Programa bus vienas gra
žiausių. Bus atvaidinta dvie
jų aktų komedija “Moterų 
triūsas”. Vaidins Lietuvių 
Šeimininkių Raud. Kryžiaus 
vienetas, vadovystėj Sophie 
Barčus. Taipgi publiką pa
linksmins Raud. Kryžiaus; First Sergeant Leoną Budai- 
vieneto moterų choras, va- tį su dvejų metų kariuome- 
dovaujant komp. A. Pociui. nės tarnybos sukaktuvėmis, 
Chorais bus uniformose. Rau 1943 m>> kovo 5 dieną.

DU METAI DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE Susirinkimai
Vargdienių Seserų Gildos 

susirinkimas įvyics antradie
nį, kovo 9 d., Aušros Vartų 
parap. mokyklos salėj 7:30 
vai. vakare. Labai būtų gra
žu, kad iš visų Chicago, Ci
cero ir apylinkių atstovai bei 
atstovės suvažiuotų į šį su
sirinkimą. Kaip jau žinote, 
kad seserys-vienuoi^ *rem- 
tinės iš Argentinos jau at
vyko į Ameriką; joms pa
gerbti ir eusipažinti arčiai, 
rengiamas trilypis bankietas 
gegužės 2-trą dieną. Begalo 
svarbu, malonėkite kuo skait 
lingi&uaiai dalyvauti. K.

Hollywood svetainėj, 2419 
W. 43rd St. Duoklės bus pri
imamos nuo 10 vai. ryto, 
taip pat ir karo bonai par
davinėjami per susirinkimą

Lucille S. Dagis, rašt

Town of Lake. — ARD 1 
skyriaus susirinkimas įvyks 
sekmadienį kovo 7 d., lygiai 
pirmą valandą popiet, mo
kyklos kambaryje. Visos na
rės prašomos laiku susirink
ti, nes turime greit reika
lus apsvarstyti. Valdyba

+

Ona ir Stanislovas Budai- 
tis ir jų duktė Irena Vyhna- 
lek sveikina sūnų ir brolį

jis yra: Co. M. 131st Inf. 
Fort Brady, Michigan.

Marąuette Park. — ARD 
8 skyr. narės eie “in corp-j- 
re“ prie šv. Komunijos ko
vo 7 d., 8 vai. ryto. Visoa 
narės malonėkite susirinkti 
prieš 8 vai. į parapijos saię.

First sergeant Leonas Popiet 2 vai. įvyks suslrm- 
Budaitis yra baigęs Aušros kimas parapijos salėj. Pra
vartu lietuvių parapijos šome visų dalyvauti ir nau- 
pradžios mokyklą ir Harri jų narių atsivesti. E. A. 
šon Tech high school. ________ ■

Linkime Leonui Budaičiui Ona ir Stanislovas Bu- 
pasisekimo, didelių laimėji- daitis gyvena šiuo adresu:

Town of Lake — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks ko
vo 7 d., tuojau po 12 vai. šv 
Mišių, mokyklos kambaryje. 
Visos narėa prašomos laiku 

atsilankyti, nes susirinkimas 

turi greit baigtis dėl para

pijos metinio bankieto.

Valdyba

PERSKAITĘ “DRAUGĄ" 
DUOKITE JĮ KITIEMS

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

A.
+

donoj o Kryžiaus vienetas, 
kurį suorganizavo Sophie 
Barčus, yra pirmas toks Chi 
cagoje. Reikia pasakyti, kad 
tai vienas garbingiausių dar 
bų, kurį gali kas atlikti, ir 
taip reikalingas šiuo momen
tu.

Be to, scenoje matysime 
Cicero Moterų Ratelį kuris 
taip pat padainuos daug dai- 
nų.

Taigi, kviečiame visus at
silankyti ir pasigerėti gra
žia programa. Po visam bus 
šokiai prie -smagaus orkes
tro. Bus ir $5.00 (cash) 
“door prize“, kur^ aukojo 
draugijos narys, Antanas Į 
Pocius. Programos pradžia 
lygiai 7:30 v. v.

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

Dr-jos Sv. Petronėlės su
mų karo lauke ir sveikam* 2316 So. Hoyne ave, Chica- sirinkimas įvyks sekmadie-
grįžti pas tėvelius. Dabar go, IU. n>- kovo 7 d > 1 P°Piet-

parapijos mokyklos kamba
ry. Narės malonėkite atsi
lankyti, nes yra -svarbių rei
kalų aptarti.

A. La-urinaviche, rašt

1

JĮL;

T

Ponia Pipsė ir 
panelė Tipsė

No. Side. — Visus kvie
čiame atsilankyti sekmadie
nį, kovo 7 d., į parapijos 
salę. Pamatysite labai juo
kingą komediją: “Ponia Pi
psė ir panelė Tipsė”. Be to 
bus dainų. t &

Programą išpildys mūs 
jaunos lošėjos ir daininin 
kės.

Po programos bus smagūs 
šokiai ir pasilinksminimas.

Atsilankę į šį vakarą tik
rai prisijuoks iki soties ir 
tuo pačiu parems parapijos 
reikalus, nes visas pelnas 
skiriamas parapijos naudai. 
Pradžia 7:30 vai.

Budriko radio 
programa

Budriko radio programa 
iš galingos radio stoties 
WCFL, 1000 k., įvyks nedė- 
lioj, 9 valandą vakare. Yra 
užkviesta daug žymių artis
tų, kurie išpildys programą 
iš lietuvių liaudies dainelių 
ir lietuvių muzikos. Progra
ma yra leidžiama lietuvių 
įstaigos ir su ( lietuviškais 
skelbimais per keturiolika 

metų — Juozo Budriko krar 

tuvės, 3241 S. Halsted St. 

Chicago, III. Pranešėjas

Lietuvių Keistučio Pašal
pos klūbo mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, ko
vo 7 d., 12*:30 vai. popiet,

BRONISLOVAS
MALINAUSKAM

Gyveno 9«8 W. 36th Place 
M».$ Kovo 4, 1948, 8:21) vai. 
ryte, sulaukęs 21 metų MBA.

Gimęs Chicago, Ulines. Sau
sio 1, 1922.

Paliko dideliame nuliūdime 
motinų Juoze tų (po tėvais Ya- 
nu.lutė), tėvų Petrų, 2 seseris 
Ameliją Sienon < Ir švogerj 
PranciSkų Ir Kleanor, sesers 
dukteris Arlene Ir Marčia 81- 
nvon, dėdę Mykolų Ir Veronikų 
Maliauskue ir Jų Avimų, krikš- 
to motinų Antan.nų Sinesh Ir 
jos Avimų, dėdę t otrų Yanu- 
lį. tetų Aleksandrų Ir Pran
ei Akų Onušaičlus ir jų Sėlius 
PranclAkų Ir Corp. AJphsns (U. 
8. Army) Ir kitas gimines A- 
merikoje. Lietuvoje senukę 
Barboių Yanulienę, S dėdes 
Jonų, Simonų ir Ignacų Ya- 
nullus, tetų Balom ėjų Ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas Antino M. 
Phillips koplyčioje, 38U7 Li
tuanica' Ave.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
nį, Kovo 8 d. IA koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas Jšv. 
Jurgio parap. bažnyčių, ku
rioje jvyks gedu ingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę
Motina, Tėvus, Seserys. švo- 

geris, Sesers Dukterys, Dėties, 
Tetos ir kitos Giminės.

Iiaidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yards 
4SM.

BARBORA 
MAJAUSKIENC ,

(liu pirmu vyrų Gečienė, 
po Sitale Burtmttė)

Mirė Kovo 3. 1943, 10:80 vul. 
vak. sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., Kulių parap.. 6e- 
motlų kaimo.

Patiko dideliame nuliūdime 
sesers dukterį Julių Varputlc- 
nę, jos vyrų PranciSkų ir jų 
šeinių. sesers sūnų Justinų 
Straukų, jo moterį Anelę u 
jų šeinių Ir kitas gimines, 
draugus ir pažįstamus. Lietu
voje paliko daug giminių.

Velionė priklausė prie Tre
tininkų, Apaštalystės Maldos 
Ir Gyvojo Rožančiaus dr-jų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje. 3319 B. Lituanica 
Ave. Laidotuvės jvyks pirma
dienį, Kovo 8 a. iš kopi. 8:00 
vai. ryto bus atlydėta į šv 
Jurgio par. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse

Nuliūdę Sesers Duktė, Sesers 
Sūuus ir Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Ma
žeika ir Evanauskas, Tel. Yards 
1188-1180.

MUTUAL
FEDERAL

*

Savings and Loan
Association

op chicago

2202 W. Cermak 
Road

Canal 8887
Bca. J. KAZANAUSKAS

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

ANTANAS KATCIIINSKAS
Gyv.; 1522 S. 5vth Court, 

Cicero, Illinois.
Mirė kovo 6 d., 1943 m,

1:15 vai. popiet, sulaukęs pu- 
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį AdeliJų; dukterj Kran- 
ces Ir žentų Juozapų Burins* 
kus Ir jų sūnų Leonardų; sū
nų Benediktą Ir Jo moterį Jo
sephine Ir jų sūnų Itayniond; 
švogerj Edvardų Kalpokų ir Jo 
moterj: glmma.tę Verą ir Jo» 
vyrų Silvestrų M t-l vidus Jr J-ų 
šeinių; pusbroli Juozapų Aukš 
tolų; ir daug- kitų giminių, 
draugų Ir pajustam ų.

Kūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje. 1410 S. 
6<lth Ave, Cicero, 111. Laido
tuvės Įvyks antrad., kovo 9 d. 
IA koplyčios 8 vai. ryto bus at
lydėtas j Sv. Antano par. baž
nyčių. kultoj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. f*o 
pamaldų bus nulydėtas į hv. 
Kazimiero kapines.

Nucšlrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Alos.- 1 Id tuvėse

Nuliūdę: —• Moteris, link (ė, 
Sūnus, Zeut is, .Marti, Anūkai, 
Avogi rls, Gšm naiU'-, Pusbrolis 
tr kitos Giminė*.

leidot, direkt. Antanas B. 
Petkus, tel. Cicero 2109.

Vienas rengėjų
i -

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

WHOLESALE
LIQUOB 
ĮSTAIGA

liyeitojame
P®
Ghi<«go.

REMKITE 
RRNĄ 

LIETI: VIII 
DRAUGĄ

MUTUAL LIUUOR. OO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonas: ROUl.BVARD OOI4

Skolinam PinigusI •

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS

KREIPKITfiS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS CEMOMS

NUOŠIMČIO RATOMB.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų Įstaigoj*. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA OI CYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE ĮSTAIGA 

— M Metai Sėkmingo Patena rimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL OALDMET 4118 Jas. N. Moteris. Sec’y. , S2S8 80. HALSTED ST.

Į
UB4RAI EARHINGS

tasMūsų pastatyta
MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriaunio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.’

laUwi geros rttles

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMfiGŲ — 

STOTŲ IR KAILIŲ
Ii.

Jaunavedėms Syrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

kailiniai, kailiukais papuoštai* 
u užeei Intomis lis Įnami*

STEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIOAL SHOP
1711 W. 471h SL Yards 2a88

Ma K. F. Daiabak Ir Duktė, 8<v. J

TĖVAMS
DIDYSIS Ofisą* ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE.

(Netoli Grand Ave.) 
PHONE: SEELEY 6103

PAVASARINIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
DABAR tai laikas pirkti ir taupyti. ..
DIDELI BARGENAI — Gražūs 2 dalių Parior Setai, — 
3 dalių Bedroom Setai, — Dinette Setai, <r viaoki kiti 
Bakasidai, — Karpatai ir Pečiai — parduodama už labai 
nužemintas Bargenų kainas.
Paairimkit Savo Audinį---------

Pasirinkit Savo Styiių
MES PERDiBBSIM JŪSŲ SETĄ

ATRODYS KAIP NAUJAS

^NEMURINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVI J A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IBARCtlTI-f
iRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintčlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —

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

PEMKT.ADIENIAIS 7 v. ▼. 
Phone: OROvehilI 2242

WHFC-I45O kil.A Pasirinkimą* ap- 
dcngalų iš puikių 
audinių.A Nauji materiolal 
ir geriausias darbas 
atliekamas kiekvie
no užsakymo.A- VELTUI paėmi
mo patarnavimas 
netoliau 80 mailių 
tolumo.

Užs i sakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

UPHOLSTERING & 
FURNITURE COMPANY 

LAF. 9841
DE L UXE
4315-17 ARCHER

l

BEGEMAN'S
4184 ARCHER AVE. 3142 W. G3KD ST.

Vieniems Metams . 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Bi m—i1 Si lt srinj. MUfftMhirdų BndelrBnkų. Jų negalima. aletatySl. Ma 
Saugiau jų Mclirliama. Jurta galima pataisyti, kad duotu Jonis Satig 
metų' patarnavimų. JU.sų Blg Ben, I.lttlr Ben ir kiti iMidrlnlkal gali
ma pųtsUsytl-

Apkatnavimas Veltui be Obligacijos

WHOL£SALE
FURNITURE

' BROKER
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SMOWROOMS IN 
MKRCHANDISE MAKT
For appointment rali — 

REPUBLIC 6051



4*
DIENRAftTIS DRAUGAS

METINIS BANKETAS
RYTOJ, SEKMADIENYJE, KOVO (MACH) 1 DIENA,
ŠVENTO KRYŽIAUS PARAP. AUDITORIJOJE

Trumpa programa, po to šokiai. — Gros Phil Palmer Orchestra. — § 

Valgiai bus duodami lygiai 7 vai. — Bilietas $2.00, tik šokiams bilie
tas 50c.

Prie 46th ir Wood Streets
gg

SVEIKINIMAI GIMTADIENIO PROGA

Juozapas D. Butvilas
Juozapas D. Butvilas gi

mė 1922 metais, kovo 8 die
ttą, Chicagoje, III. Baigė 
Dievo Apvaizdos lietuvių pa 
rapijos pradžios mokyklą ir 
Harrison Tech high school 
(4 metus). Jis priklausė 
prie šv. Vardo draugijos ir 
buvo Dievo Apvaizdos lietu
vių parapijos bažnyčios ko
miteto narys. Dirbo pas Kar

Chicagoje, III.
‘ Juozapo D. Butvilas kovo

8 dieną yra gimtadienis. Ta 
proga visi šeimos nariai ir 
“Draugas” sveikina ir linki 
sveikatos ir laimėjimų. Gim 
tadienio proga Juozapo tė
vai užprašė šv. m š as, ku
rios bus atlaikytos Dievo 
Apvaizdos parapijos bažny
čioje, kovo 7 dieną, 10:15 
(suma).

Nukentėjo bažnyčios 
bokštas X

Cicero, IF. Pereitą ketvir
tadienį čia siautė didelis ve
jas. Nuo didelio vėjo siauti
mo šiek tiek nukentėjo šv. 
Antano lietuvių, parapijos 
bažnyčios bokšto viršutinė 
dalis.

“Draugas” Acme photo

Sergeant Zhidkov, rusų armijos sniper, per dvi dienas 
užmušė dvidešimt nacių.

Kareivis rašydamas laišką žmonai 
užmiršo apie savo sužeidimą
žmonai. Matomai, jog šis sužeisti Amerikos kareiviai, 
chicagietis japoną iš auto-į kurie buvo sužeisti Alaskos, 
matiško šautuvo nudėjo Gu- Europos, Š. Afrikos, pietų 

Pacifiko ir pietvakarių Pa
cifiko karo frontuose, šeši

adalcanale, bet vyras rašy

damas laišką savo žmonai 

apie japono nukovimą, už-pen Bros, Cicero, m. šį sekmadienį
Juozapas D. Butvilas į Sv. Antano lietuvių parapi-imirSo P’™*1. kad P®*®

Dėdės Šamo kariuomenę iš- ja degins morgičius.

sužeisti iš Chicagos.

buvo sužeistas.v/ jv1 Ll'UIUdię 1»5“ Jmui iviuo.
ėjo 1942 m., gruodžio 29 die Sgt. Arthur R. Liebsch, 
ttą. Dabartinis jo adresas: Jr., chicagietis, vienų metų
Fort F, E. Warren Wyo. vedybinio gyvenimo sukak- sąrašo, kurį nesenai paskel 
Juozapo tėvai, liart joną ir tuvėse, fronte nukovė japo- bė karo departamentas. Ta- 
antanas Butvilas, gyvena ną. Jis apie tai parašė savo me sąraše yra išvardyti 233

Žmona apie 
mą sužinojo

vyro sužeidi- 
sužeistųjųiš

Amerikos Navy 
nuostoliai

Navy kovo 4 dieną, pas
kelbė jūrininkų nuostolių 
sąrašą, kuriame pažymėta 

23 sužei-

PIRMUTINIS SU
MILIJONAIS RŪKYTOJŲ...

Olū Gold
C I G A R E T A I

GERKLĘ ERZINANČIŲ 
TARS IR RESINS 

NIKOTINO

Kaip įrodoma beprie>- 
lingų, betalHkų ir ne
prašytų tyrlnSjimų 7 va- 
dovaumjančių — rflšlų— 
padaryta <IH Reader’s 
Dlgent.

Reader’s Digest nebando padidinti 
pardavimą Old Gold, ar iškelti vir- 
šystę bile katro iš 7 cigaretų. 
Apart to, pirm ir po paskelbimo 
Šio straipsnio tūkstančiai rūkyto
jų palinko prie Old Gold gėrėda
mies skonio neprilygstančio La- 
takia lapo.
p. Lorlllard Company—Estahllnhcd 17«0"Aiuot oeRtMres

SAMMY KAYE’8 BAND AND (UTESTS! TREČIADIENIAIS—
7 vai. vak. — WBBM

cukraus, kavos ir kitų daiktą
Kovo * 1 diena. Nuo tos Kovo 21 dieną baigiasi 

dienos prasidėjo pardavi-1 gazolino kuponas No. 4 “A” 
mas pagal “racionavimo knygutėje.
punktus” procesuotų, kenuo Kovo 31 diena yra pasku- 
tų, buteliuose, sušaldytų, tinė diena dėl procesuoto 
džiovintų vaisių ir daržovių maisto dėl “point coupons” 
ir taip pat vaišių ir daržo- “A”, “B” ir “C”.
vių sunka. Kovo 31 diena yra pasku-

Kovo 10 diena yra pasku- tinė diena dėl pirmojo peri- 
tinė diena registruotis dėl odinio keleivinių automobi- 
procesuoto maisto įstai- lių padangų apžiūrėjimo, ku 
goms. ’ I rie turi “A” knygutę ir taip

Kovo 8 dieną prasideda pat dėi motocyklų padangų, 
penktasis kuro aliejaus pe-| Nuo balandžio 1 iki 10 
riodas kuponams, geri dėl dienos registruojasidėl pro-
11 galonų.

Kovo 15 dieną baigiasi 
cukraus kuponas No. 11.

Nuo kovo 15 d.* cukraus 
kuponas No. 12 geras dėl

cesuoto maisto retaileriai. 
vvholesaleriai ir procesuoto 
maisto gamintojai.

mu
X Šv. Antano parapijos, 

Ciceroje, istorinis bankietas 
įvyks rytoj, kovo 7 d. Isto
rinis dėl to, kad bankietas 
bus sudeginti parapijos sko
los morgičiai. Vadinasi, tuo 
bankietu parapija pasiliuo- 
suos nuo skolos. Girdėt, pa- 
ra/pijonų žada bankiete da
lyvauti tiek, kad klebonas 
ir komitetas susirūpinę, a? 
galės visus sutalpinti į rui
mingą salę.

X John Mason, Darius- 
Girėnas post 271 American 
Legion narys, yra ristikas-

Balandžio 12 dieną bai
giasi kuro aliejaus kuponas Legionieriai ir

penkių cukraus svarų, šis No. 4
kuponas baigiasi gegužės 31 
dieną.

Kovo 21 dieną baigiasi 
kavos kuponas No. 25.

Biifrllo 15 diena yra pas-
visi ristynių sporto mėgėjai 
matys, kaip jis kovo 11 d.

kutinę .Mena dėl poros batu, Dariua.Girtnaa salėj lamdys 
kurie gaunami su kuponu, milkmonų {empioną _ John
No. 17

—

50 moterų lipo i septintą aukštą 
norėdamos išgirsti paslaptybių teisme

Į kriminalinį teismą, per
eitą ketvirtadienį, buvo pa
kviesti du pirmieji liudinin
kai, Frank J. Petru, presi
dent of the Cicero school

3 jūrininkai mirė, ao ir a Farber>
sti ir 34 dingę. Ii Chicagos| isdirbyat6a atstovas, liudyti 

yra 3 "jūrininkai nuostolių 
sąraše.

Nuo 1941 m., gruodžio 7 
d. iki 1943 m. kovo 4 d. Na
vy turi 24,068 %yrus, įskai
tant navy, marine corps ir 
coast guard, nuostolių są
raše, iš jų 6,706"mirė, 4,577 

buvo sužeisti ir. 12,785 din

ge-

Kinietis numušė nacį
Kinietis iš Chicagos š. Af 

rikoje numušė vokiečių lėk
tuvą. Jis buvo apdovanotas 
pasižymėjimo ženklu.

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

ir
tas

Hofda. f/

"Draugo'1
Pripuola:

Rudžiai, 2511 West 4? 
PI., šiokis dienomis gavo 
telegramą, kad jų sūnuą 
tarnaująs U. S. kariuome* 
nė j, Afrikoj sužeistas. Tai
gi, namai pilni liūdesio, nes 
nežinoma, ar sunkiai, ar 
lengvai jis sužeistas ir kur 
šiuo metu randasi.

X Kun. J. šaulinskas, šv. 
Mykolo parapijos klebopas, 
su komitetu ir kitais para
pijos veikėjais, pastaromis 
dienomis labai užimtas ruo
šimos! prie metinio parapi
jos Užgavėnių vakaro, kuris 
įvyks kovo 7 d., parapijos 
salėj, 7 vai. Bankiete tikisi

kingai yra vedama. turėti daug svečių ir iš kitų
Daugiau kaip 50 Cicero kolonijų.

moterų atvyko į teismo salę
ir jos turėjo septynis suki-. * Dovldonis,
tus lipti į virtų, nes buvo “arketpsrk.ete sekmad.en,, 

kovo 14 d., Gimimo Paneles 
Šv. parapijos salėj vakare 
bus šepečių “sales lady’*. 
Tai bus vaidinime komedi
jos “Pyragai”. Vakarą ren
gia Susivienymo 163 kuopa.

Office Supply Cc., kur ats
tovavo Kroli.

ADVOKATAS GAUDO 
Advokatas Harold Levy

pareiškęs, jog Petru 1941 
metais, gegužės 22 d. rašęs 
laišką dėl Czechoslovakian 
Taxpayer’s League ir ten pa 
rašęs, kad nuo to laiko, kai 
jis atėjo į mokyklos boardą, 
tai biudžetas buvo sumažin
tas $15,000 ir viskas tvar-

Cicero mokyklos byloje, kur 
9 mokyklos nariai ir kiti 
du asmenys yra kaltinami 
konspiracijoje apgauti mo
kyklą. perkant reikmenis.

KĄ SAKO LICDININKAI

Farber liudijo, jog Henry 
Kroli, mokyklai reikmenų 
pardavėjas, ir kitas gina
masis jį įtikinėjęs leisti
Kross’ui naudoti Farber var _________ ________
dą dėl suolų ir kitų daiktų' . ,
pirkimo mokyklai. Mokyk- BUS lYUStatytOS KaillOS 

.oa boardas ii tas reikmenis

sumokėjo $13,000. Sakoma, 
kad tos reikmenys tikrą ver 
tę turėjo $7,000.

Petru liudijo, jog jis žiū
rėjo mokyklos gerovės ir at 
sisakė pasirašyti dėl pirki
mo reikmenų iš Crown

PIKNIKAI Sis Vasarą 

Liepos (July) 4 d., 114) m.
BERGMANS GROVE

Labor Day, Rūgs. (Sept.) 6.
VYTAUTO DARŽE

X

II

kurį laiką sugedęs keltuvas.

mėsai X Brighton Park moti
nos, kurių sūnūs tarnauja 
kariuomenėj, žada sudaryti 
būrį ir dalyvauti sykiu su 
L. Vyčiais ir visu jaunimu 
dvasinėj puotoj sekmadienį, 
kovo 7 d. 9 vai. Mišiose šv.

Kainų administracijos įs
taiga, pereitą ketvirtadienį, 
pranešė, jog nuo balandžio 
1 dienos bus nustatytas vi
sokiai kiaulienos mėsai kai
nos Bus nustatyta kiek
vienam kiaulienos mėsos iš- 
piovimui.

Nė vienas bučeris (mėsos 
pardavėjas) Chicagoje ne
galės imti brangiau kaip 46 
centus už svarą geriausios 
kiaulienos misos (bacon), 
tai tas lies tuos bučerius, 
kurie nepriklausomai pre
kiauja. Tie bučeriai, kurie
turi ryšį su kompanija, tai svarą geriausios rūšies ba- 
jie negalės daugiau imti už con kaip 45 centus.

X Vincas Rflkštalls, 3116 
W. Marųuette Rd., dalina 
cigarus savo draugams. Šio
mis dienomis susilaukė sū
naus. Jis yra buvęs stambus 
L. Vyčių veikėjas, centro 
sekretorius, spaustuvės me
nedžerius. Dabar yra atsto
vu vienos apdraudos bendro
vės.


