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PREZIDENTAS NEREMIA RUML PLANO
Balkanuose Hitleris bando 
gauti sau daugiau kariuomenės

Naciai grasina Bulgarijai, kuri 
neskubi Hitlerio įsakymus vykdyti

. * X »
ANKARA, Turkija, kovo vokiečiams turi duoti pilną 

12. — Vietos diplomatų paramą,
sluoksniuose iškeliama aik- Anot vietos diplomatų, no 
štėn, 'kad Hitleris pasiuntė ta pasiųsta Vengrijai, Kroa- 
notą okupuotoms 'pietryti- tijai, Slovakijai, Rumunijai 

-nėms Europos valstybėms,1 ir Bulgarijai. Hitleris, sako- 
^kad jos daugiau kariuome

nės Vokietijai pristatytų.
Notoje Hitleris išaiškina, 
kad Vokietija rengias į vi
suotinį karą, ypač prieš Ru
siją, todėl visos valstybės

LEND-LEASE VADAI UŽKANDŽIAUJA

:e forbhippin$

^Garsioji naciu 
. įsteigta koncentra
cijos stovykla

LONDONAS (ONA). — 
Pagarsėjusi nacių .įsteigta 
koncentracijos stovykla len
kams yra Oswiecim. Lenkų 
tremtinė vyriausybė gavo 
žinių, kad ši stovykla virtu
si lenkų kapais. Ten tūks
tančiai lenkų uždaryta.

Anot gautų žinių, stovyk
loje kasdien miršta apie 250 
įkalintųjų. Jų vieni sušaudo

mi, kiti stačiai nukankina- 
Jki. Dar kiti žūva. dėl bado
ir nuo ligų.

Sausio 16 d. trimis trauki
niais apie 5,000 kalinių pri

ma, reikalaująs ne vien dau
giau kareivių, bet ir darbi
ninkų nacių karo pramo
nėms.

(Anksčiau Londone per 
Stokholmą gauta žinių, kad 
naciai “Ostlande” jau sumo
bilizavę daug vyrų, kuriuos 
siunčia karo frontan. Sumo-

Oruutfuu" Acrue puuiu

Sako, ne kokia idėja išsižadėti
- 1

taksiį už vienerių metų pajamas
Anot prezidento, didieji piniguočiai 
tuo būdu dideles sumas sutaupytų

VVASHINGTON, kovo 12.|delius 
— Prezidentas Rooseveltas moka. 
spaudos konferencijoj klau
siamas apie Ruml taksų

taksus už pajamas

Bet prezidentas paneigė 
klausimą, ar jis, imant aps-

"pay.as-you-go” planą pa- kritai, pritaria Ruml pla- 
reiškė, kad jis neremia šio nui. Jis sakė, kad toks klau- 
plano, nes vienerių metų simas yra per platus, kad 
taksai būtų peršokti. i būtų galima atsakyti.

Anot prezidento, tuo pla-j Prezidentas nurodė, kad 
nu daugiausia pelnytų dide- j už 1942 metus taksų nemo
ks metines pajamas turin- kėjimu iždo departamentas 
tieji, nes jiems pasiliktų di-, netektų didelių sumų, ku- 
delės sumos. 0 juk didelių' rios ypač šiandie labai rei-

Švenčiant dviejų metų Lend-Lease sukaktį Rusijos ambasadorius Maxim Litvinoff 
bilizuotieji kelia maištus, at- ragauja dehydnafted maistą (iš sulčių pagamintą), kuris sutaupė tūkstančius tonų dėl 
sisako vykti į karo frontus pervežimo. Iš kairės į dešinę: britų ambasadorius Lord Halifax, Lend-Lease adminis- 
ir kovoja prieš nacius). .tratorius Edward Stettinius, Jr., ir T. V. Soong, kinų užsienio ministeris, laukia ką pa- 

I sakys Litvinoff apie šį maistą.
Bulgarija, anot diplomatų, 

neskubi vykdyti Hitlerio 
įsakymus. Karalius Borisas 
delsia Hitleriui atsakymą.
Tad. naciai griebiasi grasi
nimo priemonių.

Iš Vokietijos atvykęs Tur- 
kijon keleivis pasakoja, kad 
vokiečiai visu galimu spar
tumu ruošiasi šių metų 
ofensyvon prieš Rusiją. Vo
kiečiai planuoja prieš Rusi
ją sutraukti 3.000,000 iki

Čekų batalijonas 
Anglijoj iš Amerikos 
gavo vėliavą

Lenkai bijo 
Maskvoj esamą 
lenką komunistą

LONDONAS (ONA), —į VVASHINGTON, kovo 12. 
Anglijoj esamas čekoslova-— Maskvoje daug veikia len 
kų infanterijos batalijonas, kų komunistų grupė, pasi
gavo iš Amerikos savo tau- vadinusi “Laisvoji Lenkija”, 
tiečių vėliavą. Batalijonas Kai kurių diplomatų ir len- 
pasižadėjo tą vėliavą įnešti kų sluoksniuose bijoma, kad

4,000,000 kareivių, kad ga- išlaisvinton Čekoslovakijon. kai sovietai sukruš vokie- 
lutinai sunaikinti sovietu Vėliavą batalijonai part-'{ius ir armiJ°8 ‘

pino Nacionalinė Čekų Kata Lenk,J°a teritorijas, ta len-
sovietų

karines jėgas, vengiant eko-

pajamų savininkai turėtų 
mokėti ir didelius taksus. 
Jis sakė, kad Anglijoje di-
dieji piniguočiai taip pat di- se.

kalingos. Tai departamen
tas yra gerai apskaičiavęs.

Ruml planas yra kongre-

BRITAI PLIEKIA 
ROMMELIO JĖGAS 
P. TUNISIJOJ

Rusai atsiėmė Viazma Smolensko šone 
kovos vyksta dėl Charkovo

MASKVA, kovo 12. —, Bet sovietų vadovybė skel
Oficialiai dar nepaskelbta,' bia, kad aršios kovos vyksta 
bet yra gandų, kad rusų ar- Doneco slėny ir dėl Charko- 
mija jau atsiėmė Viazma vo, nes vokiečiai susimetė 

pnediniu komunikatu pas- mįestą, kurs yra rytuose nuo žūt-būt atsiimti tą svarbų 
Smolensko, čia laukiama tų Ukrainos pramonės centrą, 
gandų patvirtinimo.

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, kovo 12. — Vakar čia

kelbta, kad pietinėj Tunisi 
joj vyksta britų aršios ko
vos su fieldmaršalo Romme
lio jėgomis. Pažymima, kad 
ašiai sukeliami dideli nuos-

nominių resursų naikinimo.. Hk Unija kurios vyriau- kų komunistU grupė gali su toliai ir tikimąsi ją ten vi- 
Patirta, kad visi karinio šioji buveinė yra Chicagoj, ,ke^i didelių nesmagumų — siškai nugalėti.statyta stovyklon, o sausio

25 d. apie 4.000 daugiau. amžiaus vokiečiai iš Turki- ir čekoslovakų draugija Te- F*1* Paskelbti Kovos iškilo, kai britų L.VOVO SUkiktlBS

Stovykloje įtaisytos šešios jog atšaukiami Vokietijon. xas valstybėje, 
krematorijos, kuriose naciai
sudegina savo aukas.

Oswiecim stovykloje sau
sio mėnesį sušaudyta 60 len
kų angliakasių iš Aukšto
sios Silezijos. Jie buvo kal
tinami sabotažu — anglių 
gamybos mažinimu.

Nėra kalbos apie 
ketvirtąjį terminą

BOCA GRANDE, Fla. —į LONDONAS. — Britų la- 
Sunkiai serga finansininkas kūnai atakavo Stuttgartą, 
J. P. Morgan. , pietvakarinėj Vokietijoj.

sovietų valdžią.
2=

Maskvoje neslepiama, kad 
(Iš Berlyno per radiją pa- Charko vui yra pąvojus. Pa

skelbta, kad vokiečiai aplei- žymima, kad tenai vokiečiai 
do Viazmą sunaikinę ten sutraukę nepaprastai gausin 
svarbiausius įsitvirtinimus), gas atsargas. Sako, jei ru

sai neįstengs to miesto tie
sioginiu keliu apginti, tai 
bus kovojama miesto gatvė
se, lygiai taip, kaip Stalin
grade. Kiekvienuose namuo
se bus įsitvirtinta.

Kitoše fronto dalyse, anot 
sovietų vadovybės, rusai da
ro pažangą. Daug vokiečių 
nukaujama, daug jų tankų 
sunaikinama.

moteris ■ . ,
Wanda Wasilewska, . kuri B'veriti per Mareth tvirto-
yra komunistų Lenkijoje ge vi’» lini»’ kariu°ma"6a k°-
neralinė sekretorė. ,lon* tyrynais paaiuntž pneS

ašį aplinkui pietinį tos lini
jos galą apsupimo tikslais. 
Tenai britai susidūrė su Ro
mmelio jėgomis ir kilo kau
tynės. Britams neįkainoja
mą paramą teikia sąjungi
ninkų lakūnai, kurie bombo-

LONDONAS (ONA). — 
Anglijoj gyveną lenkai pla
navo tomis dienomis minėti 
Lvovo miesto 600 metų su
kaktį. Tačiau minėjimas 
staiga atidėtas. Pažymėta, 
tas padaryta dėl “tečhniš- 
kų” priežasčių.

Spėjama, tas padaryta,

Urugvajus suturimas nuo santykių 
atnaujinimo su Sovietų Rusija

Brazilija ir Argentina bijo 
komunistų įsigalėjimo P. Amerikoj

Ir Welles girdi 
apie Hitlerio sirgimą

Arkivysk. Spellman
kad nekiršinti sovietų. Kaip iii-
žinoma, šiandie vokiečių kalbės per radiję

WASHINGTON, kovo 12.
— Valstybės departamentas 
taip pat yra gavęs nepatvir- m’8 skaldo ašies jėgas.

Anot žinių, ašiai ‘ nesise
ka atakose nė šiaurinėj Tu

tintų žinių apie Hitlerio sir
gimą, pareiškė valstybės se

MONTEVIDEO, Urugva- ja su skleidžiama raudonąją kretoriaus pavaduotojas
. jus (ONA). — Šių metų propaganda. O jei Urugva- gumner Wel1es. 

veltas uvo klausiamas apie pra(jžią Urugvajaus vicepre- juje būtų atsteigta sovietų 
ketvirtąjį terminą. zidentas Alberto Guani lan- pasiuntinybė, tada komunis-

Prezidentas atsakė, kad kėši’ Washingtone. Jis ten su tų propaganda praplistų vi- įdomu nesvarbu, 
tuo klausimu Šiandie reikia siejo su Sov. Rusijos amba- sose P. Amerikos respubli- 
mažiausia rūpintis, šiandie sadorium Litvinovu ir abu koše.
visiems turi rūpėti vien ka- sutarė tarp S. Rusijos ir Gretimų didžiųjų respub- 

tfo vykdymas ir Laimėjimas. Urugvajaus atnaujinti dip- likų protestai paveikė naują 
visus kitus spėliojimus, lomatinius santykius. į Urugvajaus prezidentą dr.
anot prezidento, reikia pa- Apie tai išgirdo Brazilija1 Juan Jose Amezaga ir jis 
dėti į šalį. ir Argentina, kurios šieno- atidėjo toliau santykių su

mis susisiekia su Urugva-J Maskva užmezgimą.
LONDONAS. — Žiniomis jaus respublika. Jos iškėlė Urugvajus iki 1935 me

lš Europos, Prancūzijoje na- protestus ir' griežtai pasi- tų turėjo santykius su Mas- 
ciai vykdo gausingus žmo- priešino sovietų atstovybės kva. Tais metais santykiai

VVASHINGTON, kovo 12. 
— Šiandie spaudos konfe
rencijoje prezidentas Roose-

W e 11 e s sako, kad tas val
stybės departamentui gal ir

Prezidentas pasirašė 
lend lease" biliąn

nių areštavimus už sabotažą steigimui Urugvajuje. Pažy- “laikinai” nutraukti Brazi 
ir nacių autoritetams prie- mėjo, kad jos — Brazilija ir.lijos prezidentui Vargas rei- 
Ainimąsi. Argentina — atkakliai kovo' kal&ujant.

WASHINGTON, kovo 12. 
— Senatas gavęs iš žemes
niųjų rūmų bilių, kuriuo dar 
vieneriems metams pratęsia 
ma “lend lease” programa, 
tuojau patvirtino ir pasiun
tė į Baltuosius Rūmus.

Prez. Roeeveltas tuojau 
pasirašė bilių.

nisijoj; netenka daug tankų 
ir lėktuvų. Sąjungininkai pa 
ima ir karo nelaisvių.

14 japoną lėktuvą 
numušta N. Gvinėjoj

SĄJUNG. ŠTABAS Aus
tralijoje, kovo 12. — Komu
nikatu paskelbta, kad 40 
japonų lėktuvų (24 bombo
nešiai ir 16 kovinių lėktu
vų) atakavo Oro įlanką Nau

okupuojamą Lvovą Galici
joj Maskva savinasi ir tuo 
klausimu jau buvo kilę gin
čai. Britai patarė lenkams 
nutraukti ginčus.

Praneša, mikado 
brolis įkalintas

NEW YORK, kovo 12. — 
Columbia Broadcasting sis
tema skelbia, kad sekmadie
nį, kovo 14 d., nuo 8:00 iki 
8:15 ryto (centrai war 
time) New Yorko arkivys
kupas F. J. Spellman kalbės 
per radiją iš š. Afrikos.

Apie ką arkivyskupas kai 
LONDONAS, kovo 12. — bės, nepasakyta.

Daily Express paduoda de-
pešą iš Istanbulo (Turkija), 
kad japonų imperatoriaus 
brolis princas čičibu jau 
penkioliktasis mėnesis laiko
mas arešte Japonijoje dėl jo 

jojoj Gvinėjoj. 14 japonų palankumo prie-

lėktuvų numušta. šams — sąjunginėms vals-
Oro įlanka yra už 70 mai

lių pietrytų link nuo Būna.
tybėms.
Nėra kalbos apie

WASHINGTON, kovo 12. 
— Žemės ūkio departamen
to sekretorius ir maisto pro
dukcijos direktorius Claude 
R. Wickard įsakė, kad pra
dėjus kovo 29 diena turi bū
ti racijonuojama mėsa, kenuo 
ta žuvis, sviestas, sūris ir 
valgomieji taukai ir aliejai.

i
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
DĖDĖ PRIE MISSISSIPPI UPĖS KRANTŲ

Kun. A. Deksnio-dėdės įspūdžiai aplankius
East St. Louis, Hl. ė
Nors dėdė jau po jubilie- keliaudamas, kad toji lietu- 

jaus ir jo amžius daug p.a- viškoji “farma” yra daug 
sako, bet jis dar nemėgsta arčiau miesto centro, kaip 
prie pečiaus sėdėti ir gyven- Chicagos “Town of Lake”, 
ti vien tik praeitimi. Jis Kai važiavo į Belleville pa
mėgsta ir keliauti. Štai, pa matyti vyskupo, matė, kad 
noro jis aplankyti savo bro- ir apylinkės neblogai išrodo, 
lėną, kur3 pradžioj metų nu- o sekmadienį dalyvaudamas 
vyko į East St. Louis į lie- Municipal Auditorijoj, opera 
tuvių parapiją. Chieagoj žie- house, simfoniniam koncer
nas, šalta. Dėdė apsivelka te, patyrė, kad ir malonių 
šiltus rūbus, paima kaliošus muzikalinių pramogų čia pa- 
ir vieną rytą iš Illinois Cen- kankamai, nes skelbimai ro- 
tral iškeliauja į pietus. Dai- dė žiemos sezonais net po 
rydamasis pro langus mato,; 3 koncertus savaitėje, o va-' 
kad kuo toliau važiuoji, tuo sąrą — operą.
labiau gamta keičiasi ir o-

KARO PAUKŠČIAI PAKYLA

• “UfUUįfiiS ” Avine piioio
I;uo lėktuvnešio pakyla ne tik navy oio jėgos, bet taįp pat ir armijos lėktuvai.

kalo išmokinimą ir visoms j atjaučia visa tai, tada pake- 
mergaitėms už dalyvavimą ! lia visų mergaičių ūpą su-
Padėka priklauso taipgi ša- 
rauskui už muziką, kuri link 
smino mūsų vakarą Ir vi
siems “bartenders” už patar 
navimą už baro.

Dar padėkos žodis dėl He
len Ališauskas ir Stella 
Vaitkus už pardavimą dau
giausiai tikietų, taipgi ir vi
siems kitiems, kurie nema
žai pardavė.

Kada žmonės parodo, jog

ruošimui kito gražaus va ■ 
karo kitą kartą.

Sodalietė

Didžiausia Lietuvių 
Je welry Krautuvė

ras darosi šiltesnis. Apie 
Springfieldą, tikrai jau “pa
vasariniai laukai” — ‘spring 
fields’.

O toliau uet gyvuliai lau
kuose ganosi, nes matėsi žo
lė bežaliuojanti.

— Kur aš dabar dėsiu sa
vo kailinius ir kaliošus? —

Svečias “ nevalninkas ’’

VtfISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Sv. Petro parapijos

Nors dėdė atvyko, kaip Į 
svečias, tačiau jam ilsėtis j
nebuvo leista. Sekmadienį; Kenosha. — Praeitą nedė 
giedojo sumą, kas rytą ce- jįą prie šv. Komunijos ‘ ‘ia 
lebravo, šv. Kazimiero die- corpore’’ ėjo. Po visam turė 
noj vakare dalyvavo “Lot- jo susirinkimą ir pusryčius 
to” partijoj, kurią suruošė Kun.-F. Skrodenis, MIC.

Parengimas praeitą nedė 
lią buvo labai sėkmingas. 
Salė huvo pilna žmonių. Pa 

, dėkos žodį pirmiausiai reiš 
kiam kun. F. Skrodeniui už 
vedimą programos ir vi
siems atsilankusiems į tą

vakarą. Gražu buvo matyti, 
kad žmonės parėmė mūsų 
vakarą ir tub būdu padarė 
parapijai pelno. Gražu buvo 
matyti, kad mūsų visas triū
sas nenuėjo niekais. Dėko
jam ir seserims; Mary Ce- 
lestei ir Anne Marie už vei-

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3

Šv. Onos draugija (Ši drau
gija vadinama “ Altorine

galvoja dėde. — Reikės tur I nes labiausiai rūpinasi alto- 
būt paštu parsiųsti į Chica-; rįau3 ir bažnytinių rūbų pa- 
gą. Bet nereikėjo* neš šal
tis jj atsivijo ir ten į pietus.

E. St. Louis 'stoty dėdę 
pasitinka jo brolėnas ir įso

taipogi dalyvavo susirinki
me ir perskaitė labai pame 
kinamą aprašymą. Taipgi 
pranešė, kad neužilgo būt 

gražinimu ir įtaisymais). į įsteigta “Service Flag’’ ii
Paskutinį vakarą prieš iš- “Honor Roll”.
važiuojant, t. y. Užgavėnėse Kitą mėnesį, pusryčius pa 
dėdė buvo pakviestas papa- gąmįn3 Judy Balcaitis ip Mą-

dinęs į “taxi” perveža per 
miestą.

— Bet gi, kiek daug dū-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Rešzidencija REPublie 3047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATASm

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

6322 SO. WESTERN AVĖ. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

DABARTINE
DIVIDENTV
RATA 4%
1751 W. 47»h Street

šakoti savo įspūdžius iš Lie 
tuvos, kaip jis paliko ją 1940 
m. bolševikų okupacijoj. Čia

ry Beitas.
‘‘Sodality News” sureda-

Mmn 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI I A U S I AS t 
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, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

DR. G. SERNER
-M

mų jūs čia turite! Kaip Pitts ' jįg turėjo progos pamatyti, 
burgąs! 'kaip East St. Louis lietuviai

— Palauk, čia geležinke- brangina savo tėvynę. Net 
liai, čia visi fabrikai, ten, jaunimas atsilankė į šį pa- 
kur lietuvių parapija, ten rengimą. Svetys šioj koloni- 
šviesiau. joj sutiko net pažįstamų iš

Ir iš tikro, privažiavus 13- Lietuvos, iš pačios Dzūkijos, 
tos ir Baugh Avė. kampą,
dangus daug šviesesnis pa
sidarė.

— Čia jau nebe miestas, 
bet farma pastebi dėdė.

— Taip dėde, čia tikrai 
vidury miesto graži farmu-
kė, pro kurią išvesti meks- ko pas msgr. Gilmartin, ge-

guos Helen Desris ir Helen tumo, skaudamą akių karštį, atitai- 
Ališauskas. 80 trUmPare^St* k toliregystę.

Nedėlioj pep .ketuędešimtę 
bus sodaliečių Šventoji Va 
landa — nuo 6 iki 7 vakare 
Visos narės kviečiamos da 
Iyvauti.

Ką dėdė galvoja apie East dienomis. Man atrodo, Die-
St. Louis iš\ažiuodamas?

Aplankymo dienos pasi
baigė. Taxi pribuvo prie kle
bonijos jo vežti į stotį. Prieš 
apleidžiant miestą dar užsu-

fakuoti keliai, šaligatviai ir 
pro šalį praeina geležinke
lis. z

— Čia baisu vienam gy-

neral. vikarą, atsisveikinti, 
kuris buvo tiek malonus, kad 
vieną dieną buvo nuvežęs pas 
vyskupą ir po to vaišinęs

vui padedant, galėsi gyven 
ti.

— Aš ir Mukiau tokio at 
sakymo, šypsodamas tarė 
brolėną®. x

Kai traukinys riedėjo at
gal į Gliic&gą, dėdė grįžda 
mas atgal vežėsi malonius 
įspūdžius nuo Mississippi <u- 
pės krantų. A. Lndvikas

Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki * ▼. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Na- 

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

pirma.
4712 South Ashland At.

PboM YARDS 1373

Phone: YARDS 1373
Jaunuoliai, kurie neoriimami 

karo aviacijos skyr” 'š priežas
ties spalvų neregė jimo — (oolor 
bhndness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

vent, nė vieno gyventojo ar- savo namuose. Toj kelionėj, 
čiau, kaip pusė bloko, dar-! jo brolėnas Deksniukas u
žai ir daržai aplinkui.

— Nėr ko bijotis aukso
neturint. Bet žinotum dėde, 
kaip įdomu gyventi vidury 
miesto," bet farmoj. Už dvie
jų blokų eina net dvi auto
busų linijos. Nori į centrą, 
už 7 ar 19 minutų ten jau 
būsi, o jei nori į didįjį St. 
Louis, Mo. net į patį dovvn- 
town, — pasieksi jį per 15-20 
minutų.

Vėliau dėdė pats įsitikino

paklausia:
— Na, dėde, pasakyk da 

bar atvirai ką tu manai apie 
East St. Louis?

— Jūs viską tr.rit: gražią 
atnaujintą bažnyčią, naują 
gražiai įrengtą kleboniją, 
mokyklą, seseles, kurios mo
ko vaikučius. Gal tik žmo 
nės per toli nuo bažnyčios
gyvena. Bet visgi jie šteine Kas tikėjime R\a»to>, tas 
į bažnyčią. Mačiau ne tik didesnio dalyko nustoti 
sekmadienį, bet ir šiokiomis gali. (Seneca).

Amerikos Raud. Kryžius 
turi daugiau neg?i 150 klu
bų, poilsio namų ir pasilinks
minimo centrų Suv. Valstijų 
vyrams užjūryje. Jie aprū
pina mūsų kareivius ir jū
reivius svetimose šalyse po- 
•Isiu ir pasilinksminimais 
Jūsų aukos Raud. Kryžiui 
prisideda palaikymui šių vie 
tų.

PILDO
INCOME TAKSUS

Su 20 Metų Patyrimu
J. P., VARKALA

VALSTIJOS REGISTRUOTAS 
AUDITORIUS

3241 S. HALSTED ST. 
TEL. CALUMET 7858

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

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROO£ DABABTINEIIB 

NUOŠIMČIO BATOM&.
|O1

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI t

Az/i LI5ERAL EAR8INGS

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūaų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAU81A LIETUVIŲ FINANSINE JBTA1OA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TKL. CALUMET 41)8 Jon. M. MourU. Sne'y. S2S8 80. HALSTED ST.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTĄIGA

Utcžiojainepn, TLų
Obiraao.

REMKITE 
SENĄ

UETUVĮŲ 
DRAUGĄ

H. KANTEK, sav.

MUTUAL LJULOR CO.
4707 So. Halsted St. 

Telefoną*: BOIJIjEVAKD 0014

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik visas pora aklų visam gy
venimui. Saugokit* Jas. Įstodami 
UegMunlnuotl las modernUUclauala 
metodą, kuria regėjimo moksle* 

gali sutelkti.
Sft METAI PATYRIMO 

grfrtaktaa* akinių, kurte pašalta*
visų aktų įtempimų. ..

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

OPTOMEl RISTAI 
1801 So. Ashbuad Avenne 

rampas 14-to*
Telefonas: OAMAL OHI, CMoage 

OFISO VALAMDO8:
Ksadtea 4:44 a. m. tkl 4:44 p. m. 

Trečiad. lr ietaad. 4:44 a. m.
 IM 7:44 p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso tri. VIRginia 0086 
Rezidencijos t«L: BEVeriy 8244

DR, T, DUNDULIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARda 6921.
Res.: KENwood 6107.

DR. A. J, BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGASr

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

Tel. OAMal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 We»t 66th Place 
Tai. REPubilc 7868

Laikai statymo bažnyčių 
Ir puolimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausia da
lyką yra: pripildyti šalį ge
rais laikraščiais. (Kardino
las Laobre).

TU. CANai 02S7
Res. tel.: PROspeet 6650

DR. P. Z, ZALATORIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1621 So. Halsted Street

Rssidencija: 6600 So. Artastoa Avė.
VALANDOS: 11 ▼. ryto Iki 3 p.p. 

6 iki 9 vnl. vakare.

PLATINKITE “DRAUGI*

Pildom Income Tax
Nelaukit rat>kr.tinės Dienos!

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

August Saldukas
4038 Archer Avė.-*»

Lafayette 6719

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. -ai 

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 Ketvirtadieniai*

iki 8 vaL vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offioe teL YARda 4787 
Kamą tek PROspeet 1980

TsL YARda 3146

DR. V. A. SIMKUS u
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
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniai 

ir Penktadieniais
Valandbs: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chieago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

Tfi. YABds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

6757 So. IVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

* pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama —
Saukite KEDrie 2868 

VALANDO8:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.
SgknkdįsDįgįg pe^a] gusįbuln^,

Ofiso Tel...................VIRglnla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS >

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tro* lubos)

TsL MIDway 2380 Chieago, IR
OFISO VALANDOS: -4

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. dieną

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir ui 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK i,

KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS: t

Calumet 4591
DRL RADIO PATAISYMO — 

Saukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU niKNR. “DRAUGU“



Šeštadienis, kovo 13, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS n

MENISKAS JUBILIEJINIS LEIDINYS
Praėjusių metų spalių 29 broken for St, Joseph’a

dieną įvyko J. E. vyskupo 
Jono Morkaus Gannon, D.D.,

CLASSIFIED ADS
Church, Du Bois, to serve 
the Lithuanian people of 

sidabrinio jubiliejaus iškil- that city. A year later — 
mės, kuriose šv. Petro ka-1 November 6, 1925 — it was 
tedroje, Erie, Pa. dalyvių opened for vvorship. The 
būta apie 4,000, tarp jų a- magnificent edifice was huilt 
pie 600 kunigų ir vienuolių-1 at a cost of $150,000.00.” • 
seselių. Vyskupas Gannon 25 į jei paimsime mokyklos ir 
metai kaip vyskupauja Erie klebonijos pastatus, tai -šv. 
diecezijoje, o kunigu įšven- Juozapo lietuvių katalikų pa 
tintas 1901 metais. į rapijos vertė galima skaity-

ti šiandien išnešanti $250,- 
000.00. Palyginus su kito- 

išėjo meniškas jubiliejinis m*s didžiulėmis lietuvių ko- 
didelio formato iliustruotas lonijomis, reikia stebėtis iš 
leidinys. Lietuviai turėtų pa! vietinės mažos lietuvių ko- 
siimti pavyzdį iš to meniš-į i°nij°s solidarumo, taip pat 
kai išleisto leidinio, kai iš jų nepaprasto duosnumo 
spausdina knygas sidabrinių ParaPij°3 gerovei. Pačioje
arba auksinių jubiliejų atrri-į tikrovėje, su visais pasta

tais dabar šv. Juozapo pa
rapijos skola labai maža, vos 
tik $16,000.00.

Tų jubiliejinių iškilmių at
minčiai iš po spaudos tik ką

nimui.

Gražiai atsiliepia apie 
lietuvių par. bažnyčią Garbė tėvynainiui

Šis meniškas leidinys įdo- parapijos klebonui 
mus tuomi. kad jame telpa' Nuo 1915 metų eia klebo.
atvaizdas šv. Juozapo lietu- nauja visų mylimas ir ger-
vių katalikų parapijos puoš-; biamas kleb k Mykolas
nios didžiulės bažnyčios, Du 
Bois, Pa. 85 pusi. straipsny 
‘ Parochial Cavalcade”, tarp 
ko kita apie tą lietuvių pa
rapiją skaitome: “On Nov
ember 9, 1924, ground was

Vienu Metų Mirties 
Sukaktuvės

EDVARDAS RAULIS
Jau sukako vieneri metai, kai 
negailestinga mirtis* atskyrė Iš 
mūsų tarpo mylimą sūnų ir 
brolį, Edvardą Kaulį.

Netekome savo mylimo ko
vo 12 d., 1942 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime už 
miršti. Lai gailestingas Dievą? 
suteikia jam amžiną atilsį.

Mes. atmindami tą jo llfld- 
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme 3 gedulingas 
ftv. Mišias su egzekvijomis ant
radienį. kovo 16. 194 3 m., ftv. 
Antano par. bažnyčioje, 7:30 
vai. ryto visos sykiu.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se Ir kartu su mumis pasimel
sti už a. a. Edvardo sielą.

JuĮiibb
llal, >ie»« 
minė-.

-rys, ftvogeriai ir Gl-

PADĖKONĖ

FELIKSAS BORDEN
kuri* mirė vasario 21. 1943 ir 
tapo palaidotas vasario 25 d., 
o dabar Ilsis ftv. Kaz'miero 
kapinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, ku
rie suteikė Jam p įskutinj pa
tarnavimą Ir palydėjo JĮ į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą

Mes atmindami ir angallė- 
daml Jo praslš.illnlmą iš mū
sų tarpo dėkojamo m (Įsą dva
siškiems tėveliams kun. Ed. 
Abromavičiui, kun. P. Ona'fi
nui tr kun. J. Griniui, kurie 
atlaikė įspūdingos pamaldas 
už Jo sle'ą Ir kun. Ed. Ab
romavičiui už pasakytą pri
taikintą pamokslą. Dėkojamo 
šv. Mišių aukotojams, gfdlų 
auktojams. broliams, jų mo
terims Ir Jų šeimoms, dėdei, 
Jo moterei |r Jų š"lmal.

Dėkojame lald. direktoriui 
Antanui B. Petkui, kuris sa
vo yreru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo JJ 
J amžinant les vietą, o mums 
palengvino perkestl nuliūdimą 
ir rūpesčius. Dėkojame grab- 
nešlnrns lr visiems, kurio pa
guodė mus mūsų nuliūdimo 
valandoje Ir pagal'aus, dėko
jamo visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms, o tau 
mylimas vyre, tegul Visagalis 
Dievas sutelkia ramybę Ir at
ilsi.

Nuliūdę Moteris ir rodukrė.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAVGAS” HELI1 WAYTFD 
ADVFKT1SIMG DEPARTMENT 

127 Nn. D<"arijom Street 
Tel. RANdolph 948K-94K9

HELP WANTED — VYRAI

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarj. 

EDGF.WATF,R BEACH HOTET*
_________ 5340 Sherfalan Rd.

Vyrai Reikalingi
Tvarkyti serap gumnius tires, De- 
fense darbai. Pradžia 60 centų į 
valandą. Užtenkamai viršlaikio. 
Pastovūs darbai.

A. LAKIN & SONS, INC. 
2036 Dominick

BUS MEN 
IR PORTERIS

Geros darbo sąlygos. Sekmadieniais 
nereikia dirbti. Ateikite prisirengę 
stoti prie darbo. Geros valandos.

CARDER’S
118 N. Dearbom St.

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

1401 W. FULTON

J. Urbonas, garsus pamoks- Į 
lininkis-misijonierius, didy
sis tėvynainis, literatas, pu
blicistas.

Jam garbė, kad su tokia 
maža lietuvių saujale galė
jo išstatyti tokius didingus 
pastatus, kaip puošnią di
džiulę bažnyčią su ruiminga 
svetaine, mokykla ir klebo
nija. |

Kita jam garbė, kad su 
1933 metais pradėjo aukš- 

(Nukelta į 5 pusi.)

PETRAS MASLIUNAS
Mirė Kovo 9 d. 1943 m., ll 

vai. vakare, sulaukęs 30 metų.

Gimė Chicago. 111.

Paliko dideliame nuliūdime: 
motinėlę Oną (po tėvais Ko- 
daitė, o po antru vvru Bish- 
ko); ,2 brolius Bronislovą tr 
Joną (kurie abu tarnauja U.S 
Army): pusbrolį Daniel Bish- 
ko; 2 dėdes Kazimierą ir Juo
zapa Kodus, ir daug kitų ga
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
9018 So. Houston Avė., (South 
Chicago). tel. Regent 5491.

Daldotuvės (vyks pirmadienį. 
Kovo 15 d. 1943m. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas Į 
ftv. Juozapo narap. bažnyčia 
South Chicagoje. kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į ftv. Kazimiero kapi
nes.

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

Motina. Broliai, Pusbrolis, 
Dėdės ir Giminės.

Lai/lotuvfu direktorius J. F. 
Eudeikis. Telef. Yards 1741.

47 Metų Senumo Kompanija
pasiūlo darbus, kurie tęsis 

dabar ir po karo

PATYRUSIEMS VYRAMS

100% Karo Dirbtuvėje

MES GVARANTU0JAM GE
RAS DARBO SĄLYGAS IR 
GERĄ UŽMOKESTĮ SU PRO
GA DIRBTI VIRŠLAIKĮ MO
KANT LAIKĄ IR PUSĘ.

Sekantiems Darbams Reikia
PRO FILING

MACHINE OPERATORIŲ. 
MAINTENANCE VYRŲ. 
STOCKROOM KLERKŲ.

MECHANICAL
ASSEMBLERS.

DRILL PRESS OPERATORIŲ

KREIPKITfiS PRIE: C. LADE 
4431 W. LAKE ST.

VYRAI
Apribuotas skaičius vyrų reikalin
ga virį 38 metu senumo dirbti 
heat treąting dirbtuvėje. Gera 
mokestis, pastovūs darbai.
ACCURATE STEEL TREATING 

COMPANY 
2226 W. Hubbard St.

VYRAI reikalingi dirbti metalo dir
btuvėje. Patyrimas nereikalinga.

O. M. CO.
4820 R. Campbell

VYRAS — 88 metu ar senesnis rei
kalingas apvalyti ofisą lr atlikti dže- 
nttoriaUB pareigas. Patyrimas nerei
kalinga. Pastovus darbas, geros va
landos ir mokestis.
MISSION' ORANGE BOTTIJNG CO. 

8822 W. I,awrenee

FREIGHT HANDLERS 
DOCK VYRAI

COOPER-JAKRETT MOTOR 
' FREIGHT LINES

3315 8. Parnell.

BLOW PIPE MECHANIKAI — 
PAGELBININKAI IR WELDERS 
REIKALINGI.

CYCLONE BLOW PIPE CO. 
2552 W. 21st St.

HOUSEMEN
Virš 38 metų amžiaus. Gera alga ir 
vienas valgis j dieną.

CHIOAGO ATHLETIC ASS’N.
12 S. Michigan.

MACHINISTAS — pirmos klasės 
reikalingas prie specialio darbo. 
Turi Būt gabus naudoti savo ini
ciatyvą. Viršlaikis, iei norima. 
Karo dashai. ARMOUR RES
EARCH FOUNDATION, 3312 S. 
STATE ST.. (rear). Ar pašaukitDIRBTUVEI VYRAI I —OLSEN—VICtory ’ 6051.

PARCEL DELIVERY VAIRUOTO
JAI IR PAGELBININKAI. Patyrę 
Kurie gyvena žiemių ar žjemią-va- 
karinėje dalyje miesto dirbti iš mū
sų North side deUverv stoties. Atsl- 
kreipkit į 1019 W. CONORE8S ar 
329 W. 18TH ST.. MR. W1LKIN.

Greitai Priimami
PRODUKCIJOS DARBAI 

KEIČIAMI SHIFTAI 
LABORERS 

DIENOMIS DARBAI 
STOCKMEN 

DIENOMIS DARBAI 
Atsineškite Gimimo Liūdijimus. 
Victor Mfg.. <č Gasket Co.' 

5750 Roosevelt Rd.

PADĖKONĖ

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

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

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

4, REMKITE “DRAUGĄ” ||

LANGŲ PLOVĖJAS
Reikalingas. Atsišaukite j 

Tlmekeeper’s ofisą. 
EDGEVVATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

TOOL 
I R

DIE MAKERS 
LATHE HANDS 

UNIVERSAL 
GRINDER HANDS 

MACHINISTAI
Viršminėti darbai yra moderniš
kam, šviesiam up-to-date Tool 
room’e. Gera transportaclja. Auk
ščiausia mokestis ir viršlaikis. 
Randasi žemos kainos cafeterija. 
Employment ofisas atdaras kas
dien nuo 8 ryto iki 6 vakaro ir 
sekmadieniais nuo 10 ryto iki 3 
popiet.
EDWARD KATZINGER CO.
Kampas — Cicero & Armitage

Moterims
Dirbtuvės Darbai. Patyrimas 

Nereikalinga.
Pastovūs Darbai.

COMET MODEL AIRPLANE CX). 
129 W, 29th St.

MOTERYS KEPYKLOJE '
MOTERYS PRIE GARINIO 8TAI.O 

IR PRIE SAI.ADS *
Geros darbo sąlygos. Sekmadieniais 
nereikia dirbti. Ateikite prisirengu
sios stoti prie darbo. Geros valandos. 

CARDER’S 
118 N. Dearborn St.

RAILROAD
MOTERYS reikalingos prie Engi
ne House darbų pietvakarinėje 
miesto dalyje.

Kreipkitės prie

PENN. R. R.
Room 400 323 W. Polk St.

MACHINISTAS
Patyręs prie medžio išdirbimo 

mašinų.
GRAND WOODWORKING CO. 

4147 Ogden Avė.

MOTERYS reikalingos prie assembly 
darbų medžio išdirbimo dirbtuvėje 
Patyrimas nereikalinga. 50 centų J 
valandą pradinė mokestis.

GRAND UOODVVORKING CO. 
4147 Ogden Avė.

JUMS NEREIKIA PATYRIMO
KVALIFIKUOTI

Prie darbų kaipo CARLOADERS— 
TR19CKER8 ir WAREHOUSEMEN. 
Aukšta minimum mokestis su proga 
jsidirbimo svarbioj maisto pramonė
je. Jei dabar dirbate Defense dirb
tuvėje—neatslšaukit.
CORN PRODUCTS REFINING 

COMPANY
83rd St. ir Archer Avė. Argo, DI.

Phone Summit 800 — Ext. 2 ji.

HOTEL TARNAITES — Atsišaukite 
i Housekeeper’s Ofisą. Taiogi VEI
TERKOS— atsišaukit į Coffee Shop. 

ATLANTIC HOTEL.
318 S. Clark St.

MOTERYS — MERGINOS
Reikalingos prie švarių ir lengvų 
dirbtuvės darbų.

NIFTY BRCSH CO.
314 W. Institute PI.

HELP WANTED — MOTERYS

ELENA SIREVICIENĖ 
(po tėvais Mikuliūtė)

kuri mirė Vasario 25 d., 1943 m. lr tapo palaidota Kovo 2 d., o 
dabar Ilsis ftv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilus Ir negalėda
ma atidėkoti tiems, kurie suteikė jai paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo Jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami lr apgailėdami jos prasišalinimą iš mūsų tar
po dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams — Kun. J. Griniui. Kun. 
E. Abramavičiui lr Kun. P. Gašlūnui, kurie atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jos aielą Ir taipgi dėkojame Kun. J. Griniui, kuris 
pasakė pritaikintą pamokslą ir palydėjo j kapus.

Dėkojnme Kun. J. Griniui. Kun. E. Abramavičiui Ir Kun. G. 
Morrlssey už atkalbėjimą rožančiaus namuose.

Dėkojame Vargonininkams: A. Mondeikal, Komp. A. Jociui. 
B. Janušauskui. J. Kudirkai, K. Gaubtui lr Dr. A. Stulgai už 
įspūdingą giedojimą bažnyčioje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems už ftv. Mišių Aukas, gėlių aukas ir už gausų atsilankymą 
namuose, pamaldose ir palydėjimą J kapus, kuriuo būdu paleng
vino mums perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius.

Dėkojame Moterų Hą-gos 2 kuopai ir Sodalicijai už atkalbėji
mą Rožančiaus namuose ir Mot. Sąjungos 2 kuopai už malonėjimą 
palydėti į bažnyčią ir į kapus.

Dėkojame ftv. Kazimiero Seselėms už papuošimą altorių ir mal
das.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Anthony Phillips, kuris su sa
vo geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo Ją į amžinastį.

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie paguodė mus mūsų 
nuliūdimo valandoje ir dalyvavo laidotuvėse, o tau brangi Elenu- 
te. linkime ilsėtis Dievo Globoje.

Nuliūdę lieka vyras Kazimieras Slrevlėla, Tėvai lr Sesuo Mikulis!.

DARBININKAI — reikalingi dirbti 
Lumber yarde lr šapoje. Gera mo
kestis, pastovūs darbai.

WRNDNAC.EL & CO.
600 W. Cermak Rd.

VAIKINAI IR VYRAI
Abelni dirbtuvės darbai. Patyrimas 

| nereikalinga. Dieną ir naktimis. Pa
stovūs darbai. KROLL BROS. CO.

1801 8. Michigan

HOUSEMEN
Atsišaukite ] Tlmekeeper's ofisą.

EDOEWATER BEACH HOTEL 
5849 Sheridan Rd.

PAKERIAI
Prie įvairių materiolų. Svarbūs 
karo darbai. Patyrias nereikalin
ga. Pastovūs darbai, gera mokes
tis.
McMASTER-CARR SUPPLY CO. 

640 VV. Lake St.

REIKALINGAS
PATYRĘS GORDO PRESS FEE- 
DER. Pastovūs, dienos darbai. 
Kiek tai viršlaikio. Atsišaukite į—

THOMSON fc TAYLOR DIV.
536 W. Cermak Rd.

REIKALINGI 
STIPRŪS VYRAI

PRIE DARBŲ
Smelting dirbtuvėje. Pradinė mo
kestis 72 centai i valandą. 40 vai. 
savaitėje. Regullaps pakėlimas 
mokesčio. Atsišaukite j EMPLOY
MENT OFISĄ, atdaras nuo 8 ry
to iki 2 popiet kasdien, išskiriant 
šeštadieniais ir sekmadieniais. At
sišaukite prie THROOP ST. ENT- 
RANCE.

GOLDSMITH 
BROTHERS 
S. & R. CO.

1300 W. 59TH ST.

MERGINOS — MOTERY8 išmokite 
plastic binding amata. Patyrimas 
nereikalinga. Labai įdomus darbas. 
Dieną lr naktj shiftai, greitas jsidlr- 
bimas.

PLASTIC BINDING CORP.
732 8. Sherman St.

MERGINOS—MOTERYS 
NUO 16 IKI 40 METŲ

Patyrimas nereikalinga. Mes išmo- 
kinsim. ‘Mokėjimas shorthand ir typ- 
ing pagelbės igvti geresnius darbus. 
Šie yra nuolatiniai darbai su gera 
apmokėjimu ir proga jsidirbimo. 
Kreipkitės prie Mr. Henderson.

POSTAL TELEGRAPH 
CABLE CO.

Room 215 A. 166 W. Van Buren St.

NULIŪDIMO 9 VALANDOJE

\

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIAKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avo,, Chicago
Telefonas GrovehiU 0142

Mūaų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
JOsų finansiškam stoviui prieinamas.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
I 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
4332-34 ROUTH CALIFORNIA AVENTJE 

Tai. LAPayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8: OO vnl. PInnad ir Ketvirtad. vak. 

iš stoties WGES (1390), au Povilu ftaltimieru.

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.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL

5349 Sheridan Rd.

MERGINOS ir MOTERYS —18 iki 
35 metų senumo reikalingos išmokti 
audimo darbus. Lengvas dirbtuves 
darbas. Turi. būt pilietės.

PHOENIA TRIMMING CO. 
_______2000 N. Raetne.___________

RANKOMIS SIUVĖJOS
ir FINISHERS reikalingos siūti 
WAAC uniformoms jacketus. Puiki 
mokestis. Atsišaukite prie—
CHAS. HYMEN DRESSES, INC.

237 S. Marke* St.

MOTERYS
i Reikalingos prie svarbių karo dar

bų. Ijengvi darbai, malonios aplin
kybės. Pastovūs darbai dabar ir po 
karo. Prieinama transportaclja. Ge
ra mokestis.

GVARD—TT MFG. CO.
615 N. Aberdeen

NAMAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

LAUNDRY MERGINOS —geros 
darbo sąlygos. Gera mokestis.

GATEWAY LAUNDRY 
111 N. Clinton St. (Chicago *

N.W. R.R. stotyje). /

VYRAI IR MOTERYS

SPOT WELDER8 IR 8PRAYER8 
reikalinga. Taingi MOTERŲ DIRB
TUVES DARBININKIŲ—18 iki 40 
metų senumo. Geros darbo sąlvgos, 
pastovūs darbai. LAFayette 2456.

STONE ASSOCIATES.
1633 W. SSrd St.

REIKALINGOS GfiLftMS BE8KIV 
IšDIRBfiJOS — piece work. Garan
tuojama 50 centų į valandą ir bonal. 

INDIANAPOLIS RF.ED CO. 
2217 MaJMadmsetts Avė. 

Tndiampolls, Imi.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKBUS — visokius. 
Naminiai piūklai mūsų speoialybS. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų sąrašo. DIAMOND POINT 8AW 
FILING WORKS. 26 N. Loomis, 
Chicago. Pasiųskite piūklus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
me 1397.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMBULANCE7 
Patarnavimai 

Dieną ir NaktĮ.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVK. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS K PHILLIPS
8907 LITUANICA AVENUB Phone YARD8 4903

<848 80. CALIFORNIA
I. LIULEVICIUS

Phone LAFAYETTE 8571

P. J. RIDIKAS
88M SO. HALSTED STREET 710 W. ISth STREET

Telephone YABDS 1418

I. J. ZOLP
1640 WE8T 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8810 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1188-88

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lORth 8T. 
2814 VVEST 23rd PLACE

Tel. PULLMAN 1270 
Phone CANAL 2515
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DRAUGAS
THE LITHtFAKIAH DAH/Y FRHSND 

OU South OuMey Avė. Chlcufco, Mfciois
Published Daily, except Sundaya 

A metnber of the Catholic Press Association
8ubwrtpt1onn: One Year — TO 00; Slx Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Mbhth — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertlslhg in "Draugas" brings bdR testilte.

li rarsų-nactų fronto

Pre irom 
tams —

DRAUGAS
Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

jngt. Valst. Amerikos Valsytbibd: Me- 
Pūdei Metų — $3 50; Trims Mėnesiams — $3.00;

vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metami 
— $7.00; Pūsfei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbiihų kainds prishmčiajttois pareikalavus*prisftmčiahtofe per 
u;t.

.Bendradarbiams ir kobespdndehtams raitų negraiiname, Jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui palto ždhklų. 
Redakcija pabHaikd Sėti teisę taisyti ir trumpinti ūistifc pribiųStus' 
raštus Ir ypač korespondencijas sulig shvo nuofSūrdi'. Rerėspon- 
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle}, paliekant didelius tarpus pataisymams; ir vengiant .pole
mikos ar asmeniškumų Pasenusios RorėspbndehčlJdS lalkraltln iiė- 
dedamos. įima a.—

Nora vienoj linijoj vokiečiai prieš rusus truputį atsi
laikė ir buvo net į kontrataką išėję, tačiau kitose pozi
cijose rusai daro pažangą. Paskutinėmis žiniomis, ru
sai atsiėmė Viazma miestą, kuris buvo nacių baze cen
tralinėj Rusijoj. Tai svarbus strateginis punktas, nes 
jis yra Rževo, Viazmos ir Velikije Lūki trikampyje. Vo
kiečiai dafė didžiausių pastangų, kad šį miestą išlaiky
ti, bet jų pastangos buvo tuščios.

Labai dideli ir kruvini susirėmimai eina ties Khar- 
kovu, kur naciai sūtraukė nemažai savo naujų jėgų. 
Čia, matyti, vokiečiui daro desperatiškas pastangas iš- 
silAikyti ir liet toliau paaivšryti. Bet vargu tai jiems 
pavyks. Jie patys turimomis karo jėgomis pradeda nebe- 
pasitikėti, nes šiomis dienomis kreipėsi į savo talkinin
kus' Balkanuose pristatyti į karo frontą daugiau vyrų. 
Ar tie Hitlerio reikalavimai bus patenkinti, yna dide
lis klausimas.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 ai Čhlėago, IU. 
Under the Act of March 3, 1879.

atf.' f ’I iT Tf
"Senovę” prisinmns

Pirmosios lietuvių parapijos Chicagoje žmones rytoj 
minė9 savo klebono gerb. prel. Mykolo K rašo sidabrinį 
klebonavimo jubHtejių šis įtvykia duoda progoš, kaip yra 
sakoma, “senovę” prisiminti. .

Daug kas iš mūsų dar atsimename tuos laikus, kuo
met prieš dvidešimts penkerius metus įvyko didžiųjų 
Chicagos lietuvių parapijų klebonų atmainos. Tai buvo 
nemaža ir tikrai savotiška sensacija. Gerb. prelatas M. 
Krušas iš DieVo Apvaizdbs parapijos buvo nukeltas į 
Šv. Jurgio parapiją, kUn. IgUas Albavieius į Dievo Ap
vaizdos parapiją klebohū, kun. H. Vaičiūnas, Šv. Jur
gio parap. administratorius, į šv. Antano parap., Cice
ro, klebonu.

Reikia pasakytu kad šie VĮsi garbingi lietuviai klebo
nai “made good . ^V. JŪrgio parapijos didelės skobos 

lyg sniegas pavasarį sutirpo ir daug pataisymų bei- pa
gerinimų įvesta; Dievo Apvaizdos parapija gražią baž
nyčią pasistatė; šv. Antano parapija if naujos bažny
čios ir padidintos mokyklos ir klebbhljbš ausilAUkė. Tik 
gaila, kad jų vienas, būtent a. a. kun. Vaičiūnas prieš 
pora metų mirė. Kitaip — visi trys aukščiau suminėti 
kunigai šiandien būtų minėję klebonavimo sidabrinį 
jubiliejų tose parapijose, į kurias prieš dvidešimts pen
kis metus buvo paskirti.

Dvidešimts penki metai atsakomingų vietą užimančio 

asmens gyvėrtime daug reiškia — tai yra gera metų
krūva- • M » «»*

Jei ir nedaug tedirbus ir tesirūpinus, nuopelnų vis 
tik susikrautų nemaža. Bet prel. M. Krušo’, kun. Ig. Al- 
bavičiaus ir a. a. kun. H. Vaičiūno labai daug buvo 
dirbta ir rūpintasi ne tik jų vadovaujamų parapijų, bet 
fr mūsų tautos ir visuomenės reikalais. Todėl jų Visų 
nuopelnai yra tiek stambūs, kad aunku būtų juoa vie
name trumpame rašinyje Suminėti.

*Kalbant apie prel. M. Krušą, kurio sukaktis minima, 
rytoj, reikia neužmiršti, kad jisai yra, pirmas lietuvis 
kunigas įšventintas Chicagos artidiecezijoj; Jis buvo 
pirmas lietuvis kunigas Amerikoj, kuris šventojo Tėvo 

bUVo pakeltas prelatu. Tuo ypSrč džiaugėsi ŠV. Jurgio 
parapijos žmonės, neš kūeboūo paaukštinimas, buvo ir 
jų pagerbimas, kaipo orgašWl!driU ir užlaikytoje pif- 
mosidfc lie’fuVių parapijos VidūTftMų valstybių metro*- 
polijoj, Chicagoj.

Dėl ttew Yorko arkivyskupo Francis Spellmano ke

lionės į Europą ir Afriką buvo daug visokiausių spėlio
jimų. Bet dabar visiems turbūt jau aišku, kad jis tą 
didelę ir pavojingą kelionę atlieka grynai tikėjiino rei
kalais. Reikia neužmiršti, kad jis yra V. S. ginkluotųjų 
jėgų generalinis vikaras. Eidamas šias aukštas ir at- 
sakomingas pareigas aplankė tris kontinentus.

Jr
L SPAUDOS APŽVALGA

PH» vandenį ant priešo malūno
“Biet. Ž.“ rašo:

“Kol Sovietų Rusijos vyriausybė laikysis grasini- 
rišto politikos savo kaimynų Nepriklausomybės atžvil
giu. tdl nebus pilno® taikos rytų Europoje, rytų Eu
ropos ir Pabaltijo tautos šiuo tarpu yra atsidūrusios 
tarp kūjo ir priekalo. Iš vienos pusės jas spaudžia 
riačių Okupacija iš kitos kelia rūpesčio Sovietų vy
riausybės grasinimas jas vėl okupuoti. Tokia neiš
mintinga savo politika Sovietų vyriausybė silpnina 
savo vakarinį frontą, nes atbaido kaimynines tautas 
nuo stipresnio pasipriešinimo naciams ir kooperavi- 
mo su raudonąja armija. Jeigu Sovietų vyriausybė 
to nesupranta, tai Suvienytų Tautų politikai turėtų 
ją įtikinti, kad ji eina klaidingu keliu ir nesąmoningai 
pila vandenį ant Hitlerio malūną

“Prieš kelias dienas Hitleris viename savo rašte 
prasitarė, kad Vokietijos vyrų trūkumus bandys pa
pildyti vyrų jėgomis iš užimtųjų kraštų. Nejaugi ne- 
sUįraUta Sovietų valdžia, kad ji grasindama okupuoti 

Estiją, Latviją, Lietuvą, Besarabiją ir rytinę Lenki
ją, tų šalių vyrus tik pastūmės į nacių armijos eiles 
ir padarys juos nepataisomais Sovietų Rusijos prie
šais. Tik greitas ir teisingas išsprendimas vakarinių 
Rusijos sienų klausimo ir užtikrinimas pilnos laisvės 
ir Nepriklausomybės rytų Europo® ir Pabaltijos tau
toms, gali suniekinti Hitlerio užsimojimą naudoti 
fronte prieš rusus naeių okupacijoje esančių kraštų 

vyrų
------- . , . ... i ■ i i . ....

AMERYKiĖCIAI LAKfNAI LYDI LONDONE PARADĄ 
U llbutihi iii ~ imiuiin-. .....tIiĮ.li...

Anglijoje pasirodė anglų 
kalba knygelė “Walka”, ku
rioj labai piktai puolami žy
dai, lenkai ir rusai.

Apie tai rašo Škotijoj ei
nąs lietuvių laikraštis “Iš
eivių Draugas’’, kuris pra
neša, kad toji knygelė slap
tai platinama lenkų karei
vių tarpe Škotijoj.

Ji einanti iš rankų į ran
kas.

Lenkų informacijos minis 
terija sakosi nežinanti, kas 
yra išleidęs knygelę “Wal- 
ka” ir teisinasi, kad ji jo
kiu būdu nepritarianti toj 
knygelėj išreikštoms min
tims.

Lenkų vyriausybės sfe
roms šis leidinys daro daug 
nesmagumų.

»
•Išeivių Draugas“ nuo sa

vęs daro tokią pastabą:
“Pereitais metais lenkų 

informacijos ministerija bu
vo pasidariusi didelė žydų 
užtarėja. Su čekais padary
ta draugiška sąjunga. Buvo 
vengiama erzinti ir bolševi
kai. O dabar štai tokia, kny
gelė’... Informacijos minis
terijai nesmagu."’

(Iš “Draugo” 1918 metų 
kovo 13 d.)

Amerikiečiai karo fronte... 
Amerikos kariuomenė drau
ge su prancūzais padarė tris 
puolimus ant vokiečių Lo- 
raine karo fronte.

Ro svietą pasidairius
Lietuviški cicilistai šian

die, tavorščiai, ne be tie, ką 
buvo prieš 20 30 metų. 

Anais čėsais, brač, kur tik 
nepasisukai, visur buvo Mar 
ksas, revoliucijos. Dažnai 
buvo baisu ir koja iš stubos 
iškelti, kad tavęs cicilistinė 
revoliucija nenugalabintų. O 
kunigai- — jiems varpnyčiose 
jau buvo paznočytos vietos.

Gi šiandie — jau nebetar
nauja epetitas, kaip Jakštas 
savo dainoj sako. Imkime 
kad ir vyriausį cicilistų re
voliucijos prieš kapitalistus 
vadą — Maikio tėvą South 
Bostone. Kadaise jis ir šob- 
lę gerai valdė ir džiogą vis
kės nuolatos po kaklu galė
jo nešioti. O šiandie? Aną 
dien žiūriu, jis savo gazietoj 
skundžias visokiais gum
bais; prašo, kad kas nors 
gyvatę sugautų ir ant vis
kės užpiltų, nes pats nebėga 
li jau net į bušius išvažiuo
ti. Gumbai jį net į triūbelį 
įtraukė. Jis girdėjo, kad 
žmogaus kūnui reikia kal
kių ir geležies. Dėl to nie
kam nematant jis nuo vieno 
automobiliaus ratų nusuko 
keletą muterkų ir prarijo. 
Ko nepasiuto! Pats vos ga
lą negavo ir su automobilio 
savininku vos .susigadijo.

Taigi, tavorščiai, cicilisti- 
nių revoliucijų krizė jau pa

sibaigus. Visas jų iygybes> 

brolybes su visomis kartu

vėmis Margis ant uodegos 

kraunasi.

Maršalas Stalinas, sako
ma, pasiuntęs nuolankų ačiū 
Canterbury (Anglijoj) arki- k 

vyskupui už pasveikinimą 
raudonosios armijos. Lietu
viški balšavikai jaučias, 
kaip keležėlę radę.

Nepamirškite, tavorščiai: 
Stalino ačiavimai yra lygūs 
jo sutartims, kurios buvo ' 
padarytos su Lietuva.

Kariuomenės daktaras 
duodamas paskaitą karei
viams apie svarbą savų dan 
tų sako:

— Vyrai, aš jums pasa
kysiu teisybę: kiekvieno 
žmogaus jo dantys yra ge
riausias jo draugas!

— Netiesa! — atsiliepė 
vienas kareivių.
— Iš ko tu tai sprendi? — 

paklausė daktaras.

— Mano dantys yra dirb
tiniai! — atsakė kareivis.

Pedliorius: Miaus, gal tu
ri parduoti bonkis nuo by- 
ro?

Birbienė: — Ką tu, nu- 
parkeliau! Ar tu manai, kad 
aš geriu byrą?!

Pedhorius: Nu, jei ne nuo 
byro, tai, gal, turi bonkis 
nuo vinigerid?

- —

Petras (saliune) į Joną: 
— Džian, kam tu tiek daug 
geri alaus?

Jonas: — Del to, kad aš 
mėgstu precelius...

Petras: — Ką gi bendro 
turi alus su preceliais?

Jonas: — Preceliai suke
lia manyje troškimą gerti.

COMMANDOUGH!

kalbėti, ką gerb. Prelatas nuveikė savo vadovauja
mo) parapijoj tuo tarpu nėra. prasmės, nes tai buvo 
sužymėta praėjusį rudenį, minint parapijos auksinį ju- 
bffiėjų. Taip pat mūšų škaStytojšfmš yri žinoma, kad 
prfel. M. Krušas d£ug nusipelnė mūsų tautai, visūOMe- 

iMH ir lietuvių katalikų spaudai, remdamas lietuvių vie- 
Aūblijas (įsteigdamas ŠV. PrSncttkšUš Šesefų kongre- 
gšJciJą), moraliai ir medžiaginiai pHMdėdMb'ae prie mu 
SU įstaigų fr organizacijų palaikymo, aktyviai dšTyvaū- 
dtanas lietuvių s^jmfyje ginant tautos teises į laisvą 
iT nepriklausomą gyvėftftną.

šio jubUTėjffffš proga sveikTuame gerb. Freiatą, pa- 
gWkėdami sveikatos dar daug metų Sėkmingai vado- 
tttifl ŠV. Jurgio parapijai ir AriHMtfe vteoš mūsų Vi
suomenės gerovei!

Prancūzą sukilimai
lau kelinta diena, kai per radiją girdime ir dien- 

faščiuOae' skaitome Žibina apie prancūzų sbkilimmi prieš 
Okupantus nacius Sukilimų Prancūzijoj buvo ir pir 
mfau. Bei šiuo kariu jia suorganizuotas žymiai plat'es- 
Rtn mastu. Mfltyti, kad pavergtosiom Prtfncūšijos gy- 

veatojai jau nebegali pakelti prinspaudos. Jie pasiryžo 
geriau mirti, negu toliau nacių vergijos jungą vilkti.

IjnlirTin IflUKri, IMKI LTC Trr T niKUi x Viro vimnJll-

nos revoliucijos grieš Hitlerį lie gana. K

"DraUfaiT A cm c photo
Čita matome “Win$a for Victory’’ ceremonijas, kuriose 

britai ir amerikiečiai lakūnai pagerbti. Amerikiečiai lydi 
sąjungininku procesiją palei Thamea upės pakrante-

CourtMY Lot Angelei Enminer
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SVEIKINAME PREl. M. L KRUŠĄ, ŠVENČIANTĮ 
25 METU KLEBONAVIMO JUBILIEJŲ

* - Kelias iš fabriko darbininko Į prelatus. -
105,000 dol. išmokėtos skolos. - Talka
Piety Amerikos lietuviams.
Kai pamąstai apie puikiai M. L. Krušą į šv. Jurgio pa

veikiančias lietuvių parapi- lapiją, kurioje darbuojasi 
jas, mokyklas, kai pasižiūri iki šioliai. Čia per kelius kar 

_,j puošnius lietuviškų bažny- tus atremontavo bažnyčią, 
~ čių ir salių pastatus, iš jų įrengė užsilikusius neįreng- 

spindi didelis pasišventimas tuš mokyklos kambarius, 
gerųjų lietuvių kilmės žmo- Seserims mokytojoms jo rū 
nių. Ypač jų dvasios vadų. pesniu buvo nupirktas na 
Daugelis mūsų vyresniosios mas (tas pats, kur buvo ban 
kartos kunigų buvo pirma kas ir “Lietuvos” redakci- 
angliakasiais, štokiardų, fa- ja). Narnas su reikiamu re-
brikų darbininkais ir tik vė montu kaštavo 20,000 dole- Į 
liaus pajutę širdyje nepa- rių. Lietuviškose mokyklose 
laužiamą norą atsiduoti žmo tada daugiausia dirbo lenkų 
,nių dvasiniam patarnavimui nazariečių vienuolyno sese- 
sunkiais vargo keliais veržė serys. Kilus trynymuisi 
si į mokslą, po sunkaus aš- t^rp lietuvių ir lenkų, tas 
tuonių ar daugiau valandų atsiliepė ir vienuolyne. Ne-' 
darbo naktimis eidami į mo- kartą nukentėdavo lietuvai- 
kyklas svetimoj žemėj ir tės ir jų darbas mokyklose

SVEIKINAME ! RIMTIES VALANDĖLEI

jiems dar svetima kalba.
Vienu iš tokių, kurie per 

vargą su nepalaužiamu pa

Prel. M. L. Krušas, pagel- 
bint kun. Sutkaičiui ir kun. 
Kazėnui, susitarė su Pitts-

' .... . burgo vyskupu, su vietine-siryzimu išėję reikiamus . b _.... . , , mis pranciškonėmis ir įkūrėdvasininko mokslus buvo pa , ., . x. , „ . . , lietuvių pranciškonų vienuo-kviesti aukštoms ir atsako- , , .. - lyną. Jam užuomazgą suda- mingoms pareigoms yra šv. _ ,w . „._ . ... re 30 iš nazariečių vienuoly-Jurgio parapijos klebonas
w t t- no perėjusių lietuvaičių. Sis▼ D. G. prel. M. L. Krusas, H J . , ,, ‘organizavimo darbas prel.kurs siomis dienomis sven-

čia sidabrinę savo klebonavi- M L- Kru6ui Pareikalavo 
mo sukaktį. Ar ne įdomus nemažai energijos, laiko ir 
supuolimas: Šioje pat baž- lėšų.
nyčioje jaunas, tik ką iš- 1936 m. besilankydamas 
šventintas laikė pirmąsias pįetų Amerikoje, drauge su 
Mišias, čia pradėjo klausyti kun Paškausku, prel. M. L. 

i išpažintis, čia buvo pir- j£jUšas pamatė vargingą
moji vikaravimo vieta, da- Brazilijos lietuvių katalikų 
bar čia švenčia 25 m. kie- pa(jėtį ir supratęs, kad se- 
bonavimo sukaktį. Lietuvių aerų pagalba galėtų jiems 
prelatų mes nedaug turime, aįnešti didelį palengvinimą
taigi šį jubiliatą pris mena
me su ypatingu pagarbos 
pareiškimu.

XI NAUJĄJĮ pasaulį
Prel. M. L. Krušas yra gi-1

z

Gerb. Prelatas M. L. Krušas mini 25 metų kleSonavi
mo sukaktį Švento Jurgio parapijoje. 
----------------------------  , ..—• • ■, „

Už nuopelnus besirūpinant 
lietuvių religiniais reikalais 
Jo šventenybė Pijus XI 
1924 m. ba andžio mėn. 7 
dieną kleb. M. L. Krušui su
teikė Prelati Morisignoro ti
tulą, o už nuopelnus lietuvy 
bei prel. M. L. Krušas buvo 
apdovanotas Lietuvos vy
riausybės Gedimino ordenu.

Reikia pažymėti, kad per
eitais metais su dideliu pa
sisekimu buvo pravestas Šv.
Jurgio parapijos auksinis 
jubiliejus. Dalyvavimas gu
bernatoriaus if Chicagos ma 
joro, jų kalbos, lietuviams 
labai palankios, dalyvavi-' 
mas kitų aukštų žmonių — 
buvo nemaža garbės visiems

mokyklos darbe ir katekiza 
cijoje, pasirūpino, kad tenai1 pažinti nemažas kreditas 
išvyktų seserys pranciškie-1
tės ir nuo to laiko jas vis 
globoja, visokiais būdais pa-1

lietuviams ir čia reikia pri-

-• 00 j- remia. Mons. M. M. L. Kru-męs 1878 m. rugsėjo 28 die- „ x, . . . , ,. . x A . sas nemažai prisidėjo ir kel-Uetuvoje žąsmų vien- damag kad
AemyJt, , T 4 kunigai nuvyktų darbuotis

kad Amerikoje galės geriau ' Ar«e”‘,n» lr , .UrUgVa)U'
. , ® , x tam pritardami tėvai man-pasiekti jo trokštamo auks- . . . ,r . jonai pasiuntė savo kunigus,'tesnio mokslo, iškei.avo į , . .. . , . ». . ..

j v. kur jie ten dabar gražiai dir 
Naująjį Pasaulį. Is pradžių , / x - • • ,• «. v*_>■ v. 7. \ , . ba bažnytinį ir lietuvybės

■T čia dirbo fabrike, pas siu
vėjus. kepykloje, o laisves- 4'
niu laiku vis mokėsi. Kolegių DARBUOJASI AMERIKOJ, 
jĄ baigė Chikagoje, Šv/Ma- NEUŽMIRŠ TA LIETUVOS 
rijos seminariją baigė Cin-i •
cinnati, Ohio, kunigu buvo Mons- L- Krušas myli 
šventintas 1908 m. birž. 13 Lietuvą, nes penkis kartus 
d. Pusantrų metų vikaravo tanke iš Amerikos. Jie pa- 
SV. Jurgio parapijoje, pa- naudoja progas užtarti Lie- 
talkindamas kun. Kriaučių- tuvos re‘kalua Pas Įtakingus 

A nui parapijos darbuose, or- LSA žmones,- taip, pav., 
gknfzacijų veikime. Paskir- d,au«« 8U kitais legatais 
tas klebonu į Waukeginą su vyko Paa kandidatą į prez.

. tvarkė apyrusius parapijos Hardingą prašyti, kad Lie- 
reikalus, pastatė naujus mo- ‘nvą pr.pažintų nepriklau- 
kyklos rūmus, parkvietė mo soma- Hardingas tą priža- 
kytojomis seseris kazimie- d®i0, o išrinktae-išiesėjo. 
yjgl-gg Pasaulio lietuvių kongrese

1935 metais prel. M. L. Kru- 
1913 m. paskirtas klebonu ^aa iaįkė pamaldas ir buvo 

į Dievo Apvaizdos parapijų piezidiume. Kongresas, kaip 
Čikagoje ėmėsi naujos baž- žįnome( vyko Kaune, 
nyčios statymo, senąją pa
naudodamas mokyklai. Buvo M. L. Krušas yra
nupirktas naujas sklypas, Htuviškoe spaudos prietelis:
ant kurio pastatytas namas Pats t’ Kau9iai ’ka*’. dau«
seserims ir vieton mokytojų Pasidarbavo per kelerius me
lenkių, pakviestos seserys tus būdama" "Draugo" bon-
kazimlerietės. d rovės pirmininku. Bs to —

_ lietuviškoms mokykloms yraŠV. JURGIO PARAPIJOJE . - ... * , *paruošęs tikybos vadovėlį 
1918 m. kovo mėn. arkiv. (katekizmą), kuris susilau-

Mundeleinas paskyrė kun. kė net šešeto laidų.

klebonui, mons. M. L. Kru
šui. Negalima užmiršti, kad 
jo klebonavimo metu skolos 
išmokėta 105,000 dol. ir da
bar parapija skplos neturi. 
Padaryti kiti svarbūs page
rinimai, pav., įtaisytas 
Liurdas.

Ir dabar D. G. prel. Kru

Mylėjom gyvą,, neaž- 
rrirskim ir miidsiū

Town of Loke. šiandie, 
kovo 13 d. iš šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčios laidojamas 
a. a. Adomas Meškinis, vie
nas iš pirmųjų šios parapi
jos parapijonų.

Kaip mylėjom gyvą, ne
užmirškime ir mirusio. Tą 
išpildė artimas giminaitis 
biznierius N. Karliviči.ie. 
2201 W. 21 PI. užprašė už 
velionio sielą keletą šv. Mi

šas, nors ir p/adėjęs 65 irie- 
airižiaus, darbuojasi kiek 
tik galėdamas parapijoje, su 
lietuviais. Žinoma, prel. M. Į 
L. Krušui teko pradėti kuni- i 

gauti taiš ląikais, kai buvo 
maža lietuvių inteligentų. 
Kunigams tekdavo ir su pa
skaitė irtis visur pribūti, ir 
būti šeimų patarėjais ir tei
sėjais, o ir lietuvių kunigų 
buvo trūkumas, taigi ilgos 
valandos tekdavo išsėdėti 
klausyklose bei prie kitų dar 
bų organizuojant pradedan- 
ir laimingam darbuotis tarp 
čias veikti lietuviškas para
pijas. Tas viskas paveikė į 
mons. sveikatą.

Lietuviai dėkingi už pasi
darbavimą ir sulaukusiam 
25 m. klebonavimo jubilie
jaus Prel. M. L. Krušui lin
ki dar ilgus metus Sveikam 
darbuotis tarpe savo žmo
nių tarpe. J. 2v.

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

Vaikutis, saloje sėdėda
mas, žaidė su medžio gaba
lėliais, visą laiką pats r.au 
vienUs kalbėdamas. Tiesa, 
žodžiai mažai teparodė iš
minties, visgi, kai kurie š:- 
kiniai' Nepaprastai gjtsrūs. 
gedės nedalytų suaugusio 
a menS išreikštoms Mintims.

Vaikas pasistatydavo na
melį, vaizdavo, kad vienur 
ežetėlta, kitur didelis miš
kas, in viską Vienos rankos 
mostelėjimu su g iau d .?. v O. 
Taip jis statė ir griovė pa
sigirdamas”, aš labai ga’in- 
gas; kada noriu galiu ?unai- 
kinti namus, miškus ir eže
rus ir vėl pastatyti”. Kiek 
čia vaikelio posakyje glūdi 
gilių tiesų.

Vienas karas nespėjo pra
ūžti, žmonės atsipeikėję pri
statė gražių dalykų, kaip 
žaibo greitumu atsivėrė vėl 
pragaras žemėje. Rodos žmo 
nija nesugebės grįžti į pir
mykštį aukštą stovį ir kul
tūrą. Apsigauta — nes at
siekta didesnės pažangos. 
Per šimtmečius kartojasi ta 
pati pasaka.

Laikraščiai dabar pasako- Į 
ja, būk rusams reikėsią ati-, 
duoti Pabaltiją ir kitas kai- ’ 
mynines valstybes kaip už-1 
mokestį, kad Hitlerį nugalė- j 
jo. Dar karas nebaigtas, o i 
santarybininkai tarp savęs

pešasi apie karo grobį, tar
tum kitų tautų pasaulyje vi-j 
sai nebūtų.

Darbininkai kasė šulinį. 
Sustoję pasilsėti, vienas už 
sisvajojęs balsiai juokėsi. 
Pasakė draugams apie ką 
buvo manęs — “bekasant 
užtik? u šaltinį iš kurio gry 
nas pieras veržėsi, čia pa
stačiau didelę piėninę, vi
siems draugams daviau vied 
rą pier.o dovanai kasdien.” 
Tarp savęs darbininkai su
sipyko, nes vienam rodėsi, 
kad reikėjo jam gouti du 
viedrii.

Kaip keista — negali tarp 
savęs pasidalinti svajotu tur 
tu kurio niekad neturės. Ka? Į 
girdėjo apie šulinį, kuria 
me trykštų grynas pienas. Į 
Kaip maži vaikai pešasi. 
Vienas galutinai ištarė — 
“Vyrai, šulinys negal būti 
mūsų, jis svetimo žmogaus 
laukuose. ”

Nesakoma, kad draudžia
ma ginti savo žemes ar tur
tus, bet kad žmogus pada
lina viską tartum jis regi
mo pasaulio viešpats. Tėvas 
ar motina neleidžia vaike
liui žaisti, liepia jam pri
migti, taip lygiai Dievas a- 
tima iš žmogaus ar tautos! 
rankų pasaulio patvarkymą, 
nes Jis Viešpats. A.B.C.J.

Q. In what dcnomasations are
War Savinas Šlampa avail- 
able?
A. Savinas Šlampa are ia- 

stied i n drnoini nations 
of 100,
and SS.

250, 500, SI,

Q. Is the registration of Var
Savings Bonds a matter of 
public record?
A. No. Recorda of o»ner- 

ship of War Savintn 
Bonds are confidential 
and Information is <iv- 
en only to those persona 
vvhoae right to it ii fully 
eslablished.

Q. Vhere ean 1 buy a War Sav- 
, ings Bond?

BvGib Cnfkett.
A. At United States 0ost 

oliires of the first, sec- 
bnd, and third classės, 
and at seleeted post 
ollices of. the fourtli 
class, and Renerally at 
classified stations and. 
branches; at Federal 
Reserve Bahks and 
branches; at most com- 
mereial banlts, savirt^k 
associations 5 c r e d i t 
unions; other Bnanrial 
institutions; many re
tail Stores, tbeaters, a«d 
other official sales 
agenciės; or tlirougli a 
Pay-RoH Savings Plan. 
You may also buy them 
by mali dlrect frortt aby 
Federal Reserve ' Bank 
or branch, or from the 
Treasurer of the United 
States, Wasbington, 
D. C

What is ,the limit of owner- 
ship of Var Savings Bondb? 
A. There is an annual limit 

of $5,000 mahiVity 
value, a $3,750 cost 
price for each calenda'r 
year, of bonds origi- 
nally issued during that 
year to any one person.

■ ■ i
šių ir graži dūsiomis gėlėmis 
papuošė karstą. Rap.

■ ......... - —i—:---

lėškdlė DtSrbdf

Jei Ieškote dai be, pažvel 
kitę į 3-člo purpto “Clas 
[sifled Sekciją”, k«r rasite 
aepaprastą sąrašą {vairių. 
Kerai apmokamu? darbų!

Mt'ilė, kaip ugnh. negali 
egzistuoti be nuolatinio veik 
mės. nustoja ir ji egzistavu
si.

PABftKONE
A + A .

IGNAS KUKUTIS
kuri* intiA kovo 3 d.. 1943 m. IV tilpo pa tilt (litas kovo S d., n da
bar ilsia SV. Kasimiem kapInAsr amžinai nutilęs Ir nogitlMsnias 
atidėkoti tiems, kurie sutelkė jam paskutin) patarnavimų Ir pa
lydėjo J) j tA neiMvertlflatnų amžinybės vietų.

Mes atmlndiirnl jr apgailėdami Jo praalkatlnluių IS nlfiHtj. tarpo 
dėkojame mūši) dVastSkierns tėveliams kun. kleb. A. fthltuc'lui, 
kun. A. Valančiui Ir kun. J. Dambrauskui, kurte atlaikė Ifuuidin- 
gas pamaldas už Jo sielų. Kun. 8. Petrauskui, kuris psl/dėjo ) 
kapus Ir kun. A. Znkamuskul, kuris palydėjo IA rtalnij.

Dėkojame Sv Miklų auKutOjkrtlM. gėlių aukotojams.
Dėkojame laidotuvių direktoriui Antanui B. Petkui, kuris savo 

geru Ir mandagiu [»atarnavimu garbingai nulydėjo J) | amžlnastlra 
vietų, o mums palengvino ts-rkęstt nuliūdimą Ir rūpesčius Dėko. 
Jame grabneSlams Ir visiems, kurie paguodė mus musų nuliūdimo 
valandoje Ir pagalinus, dėkotame visiems dalyvavvnflėtn'' Ie|a,-t1i. 
vėse žmonėms; o tau mylima* vvre Ir broli, lai Visagalis Dievas' 
sutelkia amžinų ramybę Ir atllsj.

Nuliūdę lieka:
Moterį*, Broli*. Kernio, Cusanserėn, fivogertui. ftvoger'al Ir fil
minė*.

MENIŠKAS JUBILIEJINIS 
LEIDINYS

(Atkelta iš 3 pūsi. i,1
te'sniąją mokyklą (High 
School), kuri Pennsylvani- 
jos valstybės pripažinta ly
giomis teisėmis aū visomis 
kitomis tokiomis mokyklo-1 
mis. Ją baigusieji studehtai- 
ės gali be egzamirtų stoti į 
bent kurią kolegiją plačioje 
Amerikoje. Čia mokytojau
ji Praneiškietės Seseiės, ku
rių vykesnioji šeaelė M. Kliai 
ra yra aurtiani ik prityrusi 
pedagogė.

Todėl, duboisiečiai gali su 
savo klebonu pasididžiuoti, 
neš Mažai kurios kitos se
nesnės ir didesnės lietuvių 
parapijos gali pasigirti turė
damos aukšteshiąją mokyk
lą (High School).

Smagu pranešti sjto’rdai

Tame meniškai išleistame 
jubiliejiniame leidiny loilūu 
skaitome, kad po sidabrinio 
jubiliejaus iškilrhių šv. Pet
ro katedroje, Erie, Pa., ti 
kilmingoje ir galutinoje Ėrie 
diecezijoje sinodo sfeSejoje 
įvykusioje tą pačią dieną po 
piet katedroje, 182 vyskupi
jom dvasininkai iškinko ir 
vyskupas Jon?s Morkus Gan 
«on, D.D. patvirtino atėinan 
tiems dešinit metų šeši"? 
sinodo teisėjus, šešius sino 
do egzaminatorius ik ketu

rius parapijoms konsulto- 
rius arba patarėjus.

Mums smagu pranešti lie
tuvių spaudai, kad kūn. My
kolas J. Urbonai, šv. .Juo 
žapo lietuvių katalikų para
pijos klebonas, vienintelis 
lietuvis klebonas Erie diece
zijoje, pateko į to garbingo 
sinodo išrinktuosius. Jis da
bar yra vienas iš šešių die
cezinio rinodo egzaminato 
rių, kurių garbingos parei 
gos yra padėti vyskupai eg 
zanlinuoti kandidatus sven- 
timanri į kunigystę. įparei
goti kunigus išpažinčių kiau 
simui ir pamokslų skelbimui, 
egzaminuoti jaunus kunigus 
metiniuose kvotimuose, eg - 
zartiinuoti aplikantus kuni
gus pastovių klebonų (per- 
manent pastoks) paskyriMe

Remember—the lnnger 
you keep War Bonds, 
op to lOyeat-s, the itiore 
valuable they become.

«rS8 7«TT
IZ. S. Treatnrv Otpt.

ir spręsti eklezijartini’j’osc 
tardymuose. Tos svarbios, 
bet garbingos pareigos yra 
galioje dešimt metų laiko
tarpy, nebent tuo laiku į- 
vyktų kitas diecezinis sino
das.

Nuoširdžiai sveikiname il
gametį) kleboną tėvynainį 
nusipelniusį tokios didžios 
pagarbos ir garbės! Taip pat 
maldaujame gausaus Dievo 
palaiminimo ir gražiausios 
kloties svarbiose ir garbin
gose pareigose!

I
Kun. A. TantoHūrt&s

GERKIT TIK gRrĄ Al.V. pada^Š ChVčkgO] Vfei 
*ena ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet. prie to, lšdirbė 1. 
i«i nusprendė padirbti dar gerennj alų, kurį užvardi 
no NECTAR Šis Alū* V*« Pagaminta* iė importuOTu 
nlrm. riVMsa nrorhttrtti

UO MORKUI, Ji,
oIMTRIBUTOIi

\ or
Ambrosia & Nectar

BEERS
(Jkmo (vvhoiesalei kaiuomiti pristato į almėti 11 kt* 

tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ 
gausite greitą ir teisingą 0starnšvimą

2259 W. Cermak Rd. Tel. Moilroe 0808

Money Backi traloney 
hnndnewi

sanda of folka 
for rhaumaUe 
•driinf two Ubl 
UblMpoonfuI o 
votor. th»y tat 
and paini eaui 

It'a no aurni 
II yaar old n 
oetMi and pnlm 
—your money 
O.t Allonrii to fl oant*—Do U

MixLflMM Juice
Kt MMK

TOREUCVt

RHEMMtKfMNS
-ifThls Recipe Rali

■«> of the tnou 
lemon JUle 
pd that b.

nru to one 
ln a (iau ot 

for the aehti 
Ina tanbafo 

AUenru ta a 
rheumatle

f ų dpei not help 
Urart 

Only

__4

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ank.vdsml 

{ šią Modernišką Lietuvių įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 

Ultra-Vlolet Sunshine Ir Infra Red Llghl 
Rsdiationž, 8wedish Massage ir Movementa 

Moterims — Treėladiienlaia 
Telefonas: V IRginia 9493

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

MAS&net
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
So. Chicago žinutės
Rengia, pramogą.

Šv. Teresės Sodalicija ren
gia kauliukais lošimo ir kor
tavimo pramogą kovo 21 d., 
parapijos salėj 4 vai. popiet. 
Darbšti komisija, kurią su
daro M. Telicen, M. Zevat- 
kauski, S. Ushen, K. Pečiu-

kiname ir linkime daug lai
mės Virginijai, o sūnui sėk
mingai sugrįžti pas tėvelius. 

Gavėnios pamaldos

Kaip kas met, taip ir šį
met per gavėnią mūsų baž
nyčioj kas trečiadienio ir 
penktadienio vakarais 7:30 
vai. bus einami Kryžiaus Ke
liai. Klebonas ragina visus

j lis, gamina dovanas kiekvie-Į paaukoti pusvalandį, ar dau 
nam staliukui. Be to, bus gįau, savo sielos reikalams, 
leidžiama giliukui puikus Kurie šiokiomis dienomis ne 

gali šv. Mišių išklausyti, tie 
gali du syk į savaitę vaka
rais ateiti gavėnios pamal
doms. Be to, ragina skaityti 
katalikišką spaudą.
Rengia vaikučius

1 I
Mūsų seselės mokytojos

Cocktail Sėt, ir lovai užties
ti “Chennille Spread”. Tikie
tų galima įsigyti nuo kiek
vienos narės. Bus ir užkan
džio ir gėrimo. Visi kvie
čiami atsilankyti. Tikietų 

, kaina 35 centai.
Roseland iečių dosnumas

Leonarda ir Consumata jau 
Praeitą savaitę gausus bū-! rengia ir vaikus prie pirmos 

rys sočikagiečių buvo nuvy-< §Vt Komunijos, kuri įvyks 
kęs į ARD 4 skyr. vajaus! gegužės mėnesį.
vakarą. Sočikagietės, Sodali-] 
cijos narės, malonėjo pa
kviesti roseland iečių s į ren
giamą pramogą. Ir, tikėsi
te, mūsų kaimynai įsigijo 
daug tikietų ir laimės giliu
kui knygučių. Po visą kny
gutę įsigijo parap. trustisas 
P. Bružas, Paldavičiai, Mas- 
low, Tautkus ir daugelis ki
tų. Dėkojame ir lauksime at
vykstant į mūsų rengiamą 
pramogą. - z
Klebono darbštumas

Misijos
Šv. Juozapo bažnyčioje 

misijos bus nuo balandžio 12 
iki 18 d. Misijas skelb3 pran 
ciškonas, kun. Justinas Vaš- 
kys. Misijų tvarką praneš 
klebonas. Rap.

Mūsų mylimas klebonas 
kun. V. Cernauskas, neper
seniai sugrįžęs iš ligoninės 
vėl imasi parapijos darbo. 
Jau turėjo sus-mą su komi
tetu ir šv. Vardo dr-ja. Ap
tarta daug bėgamų parapi
jos reikalų. Visi džiaugėsi 
klebono sustiprėjimu ir su
manumu. Valio, Fr. Victor!
Džiaugiasi dukrelės 
pasisekimu

Žinomi sočikagiečiai S. ir 
K. Antanaičiai, 545 E. 88th 
St., gavo laišką nuo dukre
lės Virginijos, kuri yra 
WAVEŠ ir randasi Hunter 
College, New York, kaipo 
vadė “platoon”. Rašo, kad 
neužilgo išvyks į Kaliforni
ją, kur lankys farmacistų 
kursus. Sūnus Stanislova® y- 
ra merchant marine ir da
bartiniu laiku randasi kur 
nors anapus vandenyno. Svei

- PVRAGV- mum N,wšir(|ž|ai dėbj,me Lietuvos Generalinio 
Konsulato New YorkePer dienraščio “Draugo” 

skiltis prašome priimti mū- » •
sų nuoširdžią padėką už su- paieškomi asmenys:
rengtą surprizą minint 10
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį.

Vasario 27 d. paliko mū
sų širdyse neišdildoma. Ne-, MAR.
sitikėjome tokios pagarbos,1 
nes nesame užsitarnavę.

Konstancija Skelly, Gimi 
mo Panelės Šv. parapijos 
choro narė-solistė, daug sy-j 
kių vaidinusi operetėse, dra- 
mo3e ir komedijose, režisuo-1 
ja ir sykiu vaidina komedi-j 
ją ‘‘Pyragai’’. Vaidinimas į- 
vyks sekmadienį, kovo 14 d.. 
Gimimo Panelės Šv. parapi
jos salėj, LRKSA 163 kp. 
ruošiamam vakare. Progra
ma prasidės 7:30 vai.

Ar žinai, kad
Raud. Kryžius yra Jjūsų 

atstovas Amerikos karei-

Atgarsiai iš Lietuvių 
Kultūros Ratelio 
vakaro

Esant blogam orui kovo 
6 d. vis tik susirinko gra
žus būrys žmonių, ko mes, 
rateliečiai, visai nesitikėjom. 
Viskas sklandžiai praėjo va
karo programoj. L. K. Ra
telio organizacija taria nuo
širdų ačiū visiems atsilan- 
kusiems ir rėmėjams; dar
bininkams, kurie atvyko į 
talką rateliečiams, daugiau
sia F. Aldoniui, 5741 S. Ca
lifornia Avė.; Albrekui, 6717 
S. Campbell Avė., taip pat 
dėkojame Tadui Petrošiui už 
prisidėjimą medžiaginiai.

L. K. Ratelis reiškia pa
dėkos žodį, “Draugui” už į- 
dėtas korespondencijas, lie
tuvių radio programų vedė
jams, kurie prisidėjo prie 
vakaro išgarsinimo, Aušros 
Vartų parap. kleb. kun. J. 
Dambrauskui už svetainę 
vakarui.

L. K. Ratelio valdyba

Čiapas ir kiti. Bus geras or
kestras ir kitokio paįvairi- 

Nauja radio programa bus nimo.
girdima iš radio stoties WC ( Programa leidžiama Jos. 
FL, 1000 kil., sekmadienio Budrik Radio ir Rakandų 

1 vakare, kovo 14 d., nuo 9 Krautuvės, kuri randasi ad-

Nauja radio programa

Venfa Vincas, iki 1940 valandos. Programoj daly- 
metų dirbęs ant suomių lai
vų, jų tarpe ant SS DAG-

vaus žinomi dainininkai, 
kaip Ona Juozaitienė, A.

resu 3341 So. Halsted St.

REMKITE “DRAUGA’

Liūnas Pranas, kilęs iš
.Gineikių kaimo, Vaškų vals 

Taname ačiū gerb. dva- {iaua Biržų krities iea 
aiškiams uz atsilankymą ir metus o
sveikinimus: kleb. kun. U ,r dabar te%€ Brook-
Cernauskui; šv. i Kryžiaus N y
parap. kleb. kun. A. Linkui;
kun. A. Karužiškiui iš Pitts- Taboras Adolfas ir VIa
burgh, Pa.; klierikui S. Sap- kil? iš Seinų apskr. ii 
liui; MIC., iš Hinsdale, III. P«eš kelis metus gyvenę 
už sveikinimo laišką ir mai- Wilkes-Barre, Pa. ir Boston 
das; Motinai Dovydai ir se- Mass.
sutems Pranciškietėms Pitts Tabaraitč Veronika, kilu 
burgh, Pa., ,vž telegrama lin- si iš Seinų apskrities. 
kėjimus ir dovaną; mano
jaunų dienų draugei B. P Ieškomieji arba apie juos
Cicienienei už visą triūsą 
šiai puotai surengti, P. M. 
Šimonelių šeimai, M. Bertu- 
lienei užr pagalbą sukvie- 
čiant svečius, draugus ir gi
mines; šeimoms ir pavie
niams už įteikimą brangios 
dovanos, būtent T. O. Kal-

žinantieji maloniai prašomi 
rašyti:

Lietuvos Gen. Konsulatas. 
41 West 82nd Street

New York, N. Y.

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ. į)

SUVIRS 200 PAMINKLŲ |W| 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI. jS
Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI 
davė daugeliui mūsų Lietuviams 3
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE.
(Netoli Grand Z ve.)

PHONE: SEELEY 6103 **

viams ir jūreiviams. Aako- vai{iam3 p Rondrotams, J. 
kitę 1943 m. Raud. Kryžiaus „ Karatolrantt, j. M. Janu. 
Karo Fondui. 1 Rausliams, A. J. Jankūnams.

j S. B. Vasiliauskui, A. G. Lau. 
Papildyti slaugių trūku- | r,ltenam8 j Rapnikams, M. 

mą Raud. Kryžius lavina j Paukitai p. E Malinaus.
kui, P. A. Janušauskui, W. 
E. Dorocke, B. A. ’Garber, 
P. Perveneckiams, R. H. Fa- 
dner, M. Gruzdžiui, K. Ba- 
lackewicz, J. Griškėnams, S.

tūkstančius slaugių pagelbi- 
ninkių. Per 1942 m. Raudo 
nasis Kryžius įrašė beveik 
70,000 moterų šiam darbui. 
Po 80 valandų lavinimo, šios
slaugių pagelbininkės, ligo- , K Antanaičiams, Ed. O. Ray 
ninėse pildo nekurįas slau-, movicz A M Petkūnams, 
gių pareigas. • A M Teličėnams, V. B. Kal-

vaičiams, S. A. Manos, P. A. 
Prižiūrėdamas mūsų gink jKilmitzs, J. M. Sudeikiams,

luotų pajėgų gerovę, Ame 
rikos Raud. Kryžius nepa-

Grigui, žaugams, E. Gedvi
lienei, L. Giriotienei, O. Mar-

miršta šiandienos “užmirš- į kienei B K Pečiuliui( L s
tąjį žmogų”, karo belaisvį. 
Maisto pakietai, ci garėtai,

Uchen, J. Purlan, A. O. Che- 
pul, A. Pociui, J. Šaudvitie-

tabakas, medikalįniai reik- nei F p Sudeikiui, J. M. 
menys ir drabužiai siunčia-. Antanaičiui, Lazinskams, Ci 
mi per International Raud. cėnams, Šimoneliams, Ber— 
Kryžiaus Komitetą Genevoj tulienei.
Amerikos ir Suv. Tautų ka Ačiū už prisiųstus sveiki- 
reiviams ir jūreiviams, ku 1 nimus laiškais už gėles ir 
rie neteko laisvės, šie daly-' dovanas
kaį buvo išdalinti mūsų vy-1 Ačiū visiems-oms, kas tik 
rams Tolimuose Rytuose ir kQkįu būdu prisidėjo prie 
Europoje, šiam darbui ir ki- puotos. Liekame Visiems dė
tam Raud. Kryžiaus darbui,, kingi ir 8kolingi. 
kiekvienas amerikietis pri-Į Petr. ,r Anaat< Snarskial
valo remti Raud. Kryžiaus _________________________
Karo Fondą. I - • —

“THAT LITTLE GAME” Inter-naVlCartooB N.T.—By B. Link
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RAKANDŲ, RADIO 

IR JEVVELRY

Viskas po vienu stogu.

JOS. F. BUDRIK
(Incorporated )

3241 S. Halsted SL
Tel. CALUMET 7238

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
WCPL., J 000 k , nedėlios vak. 9 v. 
WHFC., 1450 k., ketvertais 7 v. v.

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški. Vertinsi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas

SI Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR PEOPLE PREFER TROOST MEMORIALS

YVorkmanship and Materials Unexelled—at Lotvest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— • 

Member of the Llthuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy Street 

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

PILIETYBES PAMOKOS 
TEIKIAMOS VELTUI

Prasid. Ketv., Kovo-March 18, 7:30 v.v. 

IOSEPH I. GRISH
4631 SO. ASHLAND AVE. TEL. YARDS 1001

f

NELAUKITE- •
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugAien namus, baldau, automobilluo, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jnms polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwrlters”

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY.

%

TREMTINIO PERGYVENIMAI
Keliaujant iš Pavergtos Lietuvos per įvairius kraš 

tus į laisvės šalį Ameriką yra aprašyti

K. BARO
Žymaus Lietuvos “Mūsų Laikraščio” Redaktoriaus 

Pasiskaitykite kaip K. Baras, žymus laikraštininkas 
paspruko iš komunistų, pergyveno nelaisvę Vokieti
joje, keliavo per Ispaniją ir Portugaliją, nuvyko į 
Braziliją ir galutinai atvyko į laisvąją Ameriką ir da
bar darbuojasi Chicagos lietuvių tarpe “Draugo” re 
dakcijoje.

Knyga parsiduoda po 50 centų.

• Siųskite užsakymus į “Draugą”
2334 S. Oakley Avė.,
Chicago, Illinois

f

There Ii no esti* charite for Vitamin A ia 
Smith Brothrrt Ctnigh Dropa. Theie delicioai 
dropi Kili com only 5Y. (Black or Menthol)
Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raitės the resittance of 

mucout membranas of noee and throat to 
cold infectiont, wheo lark of retitt- 

ance it dne to Vitamin A de£ciencr.

\
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Chicago sukels $8,750,00,10
Raud. Kryžiaus vajuje

TAUTINES GRUPES TEIKIA DIDELES TALKOS
STIPRI LIETUVIŲ ATSTOVYBE. LIETUVIŲ AU
KOS TEEINA PER LIETUVIŲ GRUPŲ.
A * I
Raudonojo Kryžiaus Karo mininkė, ir J. Daužvardienė 

Fondo vajus yra pilnai įsi- kuri taipgi atstovavo Am J 
siūbavęs ir nėra mažiausios Raud. Kryžiaus Kalbėtojų 
abejonės, kad Chicago su- Biurą ir kalbėjo, kaip Biuro 
kels paskirtą $8,750,000 su- taip lietuvių vardu, 
mą iki pabaigai mėnesio. Lietuviai gerai žino Am. 
Vajaus vykdymo planai yra Raud. Kryžiaus svarbą kari-
smulkmeniškai, sistematin- niame ir civiliniame fronte;
gai sudaryti, idant pasiekus Jie aukoja Raudonam Kry- 
kiekvieną miesto dalelę ir,' žiui, prisideda prie karo pas 
jei galima, kiekvieną mies-| tangų eigos ir pagreitinimo 
to gyventoją. Dalimi planų' karo laimėjimo. f
yra sudarymas svetimkalbių' Aukas Raud. Kųyžiui ga- 
grupės, oficialiai užvardin
tos Nationality Groupe Divi 
sion, kurio pirmiinku yra 
plačiai žinomas belgų kil
mės advokatas, Major Felix 
Streyckmanns.

IŠGELBETAS PO MENESIO LĖKTUVUI SUDUŽUS

r

SBhkiH
Bridgeport. — šv. Vardo 

draugystė eis “in oorpore "
1 prie šv. Komunijos nedėlioj, 

kovo 14 d. 10 vai. Mišiose
šv. Po Mišių bus susirinki- { 
mas ir pusryčiai. Visi na
riai kviečiami dal y v a u t i. 
Taipgi kviečiimi visi vyrai, 
kurie yra tarnyboje ir bus 
namie ant “furlough”.

Valdyba

riai kviečiami laiku susirink 
ti, nes yra svarbių reikalų 
svarstymui. Taipogi prašo
me atsilankyti naujų narių.

Valdyba

Cicero. — Visų Šventųjų 
draugystės mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, ko
vo 14 d., 1 vai. popiet.

Rašt. E. VV Mikutis

Įima priduot sekančiose vie
tose:

Bridgeporte, Liet. Šeimi
ninkių k. Kr. vienetui, 3133 
S. Halsted St. S. Barčus, pir 
mininkė. (Ji taipgi paskirta

__ . . , . ,. . t viso Bridgeport zono FondoPraieto penktadienio va-' _.
karą (5 kovo) įvyko Natio-vedėJa)-

... ~ . Bnghton Parke —nality Groups Di Vision susi- „Legionrinkimas Raud. Kryžiaus 
Karo Fondo patalpose, 36 
So. State St. Susirinkimui 
plačiai 'referavo p. P. F. 
Brautigam, Fondo Special 
Events Chairman, kurio va
dovybėje yra minėtoji divi
zija. Jo pareiškimu, ši divi
zija bus lyg ir Commando 
divizija, kurios svarbiausia 
užduotis bus rūpintis, kad 
Karo Fondo vajus praeitų 
kuo-pasekmingiausiai savo

Am.
Dariaus Girėno 

Raud. Kryžiaus vienetui, 
4416 S. Westem Ave. pirmi
ninkė — H. Kareivienė.
Mot. S-gos Raud. Kryžiaus 

Vienetui, 4500 S. Talman 
Ave. Pirm. — H. Statkienė.

Cicero — Šv. Antano Par. 
R. Kr. vienetui, 1500 S. 49 
Ct. pirm. A. Atkočiūnienė.

Marąuette „ Park. — Liet. 
Kareivių Motinų R. Kr. vie
netui, 6912 S. Westem Ave.,

tautybės grupėje, kad iš- Pirmimnkė - J. Čepulienė.
garsint savų grupių tarpe Aukas Priims ir
tuos punktus arba asmenis, Pastatys kur reikia lietuviš 
kurie turi įgaliojimui au- k« laikrašči,» redakcijos bei 
kas priimti, ir kad nuo 20 d. [lietuviškų radio valandų ve
iki pabaigai mėnesio pada-, la1,
ryti tautinę rinkliavų ben- VSliau bua Paakelbta var- 

drųjam fondui. dai ir antrašai Pienių Na-
tionality Groups Division

Susirinkime dalyvavo lie- lietuvių narių, kurie turi
tuvių reprezentacija nuo 
Liet. Nepriklausomybės Ko
miteto arba Chicagos Lietu
vių Komiteto — D. Kurai-

"Draugas" Aeme photo

Po mėnesio lėktuvui sudužus Alaskos dykumose buvo 
rastas Dewey Metzdorf, tai vienas iš keturių' išgelbėtų 
asmenų. Jis buvo surastas pakrančių sargybos vyrų gulint 
pasidarytoj stovykloje.

Bridgeport. — Dr-ja Šv. 
Onos laikys mėnesinį susi 
rinkimą sekmadienį, kovo 14 
d., 1 vai. popiet, mokyklos 
kambary. Narės kviečiamos 
susirinkti, nes yra daug da 
lykų svarstyti. Valdyba

Cicero. — Šv. Antano Pa
rapijos Namų Savininkų klū 
bo susirinkimas bus kovo 
17 d., 7:30 vai. vakare, pa
rapijos svetainėj. Viai na
riai prašomi ateiti ir naujų 
narių atsivesti. Labai daug 
naujų dalykų išgirsime, šiais 
laikais visiems namų savi
ninkams reikia susirūpinti, 
nes jaučiame spaudžiami is 
visų pusių. A. Valančius

Kurs aou>. laiką į rankas, 
ima motiną | širdį.

įgaliojimus priimt aukas 
Raudonąjam Kryžiui.

Lietuviai, aukokite gau-
tienė, adv. Grish, Srubienė ’iai> * P^ktatykite aukas į 
ir J. Locaitis; H. Statkienė, "“^ytas vietas. Atminki-' }

M S Rau te — “Raudonąsis Kryžius Ut ilOVę

Kas vaidins "Tėvų 
Klaidas“

Aldutės rolėje bus nauja 
veikli L. Vyčių 36 kp. narė 
Frances Beliau skaitė. •

Jonuko rolėje naujas na 
rys De Lasalle studentas 
Edwardas B&ikauA

Turtingo senio rolėje vi
siems gerai žinomas Kapo 
las BeliauskaSe

Piršlio rolėje Kastas Za- 
romskis.

Marutės rolėje Šv. Kazį 
miero Agademijos studente 
P. Rekašiūtė.

Tėvo rolėje Vyčių ir Mot. 
Są-gos veikėja V. Gedminas

‘‘Tėvų Klaidos’’ bus rytoj, 
tarto 14, -r* P. Pjftfc parap. 
salėje, 44 ir California Ave. 
Bpighton Parke. Bilietų kai 
na 44c su taksais. Karei
viams, jūreiviams ir kitiems 
U. S. Tarnybų uniformose 
dykai.

Kviečiame visus iš visut 
dalyvauti. Bed Cherry

Greičiau reikia eiti
Brighton Park 
donojo Kryžiaus vieneto pir

English Column
St. Anthony party

Cicero. — Tom Sturr, pre- 
sident of St. Anthony’s Holy 
Name Society, has announc- 
ed that plans for the grcup’s 
armual bunco and card par
ty have been completed and 
the affair will be held in the 
newly decorated and rėmo- 
deled St. Anthony’s ball- 
rcom, 15th Street and 49th 
court. Cicero, UI., on this 
Sunday evening, March 14.

“Super-bunco” and card 
games tvill begin ,at 7:00 
o’clock and the committees 
have vvorked wholeheartedly 
to assure an evening of en- 
joyment for all who attend 
and promise that this yearis 
party vviil be bigger ano 
more enjoyable than any of 
thcee held in the past.

Refre?hments will be serv- 
ed in the tap-room adjoin- 
ing the Jiallroom.

(’oaanittee

SKAITYKITE "DRAUGI

Brighton Park. — Labda 
rių 8 kuopa laikys mėnesinį 
susirinkimą ..edėlioj, kovo 
14 d. tuoj po pamaldų, mo- 

• kyklos kambary. Prašoma 
narių kuo skaitlingiausiai 
susirinkti, nes labai daug 

1 svarbių reikalų turime ap- 
No. Side. — Tokiu antgal i tarti. Ona Ivinskaitė, rašt.

viu vaidinimas bus sekma -----------
dienį, koyo 14 d., parapijos Brighton Park. — Drau- 
salėj. Be vaidinimo bus ii gystė Gvard. Pirma Div. Šv. 
kitokių pamarginimų. Akor Į Kazimiero Karalaičio laikys 
dina grieš Laura Jucua, c; susirinkimą sekmadienį, ko- 
kalbas pasakys kleb. kun. j. j vo 14 d., parapijos svetai- 
Šaulinskas ir svečias kun. nėję, 2 vai. popiet. Visi na- 
K. Barauskas. a------------------ - ---- ZZ3

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS

Disputas su žydų

Programa prasidės 7:30 
vai. vakare.

DOCTOR SELMA
SODEIKA, O. D.

AKIS IŠT1RINEJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.
137 N. MAR1ON STREET 

Oak Park, Illinois
(prie kampo Lake St.) 

Telephone: — EUCLID 906
— REZIDENCIJA —

1441 Se. 50th Ate., Cicero, 111. 
Tek Cicero 7881

DIDELIS IŠPARDAVIMAS Mt SŲ 
jiu.Ai.'latvU s, IhU KA

LINIU INSTRUMENTU

PASINAUDOKIT PROGA DABAI!
KOL DAR NEMPARDUOTI.

TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI. SAXAPBONES. FLUTES 
su "caffcs” — $35.00, $37.50,
$45.00 .r $.'5.38. Visi garantuoti 
lengvam grojimui

KONCEICrUl OUITARAI, SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.50, $8.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
$125.00 Ir $150.00. BASO UZ- 
DENGALAS — $12.00. SMIČE-
LIAI SMUIKOMS. STRIUNINI 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — H.50. $2 00. $5.00, $10.00 
lr $15.00. Striūnos dėl visų vlrS- 
minėtų Instrumentų. BASS lr 
ŠNARE DRUMS — $18.50. $23.50 
$35.00 tr $50 00. PEDALS. HI- 
BOY8, CYMBOiJs, lr DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiem* 
brass ir "reed” instrumentam* 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių Clartne- 
tams, Triūboms, Saxaphones Ii 
taipgi Smuikoms ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
•14 Maxwell St., Chleago

Tas E Ves
Murina soothes, cleanses and refresbas 
irritated, reddened membranų caused 
bv bead colds, driving, wi«ds, movies, 
elose work, late hours. I ree dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

MUTUAL
FEDERAL<1
Savings and Loan 

Association
OP CHICAGO

w O l k 5 1 t D I O
1945 At’st 35 *

most

ADY AM H) l ><.K t»■ $, \
I.OMES1 1-OSStlll.t

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorių?

4184 ARCHER AVE.

BEGEMAN'S.
3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas

Gvarantuojamas
8 (

Ncnumcstilt senų. sugedusių Hudelniiikų. Jų negalima. atstatyti, nes 
daugiau jų nedirbama. Juos galima, pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Ben, Little Ben tr kiti bodelnikai gali
ma pataisyti.

Apkainavlmas Veltui be Obligacijos

yra mūsų Raud. Kryžius; jo Kada jus traukia srovė, 
darbai yra mūsų darbai; ir tai jūs turite eiti greičiau 
žmonės, kuriems jis gelbėti,už ją, jei norite būti savo 
yra mūsų žmonės”. krypties viešpačiai: laivas

--------------------- I kuris neplauktų greičiau už
Nelaimėj, maitinas mfl- srovę, nieko nelaimėtų.

sų apylinkės gaii prikiausy------------------------
ti aao Rard. Kiyttaas. Bem- i Bal.ūiužio I i dieną bai

giasi kiro ai'ejaus kuponas 
No. 4Fondą.

ViMiinifUA I iohiuiM r ivHiniviv L iv ių v ių 
Wholesale Liųuor 
(staiga Chicagoje

lUdclln PastrinklmM 
Naminių, Importuotų 

Ir UfetuvHfcų fl8rl—ų. 
Parduodame 

Tiktai Tavernams. 
llfaakvmai lAvežioJami 

Sakančia Diana. 
Valandos: 9 Iki 5 P. M. 

Uždaryta kožna Aežtadie»| FRANK VIZGARD, Sar.

f

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
8248-43 SO. CALIFORNIA AVE.

TeL BEFabUc 1538—8
J

Draugo” PIKNIKAI šią vasarą
Pripuola:

Liepos (July) 4 d., 194} m.
BERGMANS GROVE

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

(NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AB VAŽINBJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB

APYLINKES UETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

J r Aro ui it
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlis Ir Smagiausias
Vakariais Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —

8EKMABKENIAIS 1 vaL p. p. 
RITOMIS Dienom i s 9:30 v. vak. 
PKMKT.imNIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehiU 2242

WHFC-I45O kil.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — 8EBMBGŲ — 

SIUTŲ B KAILIŲ 

Jaunavedėms fiyrai tar finknsHą

Lhai geros rimai moterų kadtnial, 
eloth kotai panldutria nuirti

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE MAMDlEMt

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

Mra. K. P. Dslukak Lr Dutatft, Sav.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS Šeštadienis, kovo 13, 1943

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

i ke Ureatest N lot ker

in tlie World

TĖVAS IR SŪNUS KASILIAUSKAI, 
DVIEJŲ KARŲ DALYVIAI

Kazimieras Kasiliauskas, 
tėvas, dalyvavo Didžiajame 
kare. Čia nusiėmęs su Da
riaus ir Girėno posto legio
nierių uniforma. Dabar ji
sai su žmona Veronika yra 
žinomi Bridgeporto • biznie
riai. Jųi sūnus Jonas, kurį
paveiksle matome šalia tėvo*
USA kario uniformoje, jau 
daugiau, kaip trys mėnesiai 
Havajų salose. Paimtas į 
Air corps. Gimęs 1921 m. 
gruodžio mėn. 16 d., Lietu-

voje, Skirsnemunės parapijo 
je. Į Ameriką atvažiavo 
1923 m. Mokėsi Šv. Jurgio 
parapijos mokykloje, baigė 
de La Šalie Higt sehool. Di
delis sporto mėgėjas CYO 
narys. Priklausė prie Šv. 
Jurgio parap. orkestro, grie 
žė saksofonu. Dažnai atrašo 
laiškus tėvams iš Havajų 
salų, džiaugiasi tos vietos 
gražia gamta: žydinčiomis 
gėlėmis ir tyru oru.

Svaras kavos
5 savailšm

■ - ‘Ml

-p.

r T"

WAR FUND 1943
AMERICAN RED CROSS

Mėsos racionavimas prasideda 
kovo 29-tą dieną

VVashington, March 12. — 
Mėsa, kenuota mėsa, kenuo- 
ta žuvis, sviestas, sūris, val
gomi taukai ir aliejus bus 
pradėta racinuoti nuo kovo 
29 dienos. Pagal mėsos su
varžymo taisykles amerikie
čiai du kartus daugiau gaus 
mėsos ir taukų ir pusiau ma 
žiau sūrio, kaip kad britai 
gauna.

Su vartotojai mėsos per 
savaitę gaus 16 punktų. 
Punktų reikšmė bus paskel
bta kovo 22 dieną.
KIEK MAŽDAUG GAUS

Sekančiais keliais mėne
siais, kiekvienas asmuo per

savaitę maždaug gaus mė
sos — nuo 2 iki 2*4 svaro; 
sviesto 4j/2 uncijos; taukų 4 
uncijas; margarino 1<Xj un
cijos; riebalų 3 uncijas.

KAS NERACINUOJAMA
1. Neracinuojama šviežia- 

žuvis, šaldyta žuvis, rūkyta 
žuvis, sūdyta žuvis, žuvis 
laikoma dėžutėse, bet ne her 
metiškai užtaisyta.

2. Neracinuojama naminių 
ar laukinių paukščių mėsa, 
ar jie būtų švieži, sušaldyta 
ar laikoma kenuose ar stik
luose. •

3. Minkštos sūris neraci- 
nuojamas.

mu

Navy nuostolių sąrašas
VVashington. — Navy, ko

vo 11 dieną, paskelbė nuos
tolių sąrašą, kuriame pažy
mėta, jog 2 jūrininkai mirė 
(žuvo), 3 sužeisti ir 30 din
gę. Nuo 1941 m. gruodžio 7 
d. iki 1943 m. kovo 11 die
nos Navy turi nuostolių są
raše 24,271 jūrininką, įskai
tant navy, marine corps ir 
coast guard. Nuo karo pra
džios 6,726 jūrininkai mirė 
(žuvo), 4,610 sužeista ir
12,935 dingę.»
; Kovo 11 dienos paskelbta 
ine sąraše žymėta, kad 
vienas chieagietis yra dingu 
šiųjų skaičiuje.

Pirmiau per šešias savai
tes buvo galima gauti vieną 
svarą kavos. Nuo kovo 22 
dienos penkiom savaitėm 
bus galima gauti vieną sva
rą kavos.

Kavos stamp No. 26, ra- 
cionavimo knygelėje No. 1., 
yra gera nuo kovo 22 iki ba 
landžio 25 dienos.

Kavos racionavimas pa
lengvintas, nes Amerika tu
ri dabar daugiau kavos.

Gub. Green pasveikino 
lietuvį seržantą

Dominic Staniulis, 
miau gyvenęs 6651 So

pir-Į 
Tal-|

Symbolic of the role the Red Cross is again playinf, the 1943 
ed Cross War Fund poster depiets the organization as a mother 
inistering to the needs of the men of the United States armed 
«rces and the vietims of war throughout the vvorld. The poster is 
t appeal to all men and women for contributions to the War 
und. Lawrence VVilbur, noted illustrator, designed the poster. 
elen Mueller is the model. _......... ................. Z________ _____________ j

Cicero lietuviai šaukia didelį 
mitingą A. R. Kryžiaus reikalu

Cicero, III., Šv. Antano tingų seserų (norsių) pagel- 
lietuvių parapijos salėje, ko bininkės. Įvyks karo belais 
vo 15 dieną, 7:30 vai. vaka- vių ir kraujo aukotojų paro

da ir tt. Žodžiu kovo 15 die
ną, 7:30 vai. vakare, galima 
bus pamatyti A. R. Kry
žiaus didelius darbus, kurie 
prisideda prie Amerikos per 
galės.

re, įvyks didelis Cicero lie
tuvių mitingas, kur bus kal
bama A. Raudonojo Kry
žiaus reikalu ir bus rodoma 
filmą (movie), “Since 
Pearl Harbor” ir kiti pavei
kslai.

ĮDOMI PARODA IR 
KRUTOMI PAVEIKSLAI

KOVO 15 D. BUK

PARAPIJOS SALEJE
Cicero miestui yra numa

tyta A. R. Kryžiaus karo 
fondui surinkti $50.000. Ci
cero lietuviai Raud. Kry
žiaus vajų pradeda kovo 15 
dieną šauniu susirinkimu.

. . šiame susirinkime kalbės p. 
kino .r džiaugiasi lietuvio, je. Bus pa^izduMa ka,p UetuvM kon

man ave., Chicago, III., yra šiame lietuvių susibūrime 
Dėdės Šamo armijoje. Jis bus įdomios parodos iš A.

R. Kryžiaus veiklos. Bus paI
rodą kaip jaunuoliai ir 

gali dalyvauti

nesenai buvo pakeltas į ser- 
geant laipsnį. 'Ta proga Illi-

gubernatorius Green' mergaitėsnois
Sergeant D. Staniulį pasvei Raudonojo Kryžiaus veiklo

je. Bus pąn«ąizdu«ta kaip 
mergaitės gali tapti gailęs-paaukštinimu.

SAVO RŪŠĮ SU
v

Old Gold
CIGARETAIS

Kaip amerikietis kareivis Guadal- 
canale sučiupo japonų karininką

Pvt. Theodore Pavlovich, kaudamas pasiūlė japonų
21 metų amžiaus, iš Union-'karininkui peilį, kad jis 
tovvn. Pa., vasario 24 dieną pats nusižudytų. Bet japo-
pasakoja kaip jis Guadalca- 
nale sučiupo japonų kari
ninką (oficierį).
PAMATE JAPONUS

Keturi vyrai paėjo pusę 
mailės nuo savo linijos į ja
ponų pusę. Kada amerikie
čiai priėjo prie vandens duo 
bės, iš kitos pusės pasirodė 
trys ateinantieji japonai ir
gi prie vandens duobės. Ja
ponų oficeris, palydovas ir 
dar kitas japonas tuojau nė 
rė į mišką. Vienas japonas 
taisė šautuvą, kai amerikie
tis paleido kulkas ir šis nu
dūmė į mišką.
NUĖJO IEŠKOTI

Pvt. T. Pavlovich ir kiti 
vyrai puėjo į mišką ieško
ti japonų. Karininką ir jo 
palydovą rado prie medžio. 
Pavlovich japonų karininkui 

ir

nas į šį pasiūlymą nekreipė 
dėmesio.

Kada japonų karininkas 
buvo paimtas į nelaisvę, jis 
nenorėjo eiti. Reikėjo tą ja
ponų “paukštelį” vilkti.

Atrodo, kad japonų kari
ninkas buvo kokią 10 dienų 
nevalgęs, tai jų kareiviai bu 
vo nevalgę 20 dienų.
Japonų belaisviams buvo 
duota maisto ir cigariečių.

Pavogė kiaulę
Vincennes, Ind. Kovo 

dieną atsilankė į farmą va- j 
gis. Užmušė 150 svarų kiau- j 
lę ir nusivežė tą kiaulę 
troku.

11
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PRIIMTA Į AUKŠČIAUSIU 
TEISMU

šulo Chicagai žmona ir kun.
Jg. Albavičius^ Šv. Antano sudavė pistoletu į galvą 
lietuvių parapijos klebonas.; šis perkrito ir buvo paimtas 

į nelaisvę. Karininko paly-Visi Cicero lietuviai yra 
kviečiami į šį nepaprastą 
mitingą. Atsilankyk į šią 
susirinkimą ir ištiesk pa
galbos* ranką Amerikos ka
reiviams, kurie lieja kraują 
už Amerikos laisvę ir pa
vergtųjų tautų išlaisvinimą, 
taigi ir už Lietuvos išlaisvi
nimą.

* Mažiausia Nikotino
* Mažiausia Erzinančių 

Tars ir Resins
BEŠALIŠKI TYRINĖJIMAI READER’S DIGEST

Reader’s Digest nebando padidinti pardavi
mą Old Gold, ar iškelti viršystę bile katro 
iš 7 cigaretų. Apart to, pirm ir po paskel
bimo šio straipsnio tūkstančiai rūkytojų 
palinko prie Old Gold gėrėdamies skonio 
neprilygstančio Latakia lapo.

P. Ix)rlllar(l Companf' 
Enlabltfthed 1760

ma virau
WAR BONO

TOOAYT

NAUJO 1 GĖRĖKITĖS SAMMY KAYE’S BAND AND GUESTS! TREČIADIENIAIS—
7 vai. vak. — WBBM

4

Kviečiu užteksią 
dviem metam

Claude Wickard, žemės 
ūkio sekretorius, kovo 11 
dieną pareiškė, jog pereito 
sausio mėnesio 1 dieną Ame 
rikoje buvo 1,155,000,000 bu

dovas tuojau iškėlė rankas 
ir prašė pasigailėjimo. Ka
rininkas buvo atgaivintas. 
Jo kešenėje buvo rasta ran
kinė granata, o kita ranki
nė granata buvo rasta po 
rankos bandažu.

GERAI KALBĖJO 
ANGLIŠKAI

Japonų karininkas gerai 
kalbėjo angliškai, jis prašė, 
kad jį užmuštų. Tada Pav
lovich pasakė, jog ir už mi
lijoną dolerių to jis nepada
rys. Pavlovich draugas juo-

a_ ____ ■ >

Naujas pasaulis

(•'Draugas” Acme telephoto) 

WAVE Ensdgn Lucille 
į Pryor priimta į U. S. Aukš- 
1 čiausią teismą praktikuotis, 
i dabar ji tarnauja Judge Ad-

Sėlių kviečių. Tai užtekai, try k‘"‘Je vootte General of the Navy

dviem metam. dabar tiek priešingų 
gijų verda.

ener-

Japonu nelaisvėj
Washington. — Karo de

partamentas, kovo 11 die
ną, paskelbė 170 Amerikos 
kareivių pavardes, kurie yra 
japonų nelaisvėje, Pilipinų 
salose, iš jų 20 yra iš Chi
cagos apylinkės.

SKELBKITES “DRAUGE”

________ | Armija ir laivynas prašo
Raud. Kryžiaus 4,000.000

Prezidentas Rooseveltas kraujo aukotojų 194 3 m. 
paskyrė kovo mėnesį šiais Kraujas, pakeistas į plazmą, 
metais Raudonojo Kryžiaus bus vartojamas kraujo per- 
vajui, kad sukėlus $125,000,- liejimams. MUi jonai dolerių 
000 fondą,. Aukos fondui ga- reikalingi šiam tikslui ir ki- 
rantuoja palaikymą Raudo- tiems Raud. Kryžiaus pro-
nojĮo Kryžiaus veikimo gink
luotose pajėgose namie, už
sieny ir civiliame fronte. At
likite savo dalį!

jektams. Atlikite savo dalį! 
Aukokite kraujo ir prisidė
kite prie 1943 m. Raudonojo 
Kryžiaus Karo Fondo.

X Apie Juozapus ir jų 
vardines jau pradedama kai 
bėti. Tas vardas lietuvių ta
rpe populerus, dėl to labai 
daug aplink mus randasi 
Juozapų ir Juozapinų. Visur 
tikimasi šaunių vardinių.

X Šv. Vardo Draugija,
Ciceroje, rytoj 7:30 vai. šv. 
Mišiose eina bendrai prie šv. 
Komunijos, o vakare, parap. 
salėj, turės pramogą — 
kauliukais žaidimą, korta- 
vimą ir tt. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

X Sesutės Norkaitės, gy
venančios Town of Lake, 
šiomis dienomis įsirašė į 
WAACS. Abi buvo parapi
jos choro narės ir pavyzdin
gos lietuvaitės. Taigi, Šv. Ce
cilijos parapijos choras ma
žėja ne tik vyrais, bet ir 
merginomis. Pasisekimo No- 
rkaitėms naujose pareigose.

X Rytoj prelato M. Kru
šo klebonavimo šv. Jurgio 
parapijoj 25 m. sukakties 
minėjimas. Ryto 11 vai. ju
biliatas laikys Mišias šv. a- 
sistoje kun. A. Baltučio ir 
kun. A. Martinkaus. Pamok
slą sakys kun. A. Linkus. Per 
Mišias giedos choras, prita
riant vargonams ir orkest
rui. Vakare 6 vai. bankietas. 
kuriame dalyvaus daug žy
mių svečių.

X Pranė Ivanauskienė, 
726 W. 18 St., savo varda
dienio proga (kovo 9), taip 
pat ir Pranė Vaicekauskie
nė, 4242 S. Maplewood Ave., 
sulaukė daug viešnių, linkė
jimų ir dovanų.

X J. ir M. Janušauskai, 
žinomi Brignton Park biz
nieriai, kaip kas met, taip 
ir šimet rengia kauliukai? 
žaidimo pramogą vietos se 
serų-mokytojų naudai. Pra 
moga įvyks sekmad., balan
džio 11 d., parapijos salėj. 
Iš anksto ruošiama daug 
gerų dovanų.

X Marijona Katauskaitė, 
4423 S. Honore St., žiemos 
atostogas leidžia Kaliforni
joj-

X Leit. Al. Lukui išleis
tuves į kariuomenę rengia 
Keistučio klūbo choras, A- 
teitininkų draugovės tauti
nis baletas ir Nasturtų cho
ras. Išleistuvės bus kovo 14 
d., 2 vai. popiet, Darius-Gi- 
rėnas salėj. Leit. Lukas ža
da papasakoti įdomių įspū
džių iš bombardavimo Vo
kietijos ir gyvenimo Angli
joj.

X J. Mason, legionierių 
Darius-Girėnas posto risti- 
kas čempionas, praeitą ket
virtadienį apgynė savo ka 
runą, kurią norėjo jam nu
imti pieno išvežiotojų uni • 
jos čempionas J. Holda. J. 
Mason yra vadas legionierių 
Drum and Bugle Corps, tad 
jaunieji legionukai jam su
kėlė didžiausias ovacijas. Ne 
smagu buvo tik, kad lietuvį 
stipruolį Yakaitįj paguldė 
lenkas Rogatski.


