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BERLYNE BOMBOMIS SUKELTI GAISRAI
ŠIMTAI BRITU BOMBONEŠIŲ 
ATAKAVO VOKIETIJOS SOSTINE

Išmesta ir susprogdinta apie 900 
tonų bombų; sukelta daug gaisrų
LONDONAS, kovo 2. — 

Oficialiai paskelbta, kad pra 
eitą naktį apie 300 britų 
bombonešių atakavo Vokie
tijos sostinę Berlyną.

Pažymėta, kad tas yra pa 
• siruošimas invazijai Euro

poje.
Berlynas šį) kartą nepap 

rastai daug nukentėjo. Iš
mesta ir susprogdinta apie 
900 tonų bombų.

Susekta, japonu 
^konvojus plaukia

N. Gvinėjos link
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Australijoje, kovo 2.—Piet 
vakarinio Pacifiko srities 
šiaurrytinėj daly susektas 

^japonų konvojus, plaukiąs 
' Naujosios Gvinėjos link. 

New Britain salos apylin
kėse pastebėta 14 japonų 
laivų — karo ir krovinių 
laivų. Koviniai lėktuvai juos 
lydi ir saugo.

Gen. MacArthur štabo ko
munikate pareiškiama, kad

Įvairiose miesto dalyse 
sukelta keliolika gaisrų, ku
rie buvo matomi už 200 mai
lių.

19 britų bombonešių žlu- 
gp. Bet vadovybė šiuo atlik
tu žygiu daugiau kaip paten 
kinta. Nes naciai pakanka
mai nubausti už jų visur 
vykdomus barbariškus žy
gius.

Pranešta, kad Berlynas j 
atkakliai priešlėktuvinėmis : 
patrankomis atsišaudė. Bet i 
tas jiems negelbėjo.

(Vokiečių radijo skelbia, 
kad atakos prieš Berlyną 
buvęs “paprastas teroras.” 
Sako, 89 asmenys užmušta 
ir 215 sužeista. Nemaži nuo
stoliai sukelti).

NEW YORK, kovo 2. — 
Šiandie rytą vokiečiai per 
radiją paskelbė, kad britų 
bombonešiai praeitą naktį 
atliko “reidą” prieš Berly
ną. Pažymi, kad kariniu at
žvilgiu tikslas neatsiektas.

NUSIFOTOGRAFUOJA

“Draugas" Acme photo

Prezidento Roosevelto žmona ir Kinijos generilisaimo Chiang 
Kai-šek žmona. - -
-------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Rusai atakuoja vokiečius šiauriniam 
fronto gale; atsiima šimtus sodybą

Sąjungininkai atmuša įKAIP NACIAI ĮVERTINA SAVO
ašies tanku atakas 
Tunisijoje

Priešlėktuvinių patrankų 
batarejos pasveikino atakuo 

^sąjungininkų oro jėgos pa-, tojus ir jiems visus žygius 
surengusios veikti prieš tą I sukoneveikė. Sako, numuštų ' žalas S. Timošenko sukėlė palaužtas,
japonų konvojų, jei tik leis bombonešių skaičius dar ne- rusų ofensyvą šiauriniam' Bet Charkovo ir Kursko
tinkamas oras, sužinotas. Rusijos fronte — Leningra- šonuose rusai palaipsniui

Savo rėžtu sąjungininkų Kai kur buvo sukelti gai- do pietvakaruose, ir iš vo- pažangiuoja.
lakūnai bombonešiais ir to- arai, sako vokiečiai. Piliečių kiečių jau atsiėmė 302 mie- Maršalas Timošenko nūs
liau raižo japonų bazes piet- j brigados greit juos likvida-! stelius ir sodybas. Tas yra

LONDONAS, kovo 2. — visur atkakliai priešinasi, 
žiniomis iš Maskvos, mar-' Kol kas jų priešinimasis ne-

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, kovo 2.—Po trijų pa
rų atkaklios kovos su šar
vuotosiomis ašies jėgomis 
šiaurinėj Tunisijoj sąjungi
ninkų kariuomenė pagaliau 
atmušė visas ašies atakas.

24 vokiečių tankai suskal
dyta ir mažiausia 600 ašies 
kareivių nukauta.

Vakar sąjungininkų lakū
nai numušė 25 ašies lėktu
vus.

Centralinėj Tunisijoj są
jungininkai paėmė Sbeitla 
ir iper tris mailes pasistūmė 
rytų link.

Visoj Tunisijoj ašies jėgų 
veikla sukoneveikta.t

Sovietu agentija 
atakuoja lenkus 
dėl sienų klausimo

LONDONAS, kovo 2. — 
Oficiali .sovietų žinių agen
tūra Tass per radiją iš Mas
kvos šiandien aštriai nupei
kė lenkų vyriausybės ištrė
mime keliamus triukšmus 
dėl Lenkijos sienų.

Tass pareiškia, kad lenkų 
vyriausybė ir toliau laikosi 
imperijalistinio agresyvumo 
ir norėtų ir po šio karo uk- 
rainų ir gudų apgyventas te 
ritorijas savintis ir tuos žmo 
nes laikyti vergovėje, kai 
kad būta prieš šį karą.

LAIKRAŠTĮ "OSTLANDE"
Sako, "Ostlando" tautoms jis rodąs
fiurerio Hitlerio Vokietiją
Vokietijos reicho komisą- “Deutsche Zeitung lm 

riatas “Ostlandui” leidžia, Ostland” praneša apie Ven
tai sričiai laikraštį “Deut-j grų dalyvavimą “okupuotų 
sche Zeitung im Ostland,’ ’ i Rytų kraštų ” prekių mai- 
kuris 1942 m. rugpiūčio 5d. nuošė. Budapešte tam tiks- 
minėjo metines sukaktuves, lui sudarytoji “Transkarpa- 
Ta proga laikraštis įsidėjo thia” bendrovė, telkianti vi- 
reicho komisaro Lohse, ka- sus suinteresuotus vengrų 

bankus ir pramonės bendro
vių sąjungą “Gyosz.” Joje 
dalyvaujanti ir valstybė. Su 
reicho komisariatu “Ostlan- 
de” minėtoji bendrovė suda 
riusi sutartį, pagal kurią 
tarp “Ostlando” ir Vengri
jos būsią apsimainyta pre
kėmis 1.5 milijonų markių 
iš kiekvienos pusės eumai. 
Su Ukraina mainų numaty
ta du milijonai markių. 
“Ostlandas” ir Ukraina pa
teiksią Vengrijai linų, pa
kulų, fanieros, terpentino ir 
kitų medžio produktų, tuo 
tarpu Vengrija duosianti

uū) c«kvv a vvauiaaiauv vw

ja seną vokiečių dainą, kad amulki,‘ Seležiea dirbi,li'» 
praeityje Pabaltijis sudaręsIžem8s flki0 reikalam*’ <*’• 
“patvarią Europos sudėtinę! mikal* mechaninių ir elek- 
dalį.” iš ko seką tokie uždą-!troa reikmen’i ir t.t. Vengrų
viniai ateičiai: Reichas vėl Prekea užPerkanti “Centrą- 

line “Ostlando” prekybos

riuomenės vado “Ostlande” 
generolo leitenanto Braemer 
ir kelių kitų sveikinimus, 
kurie būdingi savo pažiūro
mis į Lietuvą. Pavyzdžiui 
Lohse savo sveikinime išsi- 
reiškia “Jis (tas laikraštis) 
išreiškia mums, vokiečiams 
tą didįjį pasaulinį procesą, 
kurį mes kasdien sekame jo 
skiltyse ir kuris mus visus 
giliausiai jaudina. Ostlando 
tautoms jis rodo Vokietiją 
Adolfo Hitlerio Vokietiją...”

Carl Cranz, “okupuotu 
Rytų kraštų spaudos < šef
as,” savo sveikinime karto-

perima Baltijos pajūrio er
dvės vadovavimą ir įgalina . _ 
šios srities gyventojų jėgas Polin® bendrovė), 
naudingai pasireikšti. Kar-'
tu su vietiniais gyventojais Suvaržomos privačiu
vokiečių vadovybė

bendrovė” (vokiečių mono-

stato
Anot Tass, Sovietų Rusi- į naują Ostlandą ir, po kelių

vakariniam Pacifike. Kai Vo. 
kur ir priešo laivų sunaiki
nama, lėktuvų numušama.

Bohemijoj nežydai 
apsaugo žydus

Churchill sveikina 
gen. MacArthurą

Ilmen ežero srity. Jau apie 
11,000 vokiečių nukauta, ar
ba nelaisvėn paimta. Apie 
900 ketvirtainių mailių iš
laisvinta. 17 mėnesių laiko
tarpiu vokiečių pasidirbdin
tos ten pozicijos išgriautos.

Dideli karo 'grobiai ru

sams teko. Tarpe šių yra:( žada atsilyginti^70 4-oof) J 9

ja siekia tas teritorijas su šimtmečių atsiskyrimo, jį 
prendęs vokiečius atmušti iš ukrainais ir gudais išlaisvin (Ostlandą) vėl veda galuti-
Stalingrado ir pasiekti Esti-1 ti ir sujungti juos krūvon naį į Europą.

basų vartojimas

LONDONAS, kovo 2. —
Iškelta aikštėn, kad minis- 

LONDONAS (ONA). —J tras pirmininkas Churchill 
Nacių protektorate Bohe- pasiuntė sveikinimų gen. 
mijoj ir Moravijoj paskelb- i MacArthurui dėl jo sekmin- 78 lektuvab 97 tankai» 289 
ta, kad visi žydai iš čekų 'g,ų žygių Pacifike, patrankos ir 711 kulkosvai-
bendruomenių turi būti pa- Gen, MacArthur atsaky-' dzių*
šalinti ir deportuoti, anot damas į sveikinimus kviečia Doneco upės fronte, anot 

> gautų čia žinių. Dėl to, dau- ministrą pirmininką atlan- Maskvos, vyksta aršūs mū- 
gelis nežydų pas save slepia kyti kovų plotus pietvakari- šiai. Tenai vokiečiams pri- 
savo kaimynus žydus. niam Pacifike. siųsta daug atsargų ir jie

Nacių pareigūnai tvirti
na, kad žydų pašalinimas 
patiems čekams bus naudin
gas. Jie atsišaukia į čekus, 
kad jie iš aavo bendruome
nių pašalintų ne tik suaugu
sius žydus ir vaikus, bet ir 
visokią žydišką įtaką.

ją, į kur vokiečių dalys jau 

atsimeta.
j z

Naciai nusiskundžia 
amerikiečiais;

su kitais savo tautiečiais, 
kurie nebuvo pakliuvę lenkų 
priespaudon.

Tass pagaliau pareiškia, 
kad lenkų vyriausybė ištrė-

mime negali tvirtinti, kad ji- MADRIDAS, kovo 2.—ži- 
atatovauja Lenkijos gyven- j nioniis iš Vatikano, šiandiėn

WASHINGTON, kovo .2. 
— Office of Defense Trans
portation direktorius J. B. 
Eastman paskelbė, kad pra-

New Yorko arkivysku- j
vartojimas.pas pas popiežių

tojų nuomonę.

Atstovą rūmą pakomitetas nustatė 
20 nuoš." pay-as you-go” taksą

o
WASHINGTON, kovo 2. turi būti atitraukiami išmo- 

— Kongreso žemesniųjų rū- kant algas ir atlyginimus.

NEW YORK, kovo 2 — Iš 
Berlyno per radiją apgaili
ma, kad amerikiečiai lakū
nai atlieka “reidus” Euro
poje prieš nacius. Sako, ne
tolimoj ateityje naciai už 
tai atsilygins. Girdi, ameri
kiečiai turėtų žinoti, kad jų

i miestai, kaip tai New York, kUuaytl radi« aakomoa 
Boston ir Washington, nc.i Hitlerio kalboH 

I apsaugoti nuo orinių atakų, i Taa im0^’ tai naci,» 

Sako, bus atsimokėta.

Neklausė Hitlerio 
kalbos; nuteistas

LONDONAS (ONA). — 
Gauta žinių, kad Bydgošč 
miesto restorane vienas len
kas darbininkas atsisakė

teismo nuteistas penkeriems 
metams sunkiųjų darbų ka

WASHINGTON. — U. S. mų būdų ir priemonių pa- Šių taksų turi būti 20 nuo- jj
lakūnai atakavo japonų bazę komitetas nusprendė, kad 
Munda, New Georgia saloje,, pay-as-you-go” taksų mo- 
Solomons. Sukelti gaisrai. | kėjimas turėtų prasidėti šie

šimčių.

Pakomiteto nuospren d i s

Išviso 13 lavonu išimta

BEARCREEK, Mont., ko
vo 2.—Iš anglių kasyklos,

lėjimu.

U. S. lakūnai * 
atakavo Neapolį

CAIRO, Egiptas, kovo 2.
met liepos 1 d., kai žmonės! «raiinamaa komitetui, o ii* ,proglma, ujgriov5 74 _ų g. lakūnai didžiuliais,toriua S- Early-

Iki šioliai buvo suvaržyti 
tik kompanijų autobusai.

Pravatūs autobusai nega
li būti vartojami jokioms 
sportinėms išvykoms, pikni
kams, karnivalams, parodė
lėms, įvairių rūšių pobū
viams ir įvairiems parengi
mams.

Kol kas dar neišaiškinta, 
ar privatūs autobusai gali 
būti vartojami susidėjusius 
darbininkus vežioti į darbą 
ir iš darbo.

t
STOKHOLMAS. — Suo

mijos premjeru paskirtas 
M. Reinikka, banko direk
torius.

Šventasis Tėvas Pijus XII 
ketvirtą ir paskutinį kartą 
priėmė New Yorko arkivys
kupą F. J. Spellmaną. Arki
vyskupas apleidžia Vatika
ną. Nepasakyta, kur jis vyk 
sta.

i
Kalbama, kad arkivysku

pas parvešiąs popiežiaus 
laišką prezidentui Roosevel- 
tui.

Prezidentas sveiksta; 
priima vizi,orius

WASHINGTON, kovo 2.
—Po poros dienų sunegalė- 
jimo prezidentas Roosevelt 
sveiksta, praneša jo sekre- Ieškote Darbo?

Jei Ieškote darbo, pažvel-
SANTIAGO. — Čilės res- iki to laiko sumokės du in- Pa?kiau perduos rūmams darbininkus, jau 13 lavonų ( bombonešiais praeitą nakt; Prezidentas šiandie priė- J *p,°

publikos prezidentas Riof stalmentus 1942 m. taksų už svarstyti. Galimas daiktas,
planuoja atlankyti 
Valstybes.

J. A. pajamas.
“Pay-as-you-go’ ’ ta k s a i

komitetas atliks kai kuriuos 
pataisymus. Tas ims laika

išimta. Prie kitų dar nepri- atakavo Neapolį ir apylin- mė vizitorius. Bet spaudos JppaprftStąC Sąrašą * įvairių 

sikasta. Iš išimtųjų tik du kės. Ypač daug kliuvo uosto konferenciją šį kartą aplei-1 gera, apmokamų darbų! 
atpažinti. ' krantinėms. -. * | do.
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Šv. Kazimiero Lietuvių Katalikų 
Parapijos Auksinis Jubiliejus

Pittsburgh, Pa. — V&sa lais. Visų valduose reiškėsi

A MESSAGE FROM DR. ALBERT EINSTEIN > Chicago, III. Gimimo Pane- džio 18 d. — Kun. J. Jan- 
lea Švenč. parap. bažnyčioje' čius, MJ.C. 
kovo 21 d. iki balandžio 4 dJ M0NTREAL c'anada Sy

rio 19 d., buvo viena žy
miausių dienų Šv. Kazimie
ro lietuvių katalikų parapi
jos gyvenime. Tai istorinė 
diena, nes vasario 19 d.,
1893 m., lygiai prieš 50 me
tų, Pittsburgh ir apylinkių

susikaupimas, palaimintoji 
nuotaika, o iš kai kurių akių 
net triško džiaugsmo ašaros.

AUKSINIO JUBILIEJAUS 
BANKETAS

Turėjai stebėtis, iš kur'

THS MUTlTUn KUL ADVANC1D STUDY 
4CMOOL or MATMSMATICS 
FUNCITON.NKJIIISIY

lietuviai katalikai dalinosi Itiek žmonių ąupludo į Šv.| 
tuo neišreiškiamu džiaugs- šv- Kazimiero parap. svetai
nių, kad galėjo dalyvauti n^- ^00 rezervuotų vietų ne- 
pirmose lietuviškose pamal- užteko. O maloni jų veidų 
dose Šv. Mišių, kurias laikė išraiška sakė, kad visi šį 
kun. Adomas Lopatų, seno- va^ar4 jaučiasi laimingi ir 
sios katedros skiepe, Grant džiaugiasi, atsilankę į jubi- 
Street and Fifth Avenue. i Nejaus banketą. Kiekvienas 

Tą atmintiną ir reikšmių- ‘ turėJ° tri«Palvi auksu var

gą dieną lietuviai katalikai 8u°t$ jubiliejaus ženklelį. O 
neapsakomai džiaugėsi, kad stalai irgi papuošti tokia pat 
galėjo prigimtoje savo tėvų,sPaĮva- Languose puikiai at
kalboje išgirsti lietuvišką r°dč tautiški vainikai su au- 
pamokslą, kurį jiems skelbė suota 50 skaitline, 

pirmasis llietuvis " kunigas Kleb. kun. M. J. Kazėnui 
šiame didžiuliame dūmų ir dvasišijai įėjus į svetainę, 
mieste. po gražaus sutikimo delnų

plojimų, klebonas paprašė

^4- -vry-d, f*****~l“
■Je - « —<■ Į

-V -—*>» ™ **4‘*~Z*M t
->~U,,O~~ -r.4~.~M.- 4t~-į -į-~Urį~4 ~M 

■CĄjl 4-^t. ^į-

a*

ft -,,L .1. >-x -Į4..I-* f-l -Į1'~v-t-
*T^C4-Ž.

o-m- »»..«-»««a

— Kun. A. Ignotas, M.I.C 
ir Kun. A. Mažukna, M.I.C

ROSELAND, CHICAGO, • balandžio 25 d. — Kun. 
ILL. Visų šventųjų parap. Andriuška, M.I.C 
bažnyčioje nuo kovo 28 d.
iki balandžio 11 d. — kun.
A. Ignotas, M.I.C. ir Kun 
A. Mažukna M.I.C.

Kazimiero parap. bažnyčio
je nuo balandžio 19 d. ikL.

v;

PITTSTON, Pa. Sv. Kaži-
raiero parap. bažnyčioje nuo 
l ovo 28 d. iki balandžio 4 d. 
— Kun. J. Vaškas, M I. C.

MASPETH, N. Y. Persi- 
mainymo parap. bažnyčioje 
nuo balandžio 19 d. iki ba 
landžio 25 d. — Kun. J. 
Kuprevičius, M.I.C.

SPRINGFIELD, ILL. $v> 
, Vincento Pauliečio parap.
J bažnyčioje nuo balandžio 21 

WORCESTER, MASS. Šv. j. įkį balandžio 25 d. — 
Kazimiero parap. bažnyčioje Kuir. M. šmigelskis, M.I.C. 
nuo balandžio 4 d. iki bai. 11 i nuo liepos 17 d. iki 26 d. 

d. — Kun. V. Andriuška,
Dievo Ap 
bažnyčioj^

CHICAGO, III 
veizdos parap.
Kun. A. Andriuška, M.I.C

Youngstown, Ohio. — Šv.
Pranciškaus Assisi par. ko- 

landžio 25 d. — Kun. J.|vo 28 _ 30 dd _ kua p 
Vaškas. M.I.C. ; Barauskas, MIC.

RACINE, Wisc. Sv. Kaži-; Lowell, Mass., šv. Juoza- 
miero parap. bažnyčioje nuo po parap. nuo kovo 29 d. iki 
balandžio 11 d. iki balan- j balandžio 4 d.

'' ~ dr.g. šerner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

M.I.C.

BROOKLYN,
Jurgio parap
nuo Balandžio 11 d. iki ba-

N. Y. šv. 
bažnyčioje

ma, kuria susirinkusieji gė- BAIGIANT BANKETĄ ig», Valo gv. Kazimiero lie-

rėjosi. I Kad .vea«-dalyvi«i buvo tavlų ’“talib» P"*P‘Jai.
Kun. E. Vasiliauskas, Sv. patenkinti jubiliejiniu ban-

Kazimiero parapijos "gera- ketu ir apaugėsi, galima bu

Valio D. G. klebonai kuni
gai Magnui J. Kazėnai! Ge-

sai vaikas”, kaip kun. M. J. vo matyti kįp ro rasai Dievas tegu laimina
tautiečių širdžių ėjo, nuošir-Į k^ M J- Urb°ną atkalbėti' Kazėnas išreiškė, perstaty-, keltu upu k imponuojant ^ir^ate irauko
džiausią dėkonės malda Ge
rajam Dievui, kad jiems tei

Iš daugybės šimtų mūsų vo matyti iš to, kaip sa pa *™
---------------. ——___ |keltu upu j, imponuojana.i ”«“• kari« dirb*te * “ko-1

maHą. _ M imdamas kalbėtoją, yra pirma-’dajBaTO dain, -Kaip u tu-'J,t4* D,evo «arbei’
Banketo Meno buvo rink- sis lietuvis kunigas, gimęs ržjau mergei,” j «oe gerovei, šio kraite

kė tokią didelę malonę my-i tiniausias. Šimtas gražiau- ®ioje parapijoje, ir baigęs po įnįnoe trumpai kalbė- musV pačių lietuvių 
- — naudai! *kalboje šių parapijos lietuvaičių su Pradžios mokslą parapijos 

garbinti visų mūsų Kūrėją. Į šypsena veiduose patarnavo m°kykloje. Jis tikrai gera- 

ŠV. KAZIMIERO PARAPI- * svečiams-dalyviams. Gi mu- ml Vailu^’’. “

JOS AUKSINIO JUBILIE
JAUS PRADŽIA

limoje savo tėvų

zikos aidai žavėjo ir džiugi
no kiekvieno širdį.

proga paklojo penkiasdešim- 
Įtinę parapijos reikalams

BAŽNYČIOJE PROGRAMA i
Šv. Kazimiero lietuvių ka- Kadangi kun. Adomas Lo- 

talikų parapija, išgyvenus pavo, pirmasis parapijos ne
paisę amž., šiandien gali su tuvis klebonas, dėl nesvei- 
posididžiavimu žvelgti į vi- katos negalėjo atvykti į iš- 
sa tai, kas nuveikta per tą kilmes, kun. M. J. Kazėnas 
laiką. Gali su iškilmingesne paprašė svečių-dalyvių gau- 
išraiška veiduose gėrėtis di- aiai paploti užsitarnavusio 
deliais nuopelnais. Gerajam pirmojo lietuvio klebono pa- 
Dievui nuoširdžiai dėkoti ir garbai. v
didesniu džiaugsmu minėti 
50 metų jubiliejų. Ir tikrai

PRINCIPALIS
KALBĖTOJAS h

Publikai pagiedojus “Tau
tos maldą” ir “Leiskit į Tė
vynę”, pakviestas kalbėti 
kun. M. J. Urbonas, kurio
reikšminga kalba visi buvo čiau tikrenybėje, šv. Kaži*

visa parapija, išmintingoje

ir
tautos

A. Matutisjo šv. Kazimiero parapijos 
Jubiliejinio Komiteto pirmi-'
ninkas Juozas Tamkevičiua. JJ. MdrijOII|Į MlSŲOS 

Taip pat kalbėjo ir adv.
Stasys Gabaliauskas, “Lie
tuvių Žinių“ redaktorius. Jo 
kalba, nors buvo trumpa, 
bet pritaikinta jubiliejaus 
progai.

Banketas baigėsi Ameri

• NEWARK, N. J. Švenč. 
Trejybės parap. bažnyčioje 
nuo kovo 10 d. iki kovo 19 

V. Andriuška,

kos ir Lietuvos himnais. Ta

sužavėti. Kalbą baigė skam
biomis sukurtomis savo ei
lutėmis, po kurių taip pat

miero parapija Vos tik pra
dėjo minėti jubiliejų kuris 
baigsis Gegužės 23 dieną.

. i

Sekamai klebonas paprašė
paklojo penkiasdešimtinę pa Tą dieną dalyvaus J. E. vy-
rapijos 50 metų gyvavimo

atsistojus nulenkti galvą pa sukakties proga.
. - .. , i garbai a. a. kunigo Jono Sut
dabartinio kleb. kun. Magno ... x .. ..
~ Kaicio, antro parapijos kle-
J. Kazėno vadovybėje, vasa
rio 19 dieną tokiu džiaugs
mu pradėjo garbingai švęs
ti auksinį jubiliejų.

bažnyčioje 8 vai. rytą ju
biliejus pradėtas trejomis Iš buvusių parapijos vi- kun- A- Karuiiškio. Dėl nu- 
šv. Mišiomis, kurias prie di- karų bankete dalyvavo kun. negalėjo kalbėti
džiojo altoriaus laikė kleb. V. Abromaitis ir kun. A. kujl- Juozapas V. Skripkus 
kun. Mykolas J. Urbonas, o Tamoliūnas, kurie kalbėjo kun- J°nas Misius, daly- 
prie šorinių kun. A. Tarno- iš savo atsiminimų, išreikš- vavusieji bankete, 
liūnas ir kun. P. Lunskis. dami nuoširdžius savo svei- Kunigui Pauliui Lunskiui, 

Gi 9 valandą kleb. kun. kinimus ir linkėjimus. kai kun* MaSno J- Kazėno

Čia publika linksmai su
dainavo daina “Šalta žie- 

bono, kurio rūpestingoje va- mužė”, po kurios sekė kal- 
dovybėje pastatyta dabarti- bos kitų svečių kunigų: kun. 
nė Šv. Kazimiero bažnyčia Justino Vaškio, kun. V. Sa- 
ir mokykla. dausko, kun. P. Lunskio ir

skupas Hugh C. Boyle, D. D. 
aukšti Bažnyčios dignito
riai ir kiti klebonai-kunigai.

Kas bus rengiama ir ko 
kie vieši iškilmingi ikti mi
nėjimai įvyks Šv. Kazimiero 
parapijos jubiliejaus proga, 
bus paskelbta spaudoje. 

Auksinio Jubiliejaus pro

d. — Kun.
M.LC.
MELROSE PARK, DI. Our'

Lady of Mount Carmel pa
rap. bažnyčioj^ nuo kovo 14 
d. iki kovo 21 d. — Kun. P. t 
Malinauskas, M.LC.

WESTFIELD, Mass. Šv.
Kazimiero parap. bažnyčio
je nuo kovo 14 d. iki kovo 
21 d. — Kun. J. Vaškas, 
M.LC.

MARQUETTE PARK,

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

^dų *7/

modern Uklaaata

Magnus J. Kazėnas su asis- Pirmieji parapijos organi 
ta laikė šv. Mišias už miru-

buvo perstatytas kaip nau
jas Šv. Vincento lietuvių pa 
rapijos klebonas, svečiai-da-

zatoriai iš 1893 m. buvo šie
sius parapijos įkūrėjus ir už Juozapas Mickevičius, Jur- 
visus geradarius, prietelius. gis Blaževičius, Andrius gyviai ilgai plojo
Celebrantui asistavo kun. Buvelskas, Baltrus Gaidys, —---------- - ——
Juozapas V. Skripkus — di- Feliksas Ambrolevičius, An

PILDO

INCOME TAKSUS
Su 20 Metų Patyrimu

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

3241 S. HALSTED ST. 
TEL. CALUMET 7358

galt MtelktL 
M METAI PATTRIMO

Dr. John J. Smetana 
Dr. 11 Smetana. Jr.
1801 So. Ashland Avenue

lS-toe
Ali MM,

• :ft a. m. Iki *:Bt ». 
fr m»a, em« a. a

un t:>» >. m.

Bešzldcncija REPubllc 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

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

6322 SO. UESTERN AYE. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

Pildom Income Iax
Nelsnkft Paakattobs Dienos!

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

August Saldukas
4038 Archer Ave. 

Lafayette 6719

4T 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 popietur 
Pirmadieniais lr Ketvirtadieniam

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų TeL: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offloa taL TARds 47V7 
Kamą taL PROapaet 19S0

Tat TARds 3146

DR. V. A. SIMKUS >
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street

Valandoe: 11-12; M; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — tik 2-4. 
šventadieniais — 11-12.

DR. P. AHONAS
DANTISTAS

1446 So. 4dth Court, Cicero
Antradieniaia, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P.M.

3147 S. Halsted SL, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir šeštadieniais 
„ Valandas: 3 — S popiet,

akonu ir kun. A. Tamoliū- drius Sabaitis, Vincas Pui-' 
nas — subdiakonu. Ceremoni da, Jurgis Samuila ir kiti. j 

orium buvo kun. M. J. Ur- Tik Jurgis Mickevičius ir 
bonas, kurs. pasakė ir turi- Feliksas Ambrolevičius da-j 

ningą pamokslą. lyvavo šiame bankete, o iš'
Per šv. Mišias 8 ir 9 vai. ryto per iškilmingas pamal- 

daugybė parapijonų, aukš- daš priėmė šv. Komuniją, 
štesnės ir pradžios mokyklų Tiems seneliams organizato- 
visi vaikai ėjo prie Šv. Ko- riams svečiai-dalyviai išrei- 
munijos. Žmonės — seni ir škė pagarbą ilgais plojimais, 
jauni — visi buvo pasipuošę Po to sekė parapijos mo-i 
auksinio jubiliejaus ženk- kinių ir studenčių progra

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.

Gaileatiagieji Broliai yra vienuoliai.

49 Cottage Street Buffalo, N. Y.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofisą UL VIRgteža M36 

Resukacijos teL: BEVerly U44

DR. T. DUNDULIS
GTDTTOJAA n 0KKVR0AS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vat: 1—3 ir 6-8:30 P. II.

Trečiadieniais pagal sutartį

Didžiausia lietuviu
Jeuelry Krautuve

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius Ir Deimsn- 
tinius žiedus, Raiomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U S I AS •
KAINAS.

Turime didelį 
p a s i r inkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų. #

' »
Taisom Laikrodžius, Laikro

dėlius, žiedus, Raukomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEIVELRV — WATCHMAKER 

— MUKIU

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

TsL YABAs SMI.
Res.: KENirood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nao 1-3; aaJ A:30A.*30

756 West 35th Street

TaL CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS nt CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road

Vabalas: 1—3 popiet ir 7—S r. v 
Sekmad., Trečiad ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA >

3241 West 66th Placo
Tai. REPubUc 7M8

K TARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Straat

vaL: nuo 3 vai. ryto iki 8 vaL vak 
Seredoj pagal sutartį.

Laikai statymo bažnyčių 
Ir puošimo altorių Jau pra
ėjo. Dabar ąvarbiauelu da
lyku yra: pripildyti šal j ge
rais laikraščiais. (Kardino
las Laobre).

TaL CANai 0267
Baa. tat: PROspact 0669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rasidandja: 6600 So. Artesian Ars.

VALANDOS: 11 r. ryto iki 3 p.p.
6 Iki t vai. vakaro.

Telef onas HEMiock 9842

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

•767 We*tern Ave.
OFISO VALANDOS:

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

pagai sutartį.

Ofiso Tel.....................VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS JŽ

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tek MIDvay 2880 Chicago, I1L

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

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

PLATINKITE “DRAUGI’

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
šaukite KEDzle 2868 

VALANDO8:
Pirm.. Antr., Kctvtr., 8 lkl 0 vak.; 
Penkt, šgštad. 8:30 iki 9:30 vak.

BeJuuadįeoįaįe pagal sualtarįuų^i

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVCJE

3241 So. Halsfed St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

Raukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU UIENJEL “DRAUGU *



Trečiadienis, kovo 3 d., 1943 DIENRABTIS DRAUGAS n

Labai svarbus 
dalykas!

Philadelphia, Pa. — Pas
kiausiu laiku paaiškėjo, kad 

’f.ios šalies Iždo Departamen

tas reikale karo bonų plati
nimo, pageidauja, jog ir vie
tiniai lietuviai atsiųstų savo 
atstovą į iždo vietinio sky
riaus susirinkimą, kuris čia
jvyks kovo 10 d.

Tad atstovai vietinių lie- 
i viskų parapijų, klubų, dr- 

gijų, taipogi ir pavieniai pri
valo kovo 8 d. vakare (8-tą 
valandą) susirinkti adresu 
204 N. Broad St., kad išrin
kus savo atstovą į tą svar
bų susirinkimą atstovų įvai
rių tautų. K. Vidikauskas

Dvi iš Lietuvos į USA 
atvykusios vienuolės

(LKFSB) Lietuvaitės vie
nuolės A. Sereikytė ir Ro- 
galskytė, kairios turėjo ap
leisti bolševikų okupuotą tė- 

^vynę ir kurios buvo ilgėliau 
apsistojusios Argentinoje, 

«-»dabar atvykusios į Jungti- 
• nes Amerikos Valstybes ap

sistojo savo vienuolijos mo
tiniškame name VilLa Maria, 
Thompson, Conn. Kiek pa
silsėjusios po kelionės atliko 
rekolekcijas. Neužilgo žada 

Aplankyti Čikagą. Abi jos su 
aukštu išsilavinimu ir pra
tusios dirbti organizacijų 
darbą, taigi lietuvių visuo
menė su didele viltimi žiūr.

į jų atvykimą. Ta proga ga
lime prisiminti, kad jų kon
gregacija, kurios vardas y- 
ra — Nekaltai Pradėtosios 
Sv. P. Marijos Seserys, A- 
merikoje yra įsikūrusios tri
jose vietose: seserys dirba 
Marianapolio Kolegijos na
muose, Hinsdale seminarijo
je ir Vilią Maria, Thompso- 
ne, kur yra jų noviciatas. 
Seserų, padariusių apžadus 
turi 19, novicijų — 2 ir pos- 
tulačių — 1.

Kam nėra šventas aukš
tas dangus, tam purvina tė
viškės žemė juo labiau ne
bus šventa. (Arabų patarlė)

Mūsų pastatytas 
TĖVAMS MARIJONAMS

Garsina Lietuvos 
vardą ir kančias

(LKFSB) Pietų Ameriko
je gyvenąs lietuvis laikraš- 

i tininkas K. Čibiras atspaus- 
I dino visą eilę straipsnių a- 

pie Lietuvą. Buenos Aires 
išeinantis žurnalas ‘ ‘Crite- 
rio” paskutiniu laikotarpiu 
paskelbė net tris straipsnius 
tuo klausimu: “MeLagingoji 
SSSR propoganda”, “Bolše
vikų religija” ir “G. P. U. 
teisingumas vienoje katali 
kų šalyje”. Visi straipsniai 
gausiai pavaizduoti medžia
ga iš bolševikų okupacijos 
laikų Lietuvoje.

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY-
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

•

SUVIRŠ 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir DirbtuvS:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Ofisas ir DirbtuvS: 527 N. WESTERN AVE. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103 
Š3

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO* 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAl GtR" HELP WA"nTP 
ADVKRTIStttG nE>ARTMOT

127 Ko. Dearborn Street 
Tel. RANdoIph 9488-9480

HELP WANTED — VYRAI

HOUSEMEN
Atsišaukite J Timekeeper’s ofisą. 

EBGEWATF.R BEACH HOTEL 
5349 Kherhlan R<1.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Įsidirbtl.

100 NUOŠ. KARO DARBAI 
2743 W. 36TH PLACE

DIRBTUVEI VYRAI
Greitai Priimami

PRODUKCIJOS DARBAI 
KEIČIAMI SHIFTAI 

LABORERS 
DIENOMIS’ DARBAI 

STOCKMEN 
DIENOMIS DARBAI 

Atsineškite Gimimo Liūdijimus.

Victor Mfg. & Gasket Co.
5750 Roosevelt, Rd.

AUTO MECHANIKAI
Reikia labai svarbiai industrijai. 

LIBERTY TRVCKINO CO.
1401 W. Fulton St.

BUS BOYS
Atsikreipkite i Colonnade knmbnr).

F.DGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

HOTEL HOUSEMEN
Atsišaukite | Housekeeplng Dept.

BISMARCK HOTF.L 
Ruiiilolph ir Wellx.

VAIKINAI IR VYRAI
Abelni dirbtuvės darbai. Patyrimas 
nereikalinga. Dieną Ir naktimis. Pa
stovūs darbai. KROLL BROS. CO. 

1801 S. Michigan

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

1401 W. FULTON

KELETAS VYRU
Reikalinga prie lengvo pakavimo, 
išsiuntimo Ir apeinu warehonse dar
bų.

CENTRAI. GROCEJRN 
CO-OPEKATIVE 

10O1 S. California Avė.

BUSHELMEN
Ooeratoriai prie motęru kotų ir 
siūtu. Tiktai patyrusi. Gera mo- 
kosti s.

MATYKIT MR. WAKNIN
tarp 9 ryto ir 12 pietų.

MORRIS B. SACHS
6638 S. Halsted St.

PAGELBININKAI nrie išvežto ilmo 
ir karpetu valvmo dlrbtuvSJe. Paty
rimas nereikalinga.

H. C. NAHIC.IAN & SONS, INC. 
2522 W. Chieago Avc.

STEEL HELPERS 
ELECTRIC ARC WELDERS

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

Atdara Sekmadieniais

MOTERYS
PRIE ĮVAIRIŲ DARBŲ 

FOUNDRffJE
Mes išmokintum. Atsišaukite bile 
dieną. Nuo 7, iki 9 vai. ryte.

NATIONAL MALLEABLE 
& STEEL CASTING CO. 

1400 S. 52nd Avė.
Cicero, III.

Tie, kurie dabar dirba svarbiose 
karo dirbtuvėse neatsiftauklte.

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

SUPERIOR ELECTRIC CO. 
2111 S. Wal>a.slt

SIUVĖJOS
Siūti matrosams apdengalus. Pas
tovūs darbai, gera mokosi is.

RIPF.RIOR RLEEPRITE CORP. 
2229 R. Halsted Kt.

HOTEL TARNAITE
Patyrusi. Atsišaukite J Linen 

kambarj.
SOI THMOOR HOTF.L 

<l7th Ir Stony Island Avė.

MOTERYS
Į Amžiaus 17 iki 50 prie dirbtuvės 
darbų. Patvrimas nereikalinga. 
Alga $18 iki $24 i savaite. 40 
vai. sava'tėie ir viršlaikis. Pašau
kite MONroe 4019.

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

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

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

.f
A | A

PATRICIA VABRIN
(VABRINSKAN)

>rrni

Mirė Kovo 1. 1943, 7:30 vnl. 
ryte, sulaukus 5 meti, 10 mė
nesių amžiaus

Gimė Chicagoje.

Paliko rudeliame nullildime: 
motiną. Ella ir tėvą Alfred. 
seserį Jaeuuellne; senukus Ber 
nardą Ir Veroniką Vahrinskus 
ir Konstantą Zaker. tetas, dė
des Ir daug kitų giminių.

Kūnas paftarvotas namuose: 
6922 So. Campbell Avė..

Laidotuvės (vyks Ketvirta- 
dlenj. Kovo 4 d. Ift namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta 1 Gimi
mo Pan. ftvenč. parapijos baž
nyčią, kurioje (vyks gedulin
gos pamaldos ui velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
j Sv. Kazimiero kapines.

Nuoftlrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažis- 
tamus-as dalyvauti ftiose lai
dotuvėse. Nuliūdę:

Tėvai, Sesuo. Senukai Ir 
Giminės. •

Tjitd. direktorius Ijxebnwiez 
Ir Sūnai. Telefonas ų'anal 2515

t
' POVILAS KOLUMBUS

Mlr6 kovo 1 d., 1943 m.
7:45 vai. ryto. sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moter) Marijoną (po tėvais 
Retner); 6 dukteris Mrs Helen 
Allman, Mrs. Hophle Berger, 
Mrs. Ėrances Fudacs, Mrs. 
Melvlna Jarlnn. Mrs. Julia Pe- 
ters Ir MrH -Mary Peterson Ir 
Jų Kelmas: 2 sūnus Leonard Ir 
Emest: brolio dukter) Mm.
Helen Juzaills; ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
10314 Ro. Chrlstlana Avė.

Laidotuvės (vyks ketvirtai., 
kovo 4 d., 1943 m., 11 vai.
rytd.

NuoKIrdžinl kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys,
Sūnal Ir Giminė..

laidotuvių direktorius: Jo
seph Hollerbach, telefonas — 
Mohauk 5345.

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

MATTRESS MAKERS
CUTTER prie matrasų ir Studio 

materijolo.
’ Roll Edge Vyrai 

Taper ar Galų Siuvėjai
SUPERIOR SLF.EPRITE CORP. 

2229 S. Halsted St.

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis

Rekordas

SI Firma Virš 50 )1 etų
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

FACTORY LABOR
66 centai mokama į valandą. 

Patyrimas nereikalinga.
H. P. SMITH PAPER CO. 

5001 W. BCth St.

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

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithunian Chamber of Commeroe

MODERNI Išvidinė PARODA: 
* 4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street 

Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. Ir Sekm. 9-6 vai.

NULIODIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į - '
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė,. Chicago
Telefonas Grovehill 0142 

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
-Tflaii flnnnaillram afetviiii nrlolnamoa

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite j Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

MERGINŲ
REIKIA

Su ar be patyrimo. Pastovūs darbai, 
gera mokestis.

SHOTWELL 
CANDY COMPANY 

3501 W. Potomac

I.AUNDRY HELP 
REIKIA

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

WIEBOLDT’S 
Ashland, Monroe ir Ogden

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

MATYKIT MR. W.AKNIN 
tarp 9 ryto ir 12 pįetų.

MORRIS B. SACHS
6638 S. Halsted St.

VYRAI IR MOTERYS

MESSENGERS 
Reikalinga keletas senyvų vyrų Iš
nešioti lengvus pundulius. Atsikreip
kite ( 812 \V. VAN ni’REN. Klaus
kite Mr. Van Per Sliee.

3 — V Y RA 1 — 3

9 valandos į dieną. Prie Džiani- 
torių darbų. Atsikreipkite prie 
J. C. Peterson, Chief Janitor.

GRAND CENTRAL STATION.

| 2 DARBININKAI
Reikalingi. Be patyrimo. Dirbti vi
dui dirbtuvės. Taipgi ir HAND 
TRUCKERS naktiniam šiftul. Be 
patyrimo Turi būt piliečiai.

, J. J. TOUREK MFG. CO. 
4701 W’. 18th St. Cicero

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

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

Geras Maistas Tai Gera 
Sveikata

Ir švarumas yra svarbu patarna
vime gero maisto.

THE MARQUIS CO.
turi vietos CLEAN UP vyrams 
mokant aukštą algą. Gera proga 
tiems vvrams, kurie nėra užimti 

, KARO DARBAIS prisidėti ir pa
gelbėti maitinti tūkstančius KA
RO DARBININKU kasdien.

Pasitarimai ntio 3 iki 5 popiet 
Pirmad....,.AąĮį<ad., Ketvirtad. ir 
Penktadieniais.

2652 MONTROSE AVE.
■ .............. 1 »

REIKALINGI 5 PATYRl'HI WARE- 
HOPSE DARBININKAI mažiau ne
gu 45 metų amžiaus. 70 centai j vnl. 
pradinė alga. 80 centai ) vai. no 30 
dienų. Laikas ir pusė už viršlaikf. 
Geros darbo sąlygos. Matykit Fred 
Valek.

ANCHOR STORAGE CO.
21# E. Nortli Wntcr St.

LAI’NDRY DARBININKftS
Patyrusios Hand Finishers. Mang- 
lers ir Pressers. Pastovūs darbai. 
Atsišaukite J Employment ofisą. 3 
aukšte.

MARSHALL FIELD & CO.

OPERATORES reikalingos — prie 
kotų, kelnių ir dresiu. Gera mokes
tis. darbo sąlygos. I,aikas ir pusė 
mokama už šeštadiertius.

OTTENHEIMER & CO. 
401-44)7 K. Green St.

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

SHERIDAN PLAZA HOTEL 
4007 Sheridan RU.

MERGINOS IR MOTERYS 
18 iki 35 Metų

Reikalingos išmokti audimo amato. 
Lengvi dirbtuvės darbai. Turi būt 
pilietės.

PHOENIN TRIMMING CO. 
2000 No. Racine

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

CHICAGO CARTON CO.
• 4200 S. Pulaski Rd.

HELP WANTED — MOTERYS

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

DEER PARK BAKING CO.
400 N. St. IjOuIs Avc.

MERGINOS — MOTERYS išmokite 
plastic binding amatą. Patyrimas 
nereikalinga. Labai (domus .darbas. 
Dieną Ir nakt( shiftai, greitas (sidir- 
bimas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 8. Sherman St.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 v&L Pirm&d ir Ketvirtad. vak. 

li etoties WGES (1390). bu Povilu ftaltlmieru.

DIRBTUVĖJE IR 
RAŠTINĖJE 

PAGELBININKAI

PATYRUSIU clerks. akuratišku skai-- 
čiuotohi. Tvnists ir Stenografisčių. 
MECHANIKU, abiejų—vyru ir mo
terų. Turi turėt savo Įrankius. 
MESSENGERS. Bendram dirbtuvės 
darbui karo pramonėje. Gera mo
kestis ir geros darbo sąlygos.

Jeigu Jūs dabar dirbate su aukštu 
patvrimu karo pramonėje, jums ne
reikia kreiptis pas mus Atsineškite 
(rodymus pilietybės Ir ŠĮ SKELBI
MĄ J —

EMPLOYMENT OFFICE

DIAMOND T MOTOR 
CAR COMPANY

4401 W. 26th Street

SPOT WELDERS'lR SPRAYERS 
reikalinga. Taingi MOTERŲ DIRB
TUVES DARBININKIŲ—18 iki 40 
metų senumo. Geros darbo sah’gos. 
pastovūs darbai. LAFayette 2456.

STONE ASSOCIATES.
1883 W. SSrd St.

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

i MATYKIT MR. WAKNIN
tarp 9 ryto ir 12 pietų.

MORRIS B. SACHS
6638 S. Halsted St.

FINISHERS
Prie vyru kotu. Gera mokestis. 

Pastovūs darbai.
SCOTCH WOOLEN MILLS
813 W. Adams (netoli Halsted)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direkto rię
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir TVfektį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 B. 108th ST. 
2314 WEST 23rd PLACE

Tel. PULLMAN 1276 
Phone CANAL 2515

10821 SO. MICHIGAN AVE.
L. BUKAUSKAS

Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

4348 80. CALIFORNIA A v®.
J. LIULEVICIUS

Phone LAFAYETTE 3573

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET 710 W. 184h STREET

Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 WE8T 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phonee YARDS 1138-38

7 f
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DtENRAgTIS DRAUGAS

draugas
THE LITHUANIAN’ DAILY FRIEND 

034 South Oakley Avė. Chicago. Illinois
Published Daily. except Sundays 

A metnber of the Catholic Press Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Th^ce 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
6ix Męnths — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in "Draugas" brings best results.

DRAUGAS
Iieina kasdien, iiskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00.-Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kilnos prisiunčiamos pareikalavus

• Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei ne
prašoma tat padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teist taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Amerikos Raudonasis Kryžius
Amerikos Raudonasis Kryžius — tai viena kilniausių 

pasauly gailestingumo organizacijų.- Nežiūrint kokia 
tauta ar rasė, tolimas ar artimas kraštas, didelė ar 
maža valstybė, kai iškila kokia katastrpfia — badas, 
potvynis, žemės drebėjimas ar gaisras, nelaimės palies
tųjų akys pirmiausiai atkreipiamos į Amerikos Rau
donąjį Kryžių, kuris niekam ir niekuomet nėra atsakęs 
pagalbos. Jo gailestingoji ranka milijonams žmonių gy
vybę yra išgelbėjusi.

Galime sau puikiai įsivaizduoti kas būtų karo lauke 
be Raudonojo Kryžiaus organizacijos — be gydytojų, 
be slaugių, be kitų darbininkų, be medikamentų... Su
žeisti kariai savo akis įj Raudonąjį Kryžių atkreipia ir 
neapsivilia. šimtams tūkstančių sužeistų karo frontuo
se karių gyvybę yra- išgelbėta. Tuo būdu pasitarnau
jama valstybei, karių tėvams ir artimiesiems.

Kaip svarbu yra pirkti Karo Bonus, kad karo pa
būklų gamybą palaikyti; kaip svarbu yra karius aprū
pinti reikalinga amunicija, taip svarbu yra žiūrėti, kad 
Amerikos Raudonajam Kryžiui nepritrūktų nei lėšų nei 
darbininkų, kad visu kuo aprūpinti kariuomenę, ateiti 
kariams į pagalbą-tuo metu, kuomet toji pagalba jiems 
yra reikalingi&stsia t. y. sužeidimo valandoje.

Kalbėdami apie Amerikos Raudonąjį Kryžių, neUž- 
i^irškime ir to, kad jis rūpinasi visų nuo karo nuken
tėjusių tautų šelpimu.

Toji šelpimo dirva dabar jau yra milžiniško didumo. 
Ji bus dar didesnė karui pasibaigus. Atkreips savo akis 
į Amerikos Raudonąjį Kryžių ir karo sunaikinta Lie
tuva ir prašys pagalbos. Toji pagalba nebus atsakyta, 
kaip nebuvo atsakyta po pirmojo pasaulinio karo.

Todėl per šį mėnesį mes visi ir dirbkime ir auko
kime, kad Amerikos Raudonasis Kryžius surinktų tiek 
pinigų, kiek yra užsimojęs surinkti ir kad plačiu mastu 
galėtų dirbti taip labai naudingus ir giliai krikščio
niškus darbus.

tai. Tai duos progos visoms kolonijoms ne po vieųą, 
bet po kelis kartus surengti minėjimo iškilmes ir tuo 
būdu kelti Lietuvos vardą ir dirbti jos išlaisvinimo dar
bus.

Japonijos imperialistų planai
Gen. MacArthur aną dieną pranešė, kad japonai ren

giasi didelei ofensyvai. Esą jie mėginsią pulti Austra
liją. Vakar pasirodė spaudoj žinios, kad amerikiečiai 
susekė didelę japonų ekspediciją Pacifiko vandenyne, 
plaukiančią G.vinėjos link su tikslu pradėti ofensyvą.

Vadinas, gen. MacArthur neklydo padarydamas per
spėjimą. Neklydo nė ponia Chiang, Kinijos getteraliBsi- 
mo žmona, pasakydama, kad akylai reikia saugoti pa- 
salingų japonų žingsnius ir jiems visu smarkumu smog
ti dabar, nes kiekviena sugaišta diena jiems duoda ga
limumų prisirengti, sustiprėti.

Reikia manyti, kad santarvininkų vyriausioji karo 
vadovybė tuos įspėjimus svarstė visu rimtumu ir jau 
padarė atitinkamas išvadas. Daug kas pripažįsta, kad 
ligšiol įj Pacifiko vandenyno karo frontą žymiai ma
žiau dėmesio buvo kreipta, negu į kitus frontus. Japo
nai, suprantama, tą jautė ir rengėsi naujai ofensyvai.

Neabejojame, kad japonų puolimams bus pastotas 
kelias. Taip pat pasitikime, kad netrukus bus vykdomi 
Prezidento Roosevelto paskelbti planai — smogti į pa
tį Japonijos centrą, jį suardyti, nes tas kelias bus arti
miausias prie pergalės.

Hitleris, pasigrobęs Čekoslovakiją, pirmiausiai puo
lėsi atplėšti nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą. Tai buvo 
didelis Lietuvai smūgis, šį skaudų įvykį minėkime šį 
mėnesį tinkamomis paskaitomis, straipsniais laikraš
čiuose ir rezoliucijomis.

Jr

L
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SPAUDOS APŽVALGA

Lietuvos šventė

Jubiliejiniai metai
Su pasitenkinimu tenka konstatuoti, kad Lietuvos 

Nepriklausomybės paskelbimo sukaktis šiemet minėta 
daugelyje vietų, minėta vieningai ir į minėjimą rinkosi 
gausingos žmonių minios.

Bet vis tik ne visos lietuvių kolonijos minėjimą su
rengė. Matyt, kad tų kolonijų vadai ir veikėjai netu
rėjo galimumų ar nespėjo Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą surengti vasario mėnesyje. Jei kurie iš jų iš 
apsileidimo būtų praleidę tą svarbų mūsų tautos įvykį 
be jokio minėjimo, jie skaudžiai nusikalsta prieš savo

tratą. i A|i
Atsižvelgiant į tai, vienas mūsų dienraščio bendra

darbis ir žymus veikėjas mums patarė padaryti pri
minimą visuomenės vadams, kad paskelbti šiuos me
tus Lietuvos jubiliejiniais metais. Vienos dienos ar vie
no mėnesio neužtenka. Per Visus šiuos metus turi eiti 
didis sąjūdis dėl Lietuvos išlaisvinimo. Tas «ąj.udis turi 
eiti didesniu uolumu dedantis prie Amerikos karo pas
tangų, aukojant ir dirbant Amerikos Raudonajam Kry-

itui ---*•«<«* t«iS4IBII
Mūsų bendradarbis, norėdamas, kad visi šie metai 

būtų jubiliejiniai, padaro įsidėmėtiną paetabą, būtent:
* Amerika Lietuvos niekam neatiduos, jei mes pa-

• rodysime jog tikrai mums rūpi Amerikos pergalė Ir
Lietuvos laisvė, jog mūsų kova 700 metų sena Ir jog 
lietuviai čia atvykę persekiojimų Ir lietuvių kalbos 
draudimo Lietuvoje laikais neužmiršta ką reiškia ke
turios laisvės”.

Šie argumentai yra stiprūs, nesugriaunami. Ir dėl 
to, mes manome, kad be jokio specialaus paskelbimo ar 
proklamacijos 1043 metai bus minimi kaipo Lietuvos

• Nepriklausomybės paskelbimo sidabrinio jubiliejaus me-

“Nowy Swiat” šių metų vasario 19 dienos numeryje 
įdėjo Stanislovo Rurat specialų Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių proga straipsnį “Lietuvos šventė”, 
kurio vertimo pirmą dalį čia paduodame. Red.

“Vasario 16 diettą išpuola dvidešimts penktos Lietu
vos Nepriklausomybės metinės. Tragišku momentu lie
tuvių tauta mini savo prisikėlimo šventę Sukaktuvių 
data supuola su momentu, kuomet okupantas užgniau
žia Lietuvos balsą pasauliui, o kitas kaimynas skelbia, 
kad nori jos gyvybę atimti.

“Visa Europa gyvena po priespauda, bet tik vienas 
jos kampelis, Baltijos kraštai, atrodo yra mestas į to
kią neaiškią padėtį. Kitos tautos, kovojančios už savo 
egzistenciją, išgavo sau galimybę ir teisę kalbėti per 
vyriausybes, kurios karo metui prisiglaudė pas sąjun
gininkus. Kai kurios okupuotos šalys užmokėjo už da
lyvavimą sąjungininkų pusėje pirmiausia gynimo kova 
nuosavose žemėse, o vėliau nuolatine kovos duokle į tą 
karą. Yra bet ir kitų, kurios savo žemėse jėga nepasi
priešino, o mokėjo šauktis moralinės teisės — joms 
suteikta galimybė vyriausybes sudaryti. Visos jos įei
na į sąjungininkų (United Nations) šeimą, turi teisę 
aktyviai kovoti dėl savo šalių laisvės ir randa paramą 
tarp savo sąjungininkų t. y. D. Britanijos ir Jungt. 
Amerikos Valstybių. Vienintėlės Baltijos valstybės, ku
rios gyventojų skaičiumi beveik prilygsta ęekijai, tokių 
teisių neišgavo. Jų laisvę, be abejonės, apima Atlanto 
čarterio programa, vienok neužtarnautai randasi abe
jonių sferose pas tą dalį Anglijos ir Amerikos visuo
menės, kurioje apsvaigimas viršyja principus, o stra
teginis laimėjimas fronte apakina ir neleidžia matyti 
realybės ir ateities,

“Lenkams, kurie iž pradžios suprato, jog kova eina 
dėl atsiekimo tam tikrų principų, ta padėtis, kuri tai
koma dabar Baltijos valstybėms, yra aižkiai priešinga 
tiems moraliniams tikslams, kurie šviečia dabartiniam 
karui.

“Nė vienas kovojantis lenkas niekuomet nesutiks su 
tuo, kad iš principinės tautų laisvės idėjos būtų su
karta privilegija, suteikiama arba atimama pagal poli
tinį spaudimą, arba pagal stipresnio kaimyno militariš- 
ką pasisekimą.

“Esame tikri, kad tame punkte Lenkijos ir J. A. Val
stybių pažiūros sutampa. Tas riša mus kas liečia san
tykius eu Lietuva, kuriai jos šventės valandoje eina 
geriausi lenkų tautos linkėjimai ir mintys. Ramu* sam
protavimas, neužtemdytas šio momento nereikšmingais 
ginčais, veda prie išvados, kad ta šalis yra pilnai su
rišta eu vakarais per tą rolę, kurią jai krikščioniška 
kultūra nurodė, ir kad ji jau laimėjo sau teisę į pilną 
nepriklausomybę ir suverenumą. Be to, ji tą savo isto
rinę teisę papildė paskutinio šimtmečio ketvirčio lai
mėjimais, kurie davė pasauliui pavyzdį gero nuosavaus 
krašto valdymo.”

As

Artinantis pavasariui at
siranda daugiau kalbų ir vi
sokių pranašavimų karo ei
gos atžvilgiu.

Mat, karų metu pavasa
riai atneša naujų įvykių.

Tų “pavasariškų naujeny
bių” turėjome ir pern&I ir 

užpernai. Laukiama jų ir 
šiemet.

Per pirmuosius karo me
tus iniciatyvą parodydavo 
Hitleris.

Kaip bus šiemet?
Kai kas spėja, kad ir šie

met jis dar mėgins kur nors 
pulti.

Bet kur?
Vieni mano, kad naciai 

puls Ispaniją, kiti — Tur
kiją, treti kitaip galvoja.

•

Tačiau, kokį žingsnį bu
simąjį pavasarį Hitleris be
pradėtų, jis neturės pasise
kimo. Santarvininkai yra ge
nai pasiruošę ir naujus vo
kiečių karo žygius į dulkes 
sumalti.

Reikia neužmiršti, kad 
Hitlerio blitzkriegų laikai y- 
ra užsibaigę.

• > *

ftv. Kazimieras yra lietu
vių tautos globėjas, kurio 
šventę švęsime kovo 4 d.

Jei kada, tai šiuo metu 
yra reikalinga mūsų tautai 
dangiškoji globa, pėl to, sa
vo maldomis kreipkimės į 
šventąjį Kazimierą ir pra
šykime Jo pagalbos greičiau 
Lietuvą išlaisvinti ir tautos 
gyvybę išgelbėti.

~ rtidlehls, kovo 3 d , IMS

Po svietų pasidairius
Believe it or nut. Čikagoj 

susidaręs per šimto lietuvių 
(katalikų, socialistų ir tau
tininkų) bendras -komitetas 
surengė Lietuvos Nepri
klausomybės 25 metų su
kakties paminėjimą Orches
tra Hali. Bet daugelį geriau 
patenkino ir toliau nuskam
bėjo tą pačią dieną ir už die
nos rengti kiti du paminėji
mai, prie kurių rengimo ben 
dras komitetas nei pirštu 
neurisidėjo. • • ■.

Vasario mėnesį lietuviški 
tautininkai minėjo du sida
brinius bilijušUB. Sahdarie- 
čiai išleido padidintą “San
darą” Lietuvos 25 metų Ne
priklausomybės bilijušui pa
minėti, o pudyniečiai išleido 
padidintą savo “Dirvą” jos 
redaktoriaus 25 metų redak
torystės ir 20 metų ženat- 
vės bilijušui paminėti. 
“Dirvon” sudėti Karpiaus ir 
jo pačios pikčefiai, platus 
aprašymas ir sarašas pri

siuntusių jiems aukų.

Tarp tautininkų dabar ei
na faitas ir negali prieiti 
prie sutarimo, kurį bilijušą 
laikyti vožnešniu: Lietuvos 
Nepriklausomybės, ar Kar
piaus redaktorystės.

Karo metu kiekvienam fa
brike darbas turi eiti dides
niu spartumu. Tingėjimas 
darbe yra lygus sabotažui.

Aną dieną šapos bosas 
pamatė, |ad vienas darbi
ninkų darbo metu sėdi ant 
dėžės ir žaidžia su viela.

Užėjęs, iš Užpakalio bosas 
pasismaginęs kad jau spirs 
koja į dėžę. Sutrenkęs 
griridis savo Sėdynę darbi
ninkas greit pašoko, atsigtį 
žo, ir, nieko nesukęs, rėžė 
kumčiu bosui į žandą.

Kai atsipeikėjęs nuo smū
gio bosas visa jėga sušuko:

— You’re fired! 

Darbininkas atsakė:
&

— The heck I am! Aš dir
bu ne tau, bet telefonų kom
panijai!

— Šiandie mačiau jūsų 
kandidatą į aldermonus. At
bodo, nė savšs, — šako vie-~^ 
naš balsuotojų.

— Jis gavo tiktai devynis . 
šimtus parašų indorsuojan- 
čių jo kandidatūrą, — atsa
ko jam kitas balsuotojas.

— Tai ko jis nori? Nie
kas kitas nėra gavęs dau
giau parašų ?

— Mat, jis užmokėjo už 
tūkstantį paradų, o gavo 
tik devynis škntus, — paaiš 
kino balsuotojas.

Solomonų ir kitose salose 
Pacifike, sakoma, japonai 
dažnai pasislėpę medžiuos 
tarpi lapų saugo amerikie
čius ir prie kiekvienos pro
gos bando nušauti savo prie
šą. Vieną sykį tokį japoną 
medy užtiko didelė mohkė. 
Nežinodama, kas per daik
tas, ji pagriebė japoną ir 
nuvilkus į tankumyną pas 
savo bandą visoms pasigyrė

— Žiūrėkite, kokį aš ko- 
konotą radau ant vieno me
džio.

U ..«■

(“Draugas’*, 1918 metų, 
kovo 3 d.).

Lietuvai renkamas kara
lius... Pranešama iš Drezde
no, kad Lietuvai į karalius 
yra peršamas Frederikas 
Christian, Saksonijos kara
liaus antrasis sūnus.

Sukaktuvininkai
(LKFSB) Žinomas Lietu

vos artistas Stasys Pilka va
sario 26 d. sulaukė 66 metų. 
— Architektas Vyt. Lands

bergis vasario 26 d. sulaukė 
45 m. amžiaus. Jisai aukš
tuosius mokslus yra baigęs 
.užsienio specialinėse mokyk 
lose ir energingai vie daly
vauja Lietuvos ųiiestų pa
gražinime. — Jaunas rašy
tojas St. Būdavas, kunigas, 
kovo 5 d. užbaigia 36 m. 
amžiaus. Paskutiniu laiko
tarpiu šalia plunksnos dar
bo jisai laikydavo religines 
ir patriotines prakalbas per 
Lietuvos radiją.

—r Jei Marija Pečkauskai- 
tė, garsi Lietuvos auklėtoja 
lr rašytoja, būtų dar tebe
gyvenusi, ji š. m. vasario 
26 d. būtų šventusi 66 me
tų amžiaus sukaktį.

IMPORTANT INFORMATION 

FOR .

WAR STAMP HOLDERS

“Whe« ytm h* r *»—nhnhet 
Tm a UH War Savin*. Staniu 
or one vnrth l5<*, SOf, |1, de 
•S—yoo Jo a palrinlir art- 
iea. And your money poaa m 
nork for Uncle Sam Jmmrnrt- 
anfy.

“BUT—f ran'i y,m nny
Interntt nn your monny aittff 
you roaverl me info a IFdr 
Bomf/

bu •**
to work for Unr'e ■*’“ m 

and mn—fco‘A. tint 44 h* 
every W yon ptat it — i 3$ % 
pereent inrreaee or. your ln-

a tftknnakž IMA▼milaVCVV* W«wa-»1 aMaiafl TFlm-
turtą. TA* m f nti ’-Mteat m on t 
in the tkorhl!
“Tb» lt ky fillln* up ^nnr War 
Stamp Rodha ifMlrkly—antį 
then ronvertiam them Into in- 
teraat-paying uar "------

TMl
Tfltt.l RISI BIRI

•v rapna M



Trečiadienis, kovo 3 d., 1943
=

DIENRAŠTIS DRAUGA^

4

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Nepriklausomybės 
komiteto valdybos 
bendra peržvalga 
ir nuoširdus ačiū 
visiems

✓

Praėjus Lietuvos 25 metų 
Nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktuvių iškilmėms ir 
truputį atsikvėpus po įtemp
to paskutinių kelių savaičių 
darbo, komiteto valdyba ei
na prie užbaigimo savo pa
reigų, ir šiuomi reiškia vie
šą, nuoširdžią, lietuvišką pa
dėką mūsų visuomenei, or
ganizacijoms, vadams, vei
kėjams, laikraščiams, radio 
programoms, draugijoms ir 
pavieniems asmenims, paro- 
džiusiems šiam darbui tokį ‘ 

gražų užjautimą ir paramą.
Lietuviškoji Chicago vi- i 

suomenė pareiškė norą pa
čioje pradžioje padaryti šį 
jubiliejinį Lietuvos Nepri-1 
klausomybes paminėjimą y- 
patingai įspūdingą ir taiko
mą • Amerikos visuomenei. 
Tą visuomenės pageidavimą 
valdyba laikė omenyje kiek
viename prisiruošimo žings
nyje. Tam tikslui buvo pa
imta Orchestra Hali, pakvies 
tas pasakyti svarbiausią kai 
bą pasaulinio masto demo
kratijos vadas dr. Carl J. 
Hambro, suplanuota trumpa, 
kiekvieną minutę sutaupan
ti, įdomi, įspūdinga progra
ma. Tam tikslui buvo mė
ginta gauti kuo plačiausio 
paminėjimo angliškuose laik 
raščiuose.

Kad mūsų siekimai — jū
sų remiami — buvo didelėje 
didžiumoje atsiekti, nėra nei 
mažiausios abejonės.

Mes ypatingai džiaugia
mės, kad šiame darbe nuo
širdžiai ir glaudžiai koope
ravo visos patriotingosios 
Chicagos lietuvių srovės. 
Tas tikrai istorinis bendra
darbiavimas duoda skaisčios 
vilties tikėtis kad mūsų lie
tuviškame gyvenime prasi
deda nauja, ilgai laukta, lr 
daug vaisingumo žadanti, 
veikimo era.

Valdyba ypatingai reiškia 
gilią padėką: lietuviškiems 
laikraščiams “Draugui”, 
“Naujienoms”, “Sandarai” 
ir kitiems, jų redaktoriams 
ir štabams, už platų garsi
nimą susirinkimų, veikimo 
ir paties paminėjimo;

Dėkojame Sophie Barcua, 
Šaltimiero, Budriko, Peoples 
ir Margučio radio progra
mos vedėjams už platų gar
sinimą, ir beveik visiems už 
aukojimą savo brangaus lai- 

■ko mūsų komiteto kalbėto
jams; taipgi dėkojame Sop
hie Barčus, Povilui šaltimie- 
rui, J. F. Budrikui ir Anta
nui Vanagaičiui už stambią 
paramą parduodant iš anks
to mūsų paminėjimo bilie
tų;

Dėkojame mūsų komiteto 
nepaprastu veiklumu Ir ne
nuilstančiu vienokiu ar ki- 

> tokiu darbu pasižymėju
siems asmenims: Elzbietai 
Samienei, Kotrynai Sriabie- 
nei, Stellai Bružaitei, Onai 
FĮrantlenel. August Satdu- 
kui, kun. J. Prunskiui, Povi

lui Ridikui, Povilui Miller, 
Broniui Gediminui, Jonui 
Dimšai, K. P, Deveikįui, A. 
Norbutui (kuris nebuvo mū
sų komiteto narys, bet ku
ris atstovavo mumis ir uo
liai pasidarbavo tikietų pla
tinime Roselando kolonijoj) 
ir L. U. C. atstovams — Ed
garui Firantuv Sally Alek- 
siūnaitei ir Anita Novlcki 
Karas.

Ypatingą padėką reiškia
me: adv. Antanui Oliui, ku
rio neįvertinamai brangi mo 
ralinė parama nuo pat pra
džios, ir kurio pavyzdingas, 
sklandus ir įspūdingas pro
gramos vedimas žymiai pri
sidėjo prie paminėjimo pa
sisekimo; dr. Steponui Bie- 
žieui, kuris vadovavo sun
kiam ir svarbiam programos f 
sudarymo darbui; muzikams 
Antanui Pociui, Jonui By-1 
anskui ir Kaziui Steponavi
čiui, kurie sudarė žavėjan- 
čio gražumo muzikalinę pro
gramos dalį — taipgi vi
siems dainininkams-ėms, ir 
solistėms Onai Piežienei ir 
Onai Juozaitienei, ir solis
tui Algirdui Braziui, kurie 
prisidėjo prie tos gražios 
programos dalies; ir J. Dauž 
vardienei, kųn beveik vienų 
viėna sfūdarė garbingąjį krau 
jo aukotojų sąrašą;

Dėkojame garbin g i e m s 
Chicago lietuvių vadams, 
kurie ne tiktai davė įspū
dingas ir viltį {kvepiančias 
kalbas paminėjimo proga, 
bet ir visą laiką ir visoke
riopais būdais davė savo pil
niausią ir nuoširdžiausią pa
ramą paminėjimo prisiruo
šimui ir jo sėkmingam vyk- 
dinimui: konsului Petrui 
Daužvardžiui, “Draugo” re
daktoriui Leonardui šimu
čiui,/‘Naujienų” redaktoriui 
dr. Pijui Grigaičiui, “Sanda
ros” redaktoriui Mikui Vai- 
dylai, Chicagos miesto tei
sėjui Jonui Zūriui ir invo- 

j k a cijos atkalbėtojui kun. Mi
kui švarliui.

L- ;

Vai

UŽ MEGZTINIUS
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Vki nikfinad SaviMii Sąjun^ą- Sitokie Ru8iJ°3 d»V151 piKlllld5l JUVieiŲ baltiniai siekimai, sako laik 

Rusijos imperializmu raštis, yra "smūgis į veidą
(LKFSB) Sovietų Rusijos v“iem8’ kurie ieSko Pa8to 

davimas suprasti, kad ji no
ri pasilaikyti kai kurias ry
tines Lenkijos dalis paska
tino daugelį vadovaujančių 
lenkų kelti protesto balsus, 
kurie ryškiai atsispindi spau

PERSKAITĘ “DRAUGI”. 
DUOKITE JI KITIEMS

* *

Filmų žvaigždė Ann Sheridan stoja už megztinių nėšio 
jimą karo fabrikų darbe.

vios pasaulio tvarkos, pa
remtos įstatymais ir tarp
tautiniu bendradarbiavimu... 
Rusija atmeta tarptautiniu^ 
įstatymus ir grįžta prie tarp j 
tautinės anarchijos...” To-

doje. Nemažą pasipiktinimą | ^au primenama Sov. Rusi- 
sukėlė raudonasis imperia- J°8 pasižadėjimai pasirašant 
lizmas aavo siekimais ap- Atlanto Charterį

valdyti Baltijos valstybes, 
jų tarpe ir Lietuvą. Antai 
žurnalas “America”, anglų 
kalba leidžiamas New Yorke 
paskyrė tam reikalui edito- 
rialą, kuriame reiškia pasi
piktinimo, kad Sovietų Am
basada Vašingtone kaip tik 
Vašingtono dienoje pabrėžė 
sovietų nusistatymą Balti- j 

jos valstybes prijungti prie 
SSSR. Laikraštis primena, j 
kad juk tos trys valstybės 
buvo Tautų Sąjungos nariai 
ir kad pati Rusija pripaži
no jų egzistenciją sutikda 
ma su jų priėmimu į Tautų

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

Dvi komedijos ir 
"Glee Club” ■'

Marųuette Park. — Liet.
R. K. Susivienymo 163 kuo
pa ruošia įvairenybių vaka
rą kovo 14 d. parapijos sa
lėj. Bus atvaidinta dvi La-

Rytoj Bridgeporte 
kalba senatorius

Bridgeport. — Kovo 4 d. 
įvyks Katalikų Federacijos 
26 skyriaus labai svarbus 
mėn. susirinkimas 7:30 vai. 
vak., Šv. Jurgio parap. sve-
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bai j.udkingos komedijos, tainėje. Susirinkime kalbėsi 
“Knarkia paliepus” iš ka- kun. A. Valančius jaunimo

i Šiems visiems išvardin
tiems asmenims (ir dauge
liui kitiems, kurių vardų, 
dėl įvairių priežasčių, nete 
ko užsiregistruoti) reiškia
me ypatingą padėką, bet nei 
kiek mažiau nuoširdžiai ir 
lietuviškai dėkojame visiems 

. komiteto nariams, grupėms 
lr pavieniems asmenims, ir 
galutinai plačiajai Chicagos 
ir apylinkių lietuviškai vi
suomenei, kurie prisidėjo 
prie sėkmingo ir įspūdingo 
Lietuvos 25 metų Nepriklau
somybės paminėjimo!

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo komiteto valdyba

rių gyvenimo, taigi, laba: 
tinkamas šiems laikams. Vi
si lošėjai bus Dėdės Šamo 
kareivių uniformose. Kitas 
veikalas — tai “Pyragas”. 
Kadangi vyrai labai ( mėgsr- 
ta sa vo žmonoms išmėtinėti, 
kad jos namie būdamos per 
dienas v i s a i nieko neturi 
veikti, kaip tik sėdėti ir per 
langus žiūrėti, tai1 bus paro 

dyta, kaip vienas vyras mė
gins atlikti žmonos namų 
darbus, šis veikalas nuo pra
džios iki galo pilnas juoko. 
Be to, programoj dalyvaus 
ir žavingasis parapijos ‘Glee 
Club’ (jaunųjų mergaičių 
choras) vadovystėje kun. A. 
Zakarausko.

Kviečiame visus atsilan
kyti į šį įvairenybių vaka
rą, pamiršti kasdieninius rū
pesčius nors porai valandų. 
Pradžia 7:30 vai. K. Skelly

, BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai plūkia! mūsų specialybė. 
Rąžykite dd veltai kataloginio kal
nų surašo. IMAMOM D 1NHNT SAM 
FILING UORKS. 28 N. Ixx>mls, 
Cliirago. Pasiųskite plūktus parcel 
post ar palaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

pamėgtas kalbėtojas, sena
torius Richard Daley ir kun. 
J. Prunskis.

Be to, bus rodomi vaizdai 
šv. Kazimiero kapo lr Auš
ros Vartų.) Ant galo bus or
kestrą, pasilinksminimas ir 
šokiai. Bus gera proga lai
kui smagiai praleisti, ypač 
jaunimui

Tad nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti visi — senimas ir 
jaunimas, kad pasirodytu- 
mėm senatoriui, jog Bridge- 
portas pavyzdingai organi
zuotas. Valdyba

West Side. — ARD 10 sky 
rius laikys mėnesinį susirin
kimą šį vakarą, kovo 3 d., 
mokyklos kambaryje, 7:30 
valandą. Prašau visas nares 
atsilankyti.

Pirm. E. C. Jurkštienė

WHOLBSALE
LIQUOB
IŠTAIGA

go vh* 
Chkogo.

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IK MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITftS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

A.
t

A.
MIKE SINK

(SINKEVIČIUS)
Gyveno: 710 W. 33 rd 8t.

Mirė kovo 1 d., 1943 m., su
laukęs 61 metų amžiaus,.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Skkių apskr., ZapiSkių parap., 
Altoniškių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
draugus ir pažjstamus.

I.aidotuvE'.nia rūpinasi Nau
jokų šeimyna.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 So. Lituanica 
Ave.

Laidotuv.'s jvyks ketvirtadie
ni, kovo 4 d., 1»43 m Iš ko
plyčios 8:00 vai. ryto bus at- 
lyd< tas j šv. Jurgio parapi Jot 
bažnyčių, kurioje jvyks geou- 
lingos pamaldos už velionio 
sielų. l’o pamaldų bus nuly
dėtas j Sv. Kazimiero kapine*.

Nuoširdi ai kviečiame visus 
gimines, d.augus ir pižjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
taint

Drangai lr Pails-

i Laidotuvių direkt.: Mažeika 
ir Evanauskas, tel. YAKds 
1188-1139.

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

Pasirinkit Savo Styliy audimų.

MES PEKDIRBSIM JCSŲ SET£ ,t 
ATRODYS KAIP NAUJAS no užsakymo.

+ VELTUI pa«ml- 
in o patarnavimas 
netoliau 80 mailių 
tolumo.

Užsisakykit DeLuxe perdirbimo 
darbą už žemą kainą.

UPHOLSTERING & 
FURNITURE COMPANY

4315-17 ARCHER LAF. 9841

DE LUXE
’iN.

REMKITB 
SENA

UBTUVIU 
DRAUGĄ

B. KANTRU, «U 

MUTUAL LIQUOB CO.
4707 So. Halsted St.

Telefonaa: BOUIJEVARD 0014

DABARTINE
DIVIDENTŲ
KATA 4%
1751 W. 47th Street

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
N limenk lt neitų, MigertuMų Rudelntnkų. .lų ucgnllmn. atmint y ti. ne* 
dmigtau, jų m<<hrhamA. Juo* g«lhi» pataisyti, kari rin.Hu Jnma riaug 
metų patarnavimų. Jūeų Btg Ren, IJttle Hen tr kiti ha.kHiilkal gali
nai patalsyli.

Apkainavimas Veltai be Obligacijos

DIDELIS Ifll’AR I) A VI MAN M(N V 
MILŽINIŠKO S’AKO MLZ1 KA

LINI V INSKRIMENTV

PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NElšl'ARDCOTI.
TŪBOS, CLARINETA1, TUOM- 

BONAI, SAXAP1!ONES, FLUTES 
•u "Gustu" — $35.00. $37.50,
$45.00 ir 1/5.00. Vist garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.50. $8.50, $12.60 .iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
$125.00 ir $150.C0. BASO U2- 
DENGALAS — $12.00. SMICE-
LIA1 SM LIKOM!,. STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.60, $3 00, $5.00, $10.00 
ir $15.ou. Striūnos dėl visų virš- 
mlnėtų instrumentų, BASS ir 

.ŠNARE DRUMS — $18.50, $23.50, 
$35.00 ir $50.00. PEDALS, KI
BO YS. CYMBOLS, | r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir "reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams, Trlūboms, Sazaphones ir 
taipgi Smulkoms ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S .MUSIC SHOP 
»I4 Maxwcll St., Chlcagų

MUTUAL
FEDERAL

\

Savings and Loan 
Association

OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Syrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Ijihoi geros rūšies moterų kailiniai, kailiukai!* |iaptioštaia arto 
rlotli kotai parsidulda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th SL Yards Ža88

Mrs. K. P. Dziub&k ir Duktė, Sav.

(NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IMrGUlJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

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

Phone: GROvehill 2242

WHFC-l450kil.

J

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE M
Fur appointment c 

REPUBLIC 805

TL

51 £

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.



DIENRAŠTIS DRAUGAS Trečiadieiiis. kovo 3 d., 1943

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

SEE WHAT YOU’RE 1NVESTING IN!

GABUS LIETUVIS SPORTININKAS 
DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

Sgt. Edvardas J. Klusas
Sgt. Edvardas Jonas Klu

sas, gimęs 1920 metais, va
sario 8 dieną, Chicagoje, 
III. Baigė Dievo Apvaizdos

Pasižymėjo baseball, plau
kiojimo ir kituose sportuo
se.

Sgt. Edvardas Jonas Klu
sas į Dėdės Šamo armiją iš
vyko 1941 metais, spalių 13 
dieną. Prieš išvykstant į ar
miją buvo Junior Tabula- 
ting Clerk. Edvardo motina 
Uršulė Klusas gyvena Chi
cagoje, 2025 So. Canalport 
Ave.; tėvas Kazimieras Klu
sas miręs. Viena jo sesuo y-i 
ra seselė kazimierietė, Sese

lė M. Bertilia.

Sgt. Edvardo Kluso adre
sas yra šis: 93 M. R. U. 8

WAR
SAVINGS

BONDS

Amerikietis pilotas pažadėjo arabui 
savo lėktuvą už šešis kiaušinius Į dieną Z

lietuvių parapijos pradžios 
mokyklą ir dvejus metus lan- j Air Force APO 633, c-o P. 
kė Youngman high school.1 M., New York, N. Y.

Lietuvis chicagietis žuvo pietų Pacifike
Karo departamentas, ko

vo 1 dieną, paskelbė sąrašą, 
kuriame pažymėta 155 žu
vusių Amerikos kareivių pa 
vardės. Jie yra žuvę Euro
poje, Azijoje, Afrikoje ir 
Pacifike.

ŽUVĘ ĮVAIRIUOSE 
FRONTUOSE

Žuvusių sąraše yra pažy
mėta, jog 2 oficieriai ir 2 
kareiviai žuvo Europoje; 1 
kareivis žuvo Azijos apy
linkėje, 10 oficierių ir 36 ka 
reiviai žuvo š. Afrikoje; 2 
oficieriai ir 24 kareiviai žu
vo Pietų Pacifike; ir 12 ofi- 
cierų ir 66 kareiviai žuvo 
pietvakariniame Pacifike. 
Trisdešimt žuvusių vyrų yra 
iš Illinois valstybes. ... -

šiame sąraše pažymėta, 
kad Š. Afrikos kovoje iš 
Chicagos ir jos apylinkės 
žuvo 3 vyrai.

ŽUVUSIŲJŲ TARPE 
LIETUVIS jCHICAGIETIS

Pietų Pacifiko kovoje iš 
Chicagos ir jos apylinkės 
žuvo 14 vyrų, jų tarpe žuvo" 
corp. John Deksnis, kurio 
motina gyvena. Mrs. Mary 
Deksnis, 6931 So. Artesian 
ave., Chicago, III.

Pietvakarių Pacifike iš 
Chicagos ir jos apylinkės 
žuvo 6 vyrai.

Žuvusiųjų sąraše yra pa
žymėti vyrai taip pat iš i 
Wisconsin, Michigan ir kitų 
valstybių.

Lietuvos Nepriklauso
mybes minėjimas 
Gary, Ind.

Gary, Ind. šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoje Lietu
vos Nepriklausomybės 25 
metų sukakties minėjimas 
įvyks kovo 7 dieną 4 vai. po 
pietų, parapijos salėje. Iš 
Chicagos atvyksta kun. K. 
Barauskas, Lietuvių Tauti
nės Tarybos narys, pasaky
ti Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjime kalbą.

Ciceros mokyklos byla teisine
BYLA PRADĖTA SVARSTYTI PEREITĄ
PIRMADIENĮ.
Kriminaliniame teisme, 

pereitą pirmadienį, paskirta 
jury iš keturių narių, pra
dėjo nagrinėti 11 asmenų 
bylą, įskaitant devynis na
rius of the Cicero Board of 
Education, jie kaltinami 
konspiracijoje nusukti $7,- 
092 mokyklos reikmenų pir
kime, permokant aukštes
nes kainas už reikmenis.

Pasodintas elektros 
kėdėn

1 ' : '
Raiford, Fla. Vincent J. 

Christy, 32 metų, amžiaus, 
kovo 1 dieną, buvo pasodin
tas į elektros mirties kėdę 
kalėjime už žmogžudystę.

{domus vakaras vyras
Kultūros ratelis, vasario Centralia, III. Kovo 1 die- 

6 dieną, 7:30 v. vakare, Au- ną 50 metų amžiaus vyras 
šros Vartų lietuvių parapi- buvo suimtas, kad jis šovė į 
jos salėje, ruošia įdomų vai- savo žmoną, buvo pasikesi- 
dinimą — vakarą. i nęs ją nužudyti.

ATVYKO 50 MOTERŲ

Kada teismo duris atsida
rė, atvyko 50 moterų narių, 
iš Cicero Educational Coun
cil, pasiklausyti bylos ei
gos. Harold Levy, vyresny
sis iš gynamųjų advokatų, 
parodė teisėjui Donald S. J 
McKinlay kortelę, kurioje I

buvo Cicero Educational-
Council moterys raginamos, 
atvykti į teismą pasiklausy-' 
ti įdomių dalykų. Advoka
tas Levy pareiškęs, kad to
kie dalykai kenkia teismo 
eigai. Teisėjas pareiškęs, 
kad jis neįeisiąs jokių de
monstracijų teisme.

•
KAS TOKIE
YRA GYNAMI

Advokatas Levy pareiškė, 
kad iš 13 apkaltintų asme
nų du asmenis, Frank Ma- 
chacek, custodian for the 
Board of Education, ir Mrs. 
Ella Kroli, save ištraukė išv
jury kompetencijos ir jie 
gynsis prieš teisėją. Henry 
H. Kroli, rakandų pardavė
jas, irgi yra gynamųjų suo
le.

Tarp gynamųjų yra 
George Schwebel, superinten 
dant of schools, ir sekantie
ji of the Board of Educa
tion nariai: Michael Solar, 
Frederick Weil, Frank Jin- 
drich, Joseph Kovarik, Ed- 
ward Cepak, Edward Hru- 
by, Joseph Idziazak, Do
nald O’Brien ir Frank No- 
vak.

Pora balų “«»
Birželio 15 diena yra pas

kutinė diena dėl stamp No. 
17, gera dėl vienos poros 
batų.

Po ilgo gaudymo 
sučiuptas

Gene Paul Norris, 23 me
tų amžiaus, įtariamas apip
lėšime $7,400 sumoje, Ste- 
vens viešbutyje, buvo suim
tas Dalias, Tex. Jis buvo 
ieškomas nuo 1941 metų, 
gruodžio mėnesio.

Naciai giriasi

Pasadena, Cal. Kovo 1 
diena. Arabai Š. Afrikoje 
duoda progos gerokai pasi
juokti, sako Lt. Grenville 
Granny) Lansdell, bet nėra 
žinios kas turės paskutinį 
juoką už mėnesio.

IS PRADŽIOS
JUOKAI ATRODĖ

Lansdell, buvęs S. Cali 
fornia universiteto football 
žvaigždė, parašė savo drau
gams laišką ir pažymi tame 
laiške, kaip vienas B17 
bombanešio (Flying Fort- 
ress) pilotas susitarė su 
arabu, kad jis kasdien atneš 
tų po šešis kiaušinius, per i 
du mėneisus. Pilotas arabui 
pažadėjo už tuos kiaušinių 
po dviejų mėnesių atiduoti 
bombanešį. Arabas galvoja, 
kad už mėnesio jis gaus ge
rą mainą. Arabas net atsi
vedė savo draugus pažiūrėti 
bombanešį. Kada kartą lėk
tuvas grįžo iš kovos lauko 
šiek tiek skylėtas, arabas 
b.uvo labai nepatenkintas 
ir įsiutęs kaip velniūkštis.

Paskutinis nepriklau
somybės minėjimo 
komiteto bendras 
susirinkimas

Šį ketvirtadienį, kovo 4 d., 
8 vai. vakare, Dariaus-Girė
no salėje, 4416 S. Westem 
Ave., įvyksta labai svarbus 
paskutinis Nepriklausomy
bės minėjimo komiteto ben
dras susirinkimas.

I
šiame susirinkime bus iš

duoti galutini raportai iš 
paminėjimo Orchestra Hali, 
vasario 14 d. Labai svarbu, 
kad visi komiteto nariai, ir 
visi kiti susidomėję tuo klau 
simu lietuviai, dalyvautų.

Kadangi dar yra nesugrą
žintų tikietų ir pinigų už 
parduotus tikietus, valdyba 
nuoširdžiai prašo visų, ku
rie dar turi tikietų ar pini
gų pas save, sugrąžint prieš 
susirinkimą arba susirinki

me. Valdyba

DABAR JAU NE JUOKAI

Lt. Lansdell savo laiške 
sako, kad kartą pamatė pi
lotą palengva einanti ir pi
lotas išsitaręs: “Aš nesu ti
kras čia išbūti mėnesį. Ara
bai čia buvo atėję su šau
tuvais už kelių pėdų”.

Pasirodo, kad su arabais 
nėra juokų. Pažadėjai ati
duoti už kiaušinius lėktuvą 
— arabas lėktuvą ir nori 
gauti.

Naujas klebonas
Kun. Dr. Antanas Deks

nys nuo šių metų pradžios 
yra paskirtas Šv. Panelės 
Nekalto Prasidėjimo lietu
vių parapijos administrato
riumi. East St. Louis, UI. 
Prieš tai šioje parapijoje 
klebonavo kun. Tikuišis, iš 
Chicagos, III., Roseland. Ku 
nigas Tikuišiui išvykus į 
Amerikos Laivyną kapelio
nu, į jo vietą vyskupas pa
kvietė pastoracinį darbą dir
bti kun. Dr. Deksnį, kurįs 
yra atvykęs į Ameriką be
veik prieš porą metų iš 
Šveicarijos, ten jis baigė au 
kštus mokslus ir įgijo dak
tarato laipsnį.
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PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS EnfOMB

nuošimčio ratomb.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

-______J1 K.
H UBHflAL lAnMINGS

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $8,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai iimoka- 
ml ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR CYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE ĮSTAIGA 

__ 4S Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 41 lt) Sos. M. Moierio, Sec’y. S2S8 80. HALSTED ST.

Naciai giriasi, kad per 
vasario mėnesį jų submari- 
nai nuskandino 90 sąjungi
ninkų prekybinių laivų, tris 
kruserius, du submarinus ir 
sunaikino 10 mažųjų karo 
jėgų (warcraft).

W.
, MRP1 •hmrp- ZjRIRD-

DYKAI PAGALBA
NUO REUMATIZMO

Jei kenčiame kūno skausmus; 
iei sanariai jauslūs; jei užeina 
skausmai oro permainose. nata- 
riam iums bandyti ROSRE Tabs 
be mokeeties ir obligaciin. Nau- 
doiamoe tūkstančių per viri dvi
dešimt metų gavimui greito lai
kino paliuosavimo skausmu. Reu
matizmo, Artritis ir Neuritis. 
DYKAI Alo Laikraščio 
Skaitytojams

Jei niekad nenaudojote ROSRE 
Tabe. prašom ius BANDYT iuos- 
išbandykit mūsų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio DYKAI. Jei 
neduos greito paliuosavimo nuo 
skausmo ir jūs būsit neoatenkinti 
nasekmėmis ir to pakelio žema 
kaina, grąžinkit nesunaudota daij, 
ir jums nieko nekaštuos. Nesiųs- 
kit pinigų, tik savo vardą ir ad
resą J:
ROSSE Products Co., Dept. X-8 
2708 W. Fanrell Ave., Chicago, IU.

(Skelb.)

Trys lietuvaitės artistės 
Hollywoode iš vienos 
parapijos

(LKFSB) Šv. Juozapę pa
rapija Waterbury, Conn. ruo 
šiasi minėti savo 50 metų 
jubiliejų. Prieš iškilmes no
rima papuošti bažnyčią iŠ 
vidaus, apmažinti parapijos 
skolą, išleisti jubiliejinę kny 
gą apie Waterburio lietu
vius. Ją spaudai jau ruošia 
kun. Lunskis. Iškilmėse ti
kimasi turėti /gubernatorių 
ir kitus aukštus svečius. Pa
žymėtina, kad iš Waterbu- 
rio Šv. Juozapo parapijos 
yra išėjusių į kunigus apie 
15 ir apie 15 Vienuolių, daug 
karininkų ir kitų aukštų pro 
fesionalų, bė to iš parapijos 
trys lietuvaitės yra artistė
mis Hollywoode.

Kun. Dr. A. Deksnys

Kun. Dr. A. Deksnys, 
prieš išvykdamas studijoms 
į Šveicariją, yra dirbęs pas
toracinį darbą Panevėžyje, 
buvo Panevėžio katedros vi
karu, ir dirbo pastoracinį 
darbą Biržuose, iš čia išvy
ko sudijuoti į Friburgą, 
Šveicarijoje.

i »
Kun. Dr. A. Deksnys yra 

malonaus būdo vyras, todėl 
jis yra visų mylimas ir mė
giamas. St. Louis lietuvių 
parapija kun. A. Deksį pa
milo ir jis sėkmingai dirba 
pastoracinį darbą.

Kun. Dr. Antanas Deks
nys yra Lietuvių Tautinės 
Tarybos narys, jis daug įde
da darbo ir jėgų Lietuvos 
Nepriklausomybei atgauti.

Prarado gazolino 
racionavimo korteles

Dės Moines, kovos 2 die
na. — Daugiau kaip 100 
Iowa gyventojų nustojo ga
zolino racionavimo kortelių 
todėl, kad jie važiavo į va
landą daugiau, negu 35 mai- 
les. - .

X Labdarių Sąjungos cen
tro valdyba, kiek tenka pa
tirti, nori surengti didelį va
karą, kuriame būtų pakar
tota operetė “Lietuvaitė”.

X Smagus jaunimo pasi
linksminimas su pora neilgų 
turiningų paskaitų įvyks ko
vo 4 d., 7:30 vai. vakare, 
Šv. Jurgio parapijos salėj. 
Įėjimas nemokamas.

X James Tarulis, iš Cice
ro, praneša, kad Zarasiškių 
klūbas Raud. Kryžiui paau
kojo $15.00. Prie tos sumos 
dar $5.00 auką pridėjo klū
bo sekr. K. Šileikis.

X Richard Gussen, sūnus 
žinomo Ciceroj. dr. A. Gus- 
sen, liuosnoriai įstojęs į ka
riuomenę ir sėkmingai išlai
kęs karo aviacijos kvotimus, 
priimtas į karo lakūnų mo
kyklą Miami Beach, Flori
doj.

X Jonas Jocius, 2224 W. 
24 St., jau grįžo iš Colum- 
bus ligoninės ir kasdien ei
na sveikyn. Jis su savo žmo
na užaugino pavyzdingas du
kteris: Oną, Dolores ir Al
bertą, kurios sergančiam tė
vui nuolatos parūpina kata
likiškos spaudos

X Senatorius Daley pasa
kys kalbą apie religijos svar
bą gausiame susirinkime, 
kurs įvyks kovo 4 d. Šv 
Jurgi ) parapijos salėje, pc 
trumpų kalbų — smagus 
jaunimo pasilinksminimas. Į- 
ėjimas visiems nemokamas.

X Lietuviai kareiviai, ku 
rie šią savaitę vieši namie, 
prašomi atsilankyti į Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šv. 
parapijos mokyklą, prie W. 
44 ir S. Fairfield Ave., sek
madienį, kovo 7 d., 8 vai. 
ryto. Uniformuoti kareiviai 
vadovaus jaunimo eisenai t 
bažnyčią paminėti šv. Kaži 
miero šventę.

X Rozalija Rekašienė, 
4545 S. Fairfield Ave., šio- 
mis dienomis per Raud. Kry
žių gavo įdomų Laišką iš Lie 
tuvos nuo kun. D. Masiulio. 
Andriejavo klebono. Rašc 
kad Tūbinių bažnytkaimis 
per karą taip nukentėjo, kad 
tik bažnyčia liko. Andrieja? 
vo miestelio vidurys per ka
rą išdegė. Riaukiu, (Tubinų 
parap.) mokytojas Račkaus
kas bolševikų ištremtas į 
Sibirą. R. Rekašienė yra mo
tina žinomos Brighton Park 
veikėjos Gedminienės.

Pirk karo bonus ir štam
pus.

Dar nenumatoma
IŠ Washington praneša

ma, kad paltų racionavimas 
dar nenumatomas.

-REVES
Mariai aootbet, deenie* and refretbet 
irritaird, reddened mcmbranei caused 
b» bead colds, drieiog, orindt, movies, 
close work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.


