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TREČDALIS ITALIJOS LAIVU RUSAMS
Daugiau karių išlipo Los Negros saloje
Jau pradėjo taisyti Momote aerodromą
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, kovo 
3.—Šiandien pranešta, kad 
daugiau amerikiečių karių 
išlipdinta Los Negnos salo
je, sustiprinimui anksčiau 
išlipdinta dalinio. Tuo baig
ta visiškai okupuoti tą ma
žytę, bet strateginiai svar
bią salą.

Gen.. MacArthur štabo 
pranešimas sakė pirmas iš

sų lėktuvai galės pulti japo
nus Naujoj Gvinėjoj, 250 
mylių į pietus, ir didžiūlę 
japonų Truk bazę, 610 mylių 
į šiaurę.

Pranešimas šukė kovos 
tebevyksta, bet mūsų pozi
cija tvirtai įsteigta. Tas iš
lipimas turėjo būti tik žval
gybinio pobūdžio, bet ka
dangi japonai buvo netikėtai 
užklupti ir buvo lengvai at-

lipimas užtiko japonus ne- mušti, išlipimas pasidarė
pasiruošusius, taip, kad va
kar ten pristatyta daugiau 
kariuomenės.

Naujai išliedintų karių 
tarpe yra ir inžinierių, kurie 
tuojau pradėjo taisyti Mo
mote aerodromą' iš kur mū

KABO VADAI APŽIOKI JAPONŲ GINKLUS

invazija ir dabar okupacija.
Pirmasis dalinys turėjo 

tik kulkosvaidžius ir mor
tarus, su kuriais atmušė
japonų kontrataką ant ue- Vice admirolas Thomas C. Kincaid ir generolas D. MacArthur apžiūri japonų prieš-
rodnoimo nepilnai 24 valan-i lėktuvinę kanuolę Manus saloje, Admiralty salų grupėje, po to, kaip marinai japonus 
das po invazijos išmušė ir salą okupavo. (Acme-Draugas telephoto) 1 V

Reikėjo tik 18 kulkų 
užmušti 14 japonų

. BOUGAINVILLE, kovo 3.
—Viena amerikiečių pėsti
ninkų patrolė, nesenai įvy
kusiam keturių dienų žygy 
japonų teritorijoj, vartojo 
tik 18 kulkų užmušti 14 ja
ponų ir du jų sužeisti.

Aliantai nebesiunčia
. t i ■■ . šiemet suėjo dvidešimts pen
kflro reikmeny TurkiJdi keri metai, kaip sėkmingai

Popiežius laimina 
akademijos rėmėjas

CHICAGO, kovo 3.— Šv. 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų organizacija gavo šv. 
Tėvo Pijaus XII palaimini
mą šios organiaacijos dvi
dešimts penkių metų gyva
vimo proga.

Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų organizacijai

veikia.

Sako suomiai siūlys savo taikos sąlygas
Siunčia vaikučius iš Suomijoj į Švediją
LONDONAS, kovo 3. — taikos sąlygas.

Suomijos radio šiandien Laikraštis sakė rusų siū- 
pranešė, kad dešimts trau-' lomos sąlygos iš pirmo skai-

Partizanai susitarė, 
dabar plieks nacius

CAIRO, kovo 3.—Dvi di
džiausios graikų partizanų 
partijos, Elas ir Edes, susi
tarė tarpusavy nebekovoti, 

kinių, vežančių suomių vai-j tymo atrodo labai griežtos, jr atlikti visas savo jėgas

Amerika, Anglija ir Rusija lygiai 
pasidalins turimais Italijos laivais

Vyriausybės jau rūpinasi jų paskirstymu
WASHINGTON, kovo 3. pervesta Rusijos laivynui.

—Prez. Rooseveltas šian-j Rooseveltas sakė vyriau- 
dien pranešei, kad maždaug sybės šiuo laiku rūpinasi tų
trečdalis Italijos laivų, ku
rie pasidavė sąjunginin
kams, bus pervesta Rusijai. 
Prezidentas pranešė spau
dos atstovams, kad italų 
karo laivų pervedimas yra 
dabar diskusuojamas ir tuo 
reikalu susirašinėjamą su 
maršalu Stalinu.

Anot Prezidento, Jungti
nės Amerikos Valstybės, 
Anglija ir Rusija lygiai pa
sidalins didesnę dalį Italijos 
laivyno.

Jis aiškino, kad Italija 
1 pasidavė ne vien Amerikai 
ir Anglijai, bet Rusija taip
gi skaitėsi jos pasidavime ir 
todėl tam tikra dalis Itali
jos laivų logiškai turi būti

laivų pasidalinimo proble
ma.

Yra galimybės, jog britų 
ar amerikiečių laivai bus

I

pervesti Rusijai vieton ita
lų Laivų, kurie dabar nepa
ruošti karinei tarnybai. Vė
liau, baigus sutaisyti .italų 
laivus, vieton siųsti juos ru
sams, jie tektų Amerikai ir 
Anglijai už anksčiau per
duotus laivus.

Prezidentas priminė, kad 
esame kare, ir kiekvienas 
plaukiantis laivas turi būti 
pavedamas karo laimėjimui.

Apžvalga raportų iš 1 Aro 
zonų nurodo, kad suvirš 100 
Italijos laivų pasidavė są
jungininkams.

Išimtinai amerikiečiu 
dalinys

Stimson prašo pratęsti 
'lend-lease' aktą

WASHINGTON, kovo 3. 
.—Karcu sekretorius Stimson 
šiandien sakė Lend-Lease 
akto galiosimo nepratęsimas 
“užilgintų karą ir padidin
tų pergalės kainą vyrais ir 
pinigais.”

Lend-Lease aktas išsibai
gia birželio 30 d. . ‘

Stimsonas kalbėjo ji At
stovų* būto užsienių reikalų

dien vėl pareiškė savo norą *<»»««** f pareiškė, kad 
duoti kiekvienam kariui lend-lease pristatė reikme- 
progą balsuoti ateinančiuo-1 Anglijai, Rusijai, Kinijai 
re lapkričio mėnesio rinki- ir sąjungininkams.
muofte Didžiausią dalį tų reikmenų

gavo Anglija.
Paprašytas komen t u o t i; ____________

apie kongreso kompromiso 
bylių karių balsavimo rei
kalu, Prezidentas sakė jis 
neturįs žinių apie jį. Minu
tę pagalvojęs, jis sakė visas 
karių balsavimo reikalas 
glūdi thme, ar daugiau ka
rių gaus balsuoti naujuoju, 
ar senuoju įstatymu.

; pirmą kartą 
puolė Berlyną

LONDONAS, kovo 3. — 
Amerikos armijos nulkintu- 
vai iš Britanijos šiandien 
išnešė ataką ant Berlyno.

Nors britų lėktuvai daž
nai atakavo Berlyną nakties 
metu, ir britų Mosųuito lėk 
tuvai dažnai atakavo nacių 
sostinę dienos ir nakties me 
tu, šios dienos ataka prieš 
Berlyną buvo pirmas išim
tinai amerikiečių puolimas.

Tas puolimas vyko kartu 
su mūsų bomberių atakomis 
ant taikinių šiaurvakarinėj 
Vokietijoj.

kus, jau perėjo per Švedijos. bet pareiškė nuomonę, jog 
sieną. Anot pranešimo, į tos sąlygos buvo siūlomos 
Švediją iš viso jau pasiųsta tik sudarymui pagrindo įto- 
5,000 vaikučiui. limesnėm derybom, ir kad

Suomija gaus progos pa
reikšti ir savo nuomonę.

Sakoma tas straipsnis bu
vęs inspiruotas parliamento 
didžiumos nuomone. Parlia- 
mentas antradieny pareiškė 
savo pasitikėjimą Suomijos 
vyriausybe.

prieš nacius. Anot praneši
mų, amerikiečiai ir britai 
liaizono karininkai taipgi 
pasirašė tą sutartį.

STOKHOLMAS, kovo 3.— 
Helsinkio laikraštis Sočiai 
Demokratti, kuris kalba už 
Suomijos parliamento stip
riausią partiją, šiandien irk 
timavo, jog Suomija ma
nanti Rusijai pasiūlyti savo

LONDONAS, kovo 3. —
Sakoma britų karo reikme
nų siuntos Turki jon sustab
dytos dėlto, kad turkai ne
duoda britams visą galimą 
pagelbą.

Oficialiams . sluoksnį a m s
nieko tuo reikalu neprane- „„ , , , ,
Sant, autoritetinei Jaltinlal dien pranešė ka4 bntų lėk
aakS tea daromo, panaitei,^™ f^baa“ kuri^- *----- »• ~
kaip alinus siuntiny,1a- J 8vln), Amerikoa didieji bomberiai

p aru jon buvo sustabdytas. __  [
Tie patys šaltiniai sakė A- 
merikos lend-lease siuntos 
Turkijai taipgi suspenduo
tos.

Turkijai, einant Anglijos- 
Turkijos sutartimi, turėjo 
stoti karan Anglijos pusėje 
tuoj po to, kaip Mussolinis 
1940 m. puolė bejėgę Pran
cūziją.

Kol britams nesisekė Afri
koje, jie nenorėjo Turkiją į- 
statyti pavojun, bet sąjungi
ninkams pradėjus nacius 
pliekti, buvo laukta Turki
jos pagalbos, kuri, deja, iki 
šiol nesulaukta.

Šešių tonų bombos 
suaižo Vokietiją

' LONDONAS, kovo 3. — 
Aviacijos ministerija šian-

tingų taikinių Vokietijoje ir

Vienuolikta ataka ant 
Romos geležinkelių
NEAPOLIS, kovvo 3. —

atakavo Littorio ir Tiburti-
nacių okupuotuose kraštuo- no geležinkelių centrus ir di- 
se. Tos naujos bombos yra delį Viterbo aerodromą, 35 
dviem tonais sunkesnės už jnylias į šiaurę nuo Romos. 1
iki šiol vartojamas “block- Militariniai taikiniai yra
buster” bombas, kurios sve- Romos pakraščiuose ir ke- 
ria keturis tonus. ’ lis mylios nuo Vatikano.

Britų lėktuvai jau numetė Vokiečiai sakė amerikie- 
tokią bombą ant nacių lėk- čiai numetė bombų ant Va- 
tuvų dirbtuvės Prancūzijoje, tikano.

Rusai veržiasi vis arčiau Latvijos
Naciai smarkiai priešinas Pskove, Narvoj

Prezidentas prašo 
balso visiems kariams
WASHINGTON, kovo 3. 

—Prez. Rooseveltas šian-

KALENDORIUS
Kovo 4 d.: Šv. Kazimierai 

ir šv. Lucifjus; senovės: 
Sveitigailis ir Daina.

Kovo 5 d.: šv. Adri jonas 
ir Teofilis; senovės: Adek- 
ris ir Giedrė. •( Antras Gavė
nios Sekmadienis).

Kovo 6 d.: Šv. Perpetua ir 
Felicitas; senovės: Raminta 
ir Sunigilda. ' •

ORAS
Šalčiau. Bus sniego.

MASKVA, kovo 3.—Rusv 
kariuomenės, be paliovor 
puldamos vokiečių Pabalti
jo linijas, varosi vis arčiav 
Latvijos sienos ir giliau j 
šiaurinę Estiją Rusai sako
si užmušę “didelius skai 
čius” vokiečių..

Aplink Narva tvirtovę 
i Estijoje ir pusiau apsupto 
Pskovo priemiesčiuose vo
kiečiai smarkiai .priešinasi. 
Vėliausi pranešimai iš fron
tų sako vokiečių padėtis 
Narva ir Pskove darosi vis 
prastesnė.

Trečiam ir naujausiam

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ MASKVOS — Staigiai 

atšilęs oras paleido sniegą 
ir pavertė kietai užšalusius 
kelius į dumblyną ir tuo 
kenkia rusams šiauriniam 
fronte.

IŠ LONDONO — Ameri
kos Marauder lėktuvai ata
kavo nacių aerodromus ir 
invazijos krantą Prancūzi
joje.

IŠ LONDONO — Orinėse 
atakose ant Anglijos žuvo 
50,324 britai. Sužeista 63,- 
075.

IŠ PEARL HARBOR — 
Laivynas pranešė, kad mū
sų lėktuvai vėl skrido ) Ku-

Dinamito sprogime 
žuvo septyni kariai

CAMP WHITE, Ore., kovo 
3.—Šios stovyklos oficialai' 
pranešė,, kad trečiadieny į- 
vykusiam dinamito sprogi
me žuvo 7 kariai.

Sustabdė trečią nacių Anzio ofensyvą
Naciai smarkiai nukentėjo ir pasitraukė

NEAPOLIS, kovo 3.—Są- i tuvai iš Viduržemio bazių 
jungininkų jėgoms sutriuš- viena diena numetė rekordi

ne rusai baigia dasivaryH rūtų salyną Ir numetė peo-ikinus naciū trečią ofensyvą nį) skaičių 30,000 šrapnelio
trišakės ofensyvos sektory-

pne Ostrovo geležinkelių 
centrų, 10 mylių nuo viršu
tinės Latvijos sienos. Anot 
pranešimų, partizanai pade
da rusų kariams.

Desperatiškai bandydami 
išlaikyti Pskovą, svarbų 
susisiekimo centrą, kuris 
žinomas kaipo įėjimas į že
mutinę Estiją ir šiaurinę 
Latviją, vokiečiai smarkiai 
kontratakuoja. Jie siunčiu 
šarvuotus vežimus ir arti
leriją prieš rusus, bet nu
kenčia didelius nuostolius.

kis tonus bombų ant japonų 
Paramushiru ir Shumushu 
sąlųu

IŠ WASHINGTONO. — 
Senatorius VValter F. Geor
ge sakė šio krašto vidujinė 
skola turės būti iškelta, jei
gu norima apmokėti karo 
išlaidas šiais fiskaliniais me 
tais. Nacionalinė skola da
bar nustatyta $210,000,000, 
000.

PIRKITE KARO BONUS!

žemiau Romos, penktoji ar- bombų ant desorganizuoto 
mija tvirtai laikosi savo priešo linijų.
Anzio pozicijose. Naciai, nu
kentėję didelius nuostolius, 
buvo pavaryti atgal į tuos 
punktus iš kurių pradėjo 
savo ofenzyvą. ' \

* Visos vokiečių atakos su
stabdytos ir sąjungininkų 
štabas sakė jų ofensyvą 
buvo “brangus nepasiseki
mas.”

Padėdami numalšinti vė
liausią nacių ofensyvą An
zio fronte, sąjungininkų lėk

Naciai sako Anglijos 
bankas sunaikintas

LONDONAS, kovo 3. — 
Į vokiečių radio pranešimus, 
kad Londono žymioji Green 
wich obzervatorija ir laivy
no mokykla bei Anglijos 
bankas buvo sunaikinti ne
senai įvykusiose nacių ori
nėse atakose, oficialai nieko 
nesako. Vienas autoritetas 
įspėjo, jog naciai daro tuos 
teigimus vien tik išgavimuire S
informacijų.

Vienas štabo narys sakė 
sąjungininkai per 35 valan
das užmušė, sužeidė, suėmė 
arba pavarė tris nšcių divi-; 
zijas. •

Vokiečiai buvo pavaryti į 
laukus, kur penktos armijos 
artilerija ir tankai gavo 
progos juos apdaužyti.

Cassino ir aštuntos armi-

Suareštavo džianitoriu 
už moteries nužudymą

WASHINGTON, kovo 3. 
—Policija suareštavo Julius 
Fisher, negrą džianitoriu, 
kuris prisipažino, jog jis 
užmušęs p-lę Catherine Coo
per Reardcn už tai. ka*’ ji 
išbalusi jį už neišvalyrrą 
dulkių iš po joe rašomo Sva

jos fronte prastas oras su-lio episkopatų katedros kny- 
laikė didesnę karių veiklą, gynė.
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WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Kverylhiag ln the Ubo oi 

Furnitūra

geraj žinomos slaugės, En
sign Alice Druskis, duktės 
Jono ir Pranciškos Druskių. 
Ensign Druskiūtė baigusi 
slaugės mokslą 1940 m. į- 
gtsjo j Navy. Už kiek laiko 
nusiųsta j Angliją. Dabar 
randasi Londone. Ten viena 
dieną nuigus į Servine Oen- 
ter nustebo pamaČHSB kitas 
dvi slauges, su kuriomis kar
tu baigė mokslą iš St. Ma- 
ry’s ligoninės.

Labai retas atsl'.ikimias — 
sutikt savo draugus anoj pu 
sėj vandenų.

16 METŲ AftltlAUS AR SUVIRŠ
Vaaario 25 d>, 9 vaL ryto 

buvo laidotuvės Alfonso Pa
navo iš Chicagos. Laidotu
vėmis rūpinosi graboriai SU 
sys jr Bernard Barto ir kus 
H. Rotonda. VeMonis buvo 
gerai žinomas mūsų tarpe. 
Buvo vedęs au čdonai buvu
sia Agnieška Abramaite. 
Nona Chicagoj gyveno, bet 
kaa vaaarą atvykdavo atos
togų į Grand Rapids. Velio
nis palaidotas Sfe. Petro ir 
Povilo parapijos kapinėse. 
Patiko liūdėti žmoną Agnie
šką, sūnų Elmer ir keletą 
giminių čionai ir Lietuvoj.

HIGH SCHOOL MERGINŲ
16 METŲ AMŽJAI& AR SUVIRS

Vaikinai ir Merginos Mūsų Ginkluotose Jėgose 
Reikalauja Daugiau Saldainių 

MES TURIME APRŪPINTI JŲ REIKALAVIMUS

SHOVVROOMS fN 
MERCHANDISE MART

For appotntment caU — 
REPUBUC 6051

Uždirbsite Ekstra Pinigų Alt liekant Dalinio Laiko Darbą 
Pradedant bei kurį laiką tarp Valandų 8 ryto Iki 6 vakare

Į užjūrį. Šiomis dienomis 
Uršulė Turutienė gavo žinią 
nuo savo sūnaus, John Tu- 
ruta RM 1-c,/ iš Kaliforni
jos, kad jis jau išvykęs iš 
Amerikos.

NARGUTIZLiūdna žinia. Prieš kelias 
savaites dienrašty “Press” 
huvo atvaizdas jaunuolio lie 
tuvio Bobby Burna (Burins- 
kas) su kitais jaunuoliais I- 
talijos mūšio fronte. Vasa
rio 25 .d. .tėvai Adolph ir 
Marįe Burinakai gavo iš Ka
re DejSartaniftnto telegramą, 
kad jų sūnus Bobby dingęs 
(miasing) karo lauke. Esą 
vilties, kad Bobby dar gy
vas.

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

Vieši. John Kamsickas, 
navy air cadet, parvyko ke
lioms savaitėms namo pas 
tėvus Praną ir Veroniką 
Kamsickus. Jis yra baigęs 
Marąuette University, Mil- 
waukee. Po atostogų bus 
perkeltas į Monmouth Col- 
lege, Monmouth, Bl.

V. M. K.

z k SEKMADIENIAIS — nuo 1

KITOMIS DIENOMIS - 
vakare.

▼ EXTRA PROGRAMAS renk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. 

^^MARGUCIO ofiso adresas:
€755 S. Westem Ave., Chicago, III.

Telefonas — GROvehUl 2242

6 DIENOS SAVAITĖJE :: APMOKAMOS ATOSTOGOS 
LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VALANDŲ 

Malonios Darbo Sąlygos Didelėj Moderniškoj Saldainių Dirbtuvėj 
PATYRIMO NEREIKIA PILNA MOKESTIS MOKINANT

PUIKI TRANSPORTACIJĄ
Kedzie Ave. Gatvėkarių Lake Street “L” ir Gatvėkarių
Mes esam tik du blokai į vakarus nuo Kedzie Avenue 500 North 
ATEIKIT ŠIANDIEN IR PRADEKITE PASTOVIAME DARBE

Pasaulis mačas. Praeitą 
savaitę tam pačiam dienraš
ty '“Bmess” buvo atvaizdas AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Mūsų Employment Ofisas Atdaras:
Pirmad., Antra d., Trečiad. nuo 7 ryto iki 8 vakare 
Ketvirtad., Penktad., šeštad. nuo 7 ryto iki 5 popiet 

Sekmadienį nuo 11 ryto iki 4 popiet.

TeL CANai 6122

Phtiadelphia, Pa. — Va
sario 20 d. Lietuvių Muzika 
Įėję svetainėje įvyko minė
jimas Vasario 16 — Lietu
vos nepriklausomybės pas
kelbimo šventės. Programa 
buvo gan įvairi ir neblogiau 
aiai išpildyta, tik biakį bu
vo perdaug ilga. Todėl ir 
jai aprašyti užimtų perdaug 
vietos laikrašty. Vieną, ki
tą dalykėlį tačiau pažymė
siu, būtent, kad, tarp kitų, 
kalbėjo k jurgiečių klebo
nas, kun. dr. Vytautas Mar- 
tusevičius ir kun. J. Bagdo
nas, ir Jonas Grinius. Aukų 
Raud. Kryžiui surinkta 263 
doleriai su centais. Daugiau
siai aukojo Antanas Kaniu 
iis — 25 dol. Karo bonų par
duota už $11,225.00.

Minėjime daug darbavos 
ir viengentis Kazys žadeika. 
Ne veltui adv. Celedinas nuo 
estrados pareiškė, kad jei 
mes čia turėtumėm tokių 
Kazių Žadeikų ne vieną, bet 
nors 25, tai veiklos srity 
visuomet visuą “bytintume”. 
Darbavos ir jo, žadeika du
kra. Vadovystėj inŽ. Nor
kaus, dalyvavo ir “Dainos” 
choras.

Ant galo buvo atvykęs ir 
Vilimas Poška. Jis, spėja
ma, maąė paagituoti už kny
gą “Timeless Lithuania”, 
nes ją buvo atsinešęs. Ta-

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nno 2 Iki 4 ir noo 6 iki 8 vai. vak.

Nedėliomis pagal sutarti * 
Offlee Tel. Y ARds 4787 
Namų Tel. PROspeet 1930 '

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 v, v. 
Sekmad., Treėiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

8241 West 66th Place 
Teb REPnblic 7868 z

Tel. CANai 0257
Rez. T«4.: PROspeetDANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį. '

dėlių. Tas buvo ne taip, kaip 
turėtų būti... Tas buvo la
bai sopulingu tikriems Lie
tuvos patri jot ams! Frankas 
Satinskys, kuriam plačiai 
kalbėti lietuviškai nesiseka, 
bet kada jis sako ‘‘spyčicis” 
akivaizdoje lietuvių, tai sa
vo angliška kalba, puikiai iš
margina ne tik paviendato 
žodeliais, bet net ištisais 

i lietuviškais sakiniais. Gar
bė jam už tai!

Plunksnos Vytis

PIRKITE KARO BONUS!čiau jis tam reikalui atvy
ko pervėlai.

Žmonių minėjime dalyva
vo pusė inai, o būt buvę dar 
drsugjau, jei kitose dviejose 
ar trijose vietose nebūt bu
vę parengimų. Minėjimo 
svarbiausiu vedėjų buvo jau 
nas biznierius K. Sfcepona- 
vi&us ir savp pareigas at
liko kuo puikiausiai; tik tū
liems šiek-tiek teikė nema
lonumo, kad vartojo vien 
anglų kalbą; nepamargino 
net nei vienu lietuvišku žo-

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie skelbiasi ‘Drauge’

Pošohkite Gosus
KURIE PASIDARO NUO 

VIDURIŲ

UŽKIETĖJIMO

GYDYTOJAS «R CHIRURGAS 
1821 So. Halsted 8t. 

Rezidencija: 6600 S. Artealan Ave.
VALANDOS: Ii v. ryto iki 3 p.p. 

6 Iki 9 vai. vakare.
Ofiso Tel. VIRglnia 0036 

Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

Bfikit McdonOs 

SAVO AKIMSI

Tel. YARds 3146

GYDYTOJAS B CHBUBGAS 
4157 Archer Avenue 

Oftoo valu 1~4 ir 8—8:30 P.M. 
Trečiadieniais pagal sutartį

GYDYTOJAS B CHIRURGAS 
IR AKINIUS PRITAIKO 
744 W«et 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Kai jnsw prildadm wUuc&inia db 
kiatšjignaa ir Jūa jaučitėa auuar* 
aisti, numoti ir blogojo aaotaibolo 
ar nūs tų raiiluniu kočioto — tu* 
vom okoodCjimą, jaučiat* nomolonų 
krape, vidurių auiaiao*. navirJlu- 
n ima, nemigą, neturėjimų apetito ir 
jūa akilvia jaučiasi apaunkintaa dėl 
gazų ir iipūtimo — įsigykite Dr. 
mtar*s Jau g matų išmėginto Gomoso. 
Daugiau nagu liuoauotojae, jia taip
gi yra ridurių etiprintojoa, eoda ryta* 
iė 16 pačio* Gamta* gyduolių 
šaknų, fiadų fraaamaoų. Gomooa 
duoda nerangiom narnom veikti ir 
RMelkati jom* švelniai ir aklandtiai 
poSalhHi užkietėjusias išmata*; pa
žibėti prašalinti udkietėiiano gama, 
fr autaikia skilviui ma-
lomų šilumos jausmų- AB
Vprtokit tikrai su-

ųŽraio. jai jūa >*77,
v<l norite jauati 
dRąųgamg ma- 
lenioi pnjelboa 
nuo uikiatėji- 
mo varginimų // 
ėr tuo pat laiku //. /7
palengvinti jš- 7/J 
re -mg*- į 
kita ęojnaio //
šiandien.

Jairu Iii negalite nusipirkti savo SOTU1*- 
Hi/iiųAit pfirma <U1 uflaų •'■usįltivi- 
mat*' paaiAlymo Oomoso ir gausite —

DYKAI
D*. PBTgrg OLIJO LINIMCNT —

N. Min j. Smetana 
Dr. i J. Smetma, Jr.

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehUl 0617 
Offlee Tel. HEMIock 4848

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame aavo ranko
mis- f b

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 

756 West 85th StreeJ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

242S VVest Marąuette Road

Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspeet 6080
Jei nestsiUepia, šauk SEEley 0434 DR. CHARLES SEGAL

GYDYTOJAS B CHIRURGAS
4729 So. Ashland Ave.

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: Y ARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite— >
Res. Tel.: MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Ud 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popietir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

OflM Ir Akinių Dlrbtavl GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie AveaueJEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų MorgiČių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

VALANDOS:
nuo 2—4 Ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namu Materijolą Ui Dar Žemomis Kainomis I 

Atvykite i nftsų jardą Ir apžiūrėkite ata
ką Ir ankštą rOŠ| LENTŲ—MKLTAVORK 
— STOGŲ B NAMŲ MAYERUOL4 — 

M dėl ffamšą. poačtą. viškų, akkggą ir fletų. 
flfl PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAM 

I kaslink perstatymo namą.

DABAR VIKginia 1886

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso Tel. LAFayetU 8210 
Rez. Vėl. LATayette OOM 

Jeigu Neatsiliepiama— . 
šaukite: KEDzic 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.;
-/Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 

fieštad. 6 vai. Iki 9:30 vak.
Sekmadieniais pagal sugjtartmą.

ikaudiių muaknlų, patempimų ir 
m.
rara fiMtoto - aiu»ma — 
■ laikinai npkanooa akauamimnm 
nrOaimm kaip ganaššim rškRaa

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEIŠBĖGĄS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4264 Archer Avenoe 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariua

UMDEB U. S. GOVERNMENT SUTERVISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

□ Hitu gi.00. >taioakit man apmn. 
k*»a 11 uncijų Onmoto icldr»*i — 
gjjaęij-j-hnnčymiu bookutca

g ę. O. D. (Iilaido* pruUtoa)

Vania*_______________________ _
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniab 
VaL: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

1147 S. Halsted SL, Chicagc 
Pirmadieniais, Trečiadieniab 

/ ir fieštadienbb

STANLEY LJTWINAR,
General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8089 SO. MALSm^ST. HCL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO -

4192 Archer Ave. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą kad jo nebraa-"

dį



t
Šeštadienis, kovo 4 d., 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

CLASSIFIED AND "H E L P W A N T E D" A D S
. “DRAUGO" 

DARBŲ SKYRIUS
HELP WANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WAWTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

137 No. IH-arbom StiAl 
Tel. ‘ RAN.loJpli 94HK-IHM9

SVARBUS PRAN KAIMAS
War Manpnwer Gommlsplon na 

Matymai rrlkalatija kart rtanKu- 
kum darbininku turi įsigyti Pa* 
lluo«avlmo Rašt* (Matement of 
availability) nno dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Oommtsalon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar jfls galit gauti 
ir ar jums reikalinga palinosa- 
vlnto rastas. Jfls sutaupysit sau 
lr darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP WANTEI) — VYRAI

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKTT Į

2924 W. 51st St
NUO 9 RYTO na 5 PP.

Central 

Steel 8c Wir© Co.

VYRŲ ar VAIKINŲ — 1< metų 
imliau, ar mivlr*. lengviems * va
riem. darbams. pilno ar dalinio 
laiko. — STANLEY - OLIVER CO.. 
737 W. Jackson, 6th floor.

ABELNŲ DIRBTUVES 
DARBININKŲ

VYRŲ
Prie Darbų:

MACHINE ŠĄPOJE 
DIENOMIS AR NAKTIMIS

Patyrimo nereikia. Gera mokestis.

HANNIFIN MFG. CO. 
621 S. Kolmar Ąve.

VYRAI IR MOTERYS

BUS BOYS
AtslSauklt J Colonnade KambarJ. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5849 Sheridan Rd.

REIKIA
VYRŲ!

* * *
Amžius nesvarbu.—Taiperi atsišau
kite jei esate 4-F ar garbingai pa- 
Hnosuoti Ifi ginkluotos tarnybos. 
Dėl įdomių karo darbą modemiš
koje gnmo dirbtuvėje kuri randasi 
vienas blokas nno gatvėkarių ir 
arti L C. geležinkelio.

Mes siūlome sekančius patogumas 
apart kitų dalykų:

GRTTPfiR GYVYBES APDRAUDA 
REKREACIJOS PATOGUMUS. 
atootogu plena. 
mokesti laike legalių

švenčiu.
MAimYKLES fRHnWER8) IB 

KITUR MODERNIŠKUS PRAU
SYKLOS ĮTAISUS OET, PATO
GUMO MUSU DARBININKŲ.

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

Laikas ir pusė mokama už visa 
laika virš 40 vai. į savaitę. Puiki 
po karo ateitis.

GERA PROGA ĮSIDIRBIMUI
Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 Woodlawn Avenne

MALL TOOL COMPANY
Reikalauja Tuojau

ASSEMBLERS 
ENGINE LATHE

OPERATORIŲ 
TURRET LATHE

OPERATORIŲ
GRINDERS

TOOL MAKERS 
TOOL DESIGNERS 

MECHANICAL DETAIL 
DRAFTSMEN 

PUNCH PRESS 
SET-UP VYRŲ 

DIENĄ IR NAKTĮ SIFTAI 
54 VAL. SAVAITĖJE 

Po Karo Progos

7740 South Chicago av.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrimo nereikia. Sekmadieniais 
dirbti nereikia. Atsišaukit į Lmen 
kambarį.

SOUTHMOOR HOTEL 
67th Ir Stony Island Avė.

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

PASTOVUS DARBAI
48 VAL. SAVAITĖJE

APPLETON ELECTRIC CO. 
1701 W. Welllngton

(AtslSauklt prie PAULINA St. vartų)

REAL ESTATE SALESMldk — If 
you have reni saIck abi Ilt y, pep and 
good referrtice, you can rem big 
Income .eclllng Improvcd reni entate. 
Plenty of lmycrH. propertlcM and 
coemcratlon. Agc no object lf active. 
Old established Realtor Office.

CLARENCE O. ROSAIN 
5933 8. Halsted Rt. Normai S«7«

COREMAKERS, mokinių ir papra
stų darbininkų, reikia. Atsišaukite J

CAPITAL BRASS & ALUMINUM 
FOUNDRY CO.

2700 N. Campbell Avė.

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
• PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 ryto 
iki 5 pp. arba šeštad. iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
AtsineSkIt gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

REIKIA
SAND BLASTERS 
WET GRINDERS 

IR KALVIO
Mažas patyrimas reikalingas. 70c J 
vai. Uždarbis Iki $48.95 pradedant. 
Pakėlimas po 14 dienų. Pasovūs 
darbai po karo.

ACME FILE & RASP CO. 
4528 W. FULTON ST.

DOCK VYRŲ
Pilnam ar daliniam laikai. 

Matykit Mr. Curtis.
MICHIGAN

MOTOR FREIGHT LINES 
28041 S. Emerald CAL. 2727.

PRIE SVARBIU GINKLU GAMYBOS DARBU
MUMS RfflKIA

Shipping and Receiving Room Darbininkų
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų

Machinistams Pagelbininkų
Moteriai Handlers

Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers

★ ★
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Taipgi Reikia - PATYRUSIU
HORIZONTAL BORING MILL OPRS. BULLARD OPRS. 
TURRET T.ATHE OPERATORIŲ PLANER OPRS.

ELECTRIC ARC WELDERIŲ LAYOUT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS 
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIM

COACH IR
ROUNDHOUSE 

DARBININKŲ -

REIKALINGI

Santa Fe Ry
DARBAI

Vyrams ir

Moterims
GERA MOKESTIS
Laikas ir puse už 

viršlaikį virš 8 vai. 
Patyrimo Nereikia

ATSIŠAUKITE PRIE
MR. H. L. PRICE• K
Master Mekaniko 

18th St. ir Wenthworth Avė.

SANTA FE RY.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbai

MOTERIMS
Iki 50 Mėty Senumo

VALANDOMS:

6:30 vak. Ud 12 naktį.

—KARO PRAMONĖJE—

Ataišaaldt

ILLINOIS

BELL TELEPHONE

COMPANY'*»
Employment Ofisan Moterims 

Street floor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visa diena: Penktad. 
8:30 ryto iki S pp.

MOTERŲ ar MERGINŲ — 16 metų 
amžiaus ar suvirš, lengviems šva
riems darbams, pilno . ar dalinio 
laiko. — STANLEY - OLIVER CO., 
737 W. Jackson. 6th floor.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.E0 J mėneaĮ 
Pilnam ar daliniam laikui 
Krelpklt6s prie Houaekeeper. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų Jdomių karo darbų mo
derniškoje dirbtuvėje. Atsišaukite 
asmeniškai 8:30 iki 10 vai. ryto ar 
2:80 iki 4:00 valandos popiet.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Avė.

Stenographers

Typists

Comptomefer operators
Positlons open for experienced 

girls, also some beginners. 
SEE MISS LYNCH

-ALBERT PICK CO., INC.
2159 W. PERSHING RD.

TARNAIČIŲ
Vkhiramžlaus arba senyvų moterų 
kurios Ieško namų reikalingos pri
žiūrėti ligoniu kambarius. Gera mo
kestis maloniose aplinkybėse. Atsi 
Saukite prie Housekeeper.
WEST SUBURBAN HOSPITAL 

518 N. Austin Blvd. Oak Park

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — prie 67th St. arti 
S. Homan Avė., 2 aukščių mūro na
mas, 9 apartmentų, lotas 50x125, 
stokerto šiluma, atneša $4,395 ren
dos J metus. Kaina $29,000. Įnešti 
reikia tik $10,000.

FRANK V. ZINTAK CQ. 
4353 S. Archer Laf. 1121

KEEPINC UP MORALE—Red Ctom Cray Lady, Mrs. Lealie Pouch 
[heera Pvt. Paul Davi(non, of Ferbing, La., aa he convaleacea ai 
ilalloran General Hospital, Statei! bland, N. Y.,

KARIO LAIŠKAS
Rašo A. Skirtus

MERGINU
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 na 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c į valandą au 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 

5c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais šiftais. Dykai
ligoninės ir apdraudos pienas.

ATSIŠAUKIT
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm šeštad.
8:30 ryto Iki 4:30 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

DŽENITORKŲ 

Dirbti Naktimis
Pasirinkit savo valandas tarpe 
5 pp. ir 8 ryto. Prirodymai pi
lietybės turi būti priduota.

DOOLITTLE RADIO, INC.
7421 S. LOOMIS BLVD.

Brightonparkiečiai, 
jums žodis!

Sodalietės, šv. Vardo 
Draugijos ir L. Vyčiui 36 
kuopos nariai-veteranai — 
visi kviečiami sekmadienį 
kovo 5 d. bendrai dalyvauti 
dvasinėj puotoj šv. Kazi
miero garbei, Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. Cice
ro. Po šv. Mišių parap. sa
lėj bus bendri pusryčiai.

Susirinkti reikia 8:30 į 
Šv. Antano parap. salę, kur

Slapto veikimo 
vadų balsas

(LKFSB) Pirmasis šių 
metų “Neprikl. Lietuvos” 
(slapto Liet. laikraščio) nu
meris pradedamas su linkė
jimais, kad visa tauta bū
tų vieninga, kad taupytų sa
vo gyvybes, nesikarščiuotų, 
vengtų išsišokimų ir toliau 
sakoma: “Karui baigiantis 
Lietuvos valstybė juk turės 
remtis ne dabarties auko
mis ir lavonais, bet tik gy
vais žmonėmis. Tačiau au
koms išvengti nevalia mūs 
tautos vardas teršti, kaip 
tai daro deGEN(e)RATAI 
(sąmoningas pašiepimas: su 
darytas žodis “degeneratai” 
— išsigimėliai — iš pirmų
jų skiemenų vokiško pava
dinimo : Generaliniai Tarė
jai), ir kai kurie savisaugos 
pareigonys. Laikysenai turi 
būti išmintinga ir garbinga, 
lietuviška”. — Toliau seka 
septyni punktai: “Kaip tik
ras lietuvis — patri jotas tu
ri elgtis okupacijos metu”, 
ir tą straipsnį baigia šitaip: 
“Girtuoklius, palaidūnus, 
kyšininkus, kortų didelius 
mėgėjus mes laikome supu
vusia lietuvių tautos dalimi. 
Kaip su tokiais su jais bus 
elgiamasi ateityje. Dėl viso«-

bus susitvarkyta eisenai į kių lietuvių skundikų vokie- 
bažnyčią. Po visam bus pa- į čiam.3, mes jau esame pasi
daryta ekskursiją į Šv. Ka- sakę anksčiau: šie niekšai 
zimiero ka^us, kad pasi- sulauks atsiskaitymo die- 
melsti už mirusius narius, nos. Jie nematys pasigailė- 
Visus nuoširdžiai kviečia— j imo”. Paskui eina straips-

Ką veikia pėstininkai!
Kiekviena kariuom e n ė s 

dalis turi skirtingą paskyri
mą, užduotį atlikti. Dai
giausia fronte reikalinga 
pėstininkų, nes tik jie užima 
pozicijas, kai orlaiviai ir 
sunkioji artilerija “sumink-

Zinios mums suteikiamos 
trimis būdais: parodymu, 
žodžiu ir filmomis, kurių 
kasdien matome po dvi ar 
tris. Tikriausias išmokimas 
yra. praktikavimu, nuolati
niu kartojimu tų pačių pra
timų.

Pėstininkai yra per visą
šti” priešų linijas. Tada j^ti. Rytą keliasi
pėstininkai lengviau gali 
žygiuoti pirmyn, užimti 
naujas pozicijas ir jas išlai
kyti.

Didžiulė Texas valstybė 
yra nusėta su pėstininkų 
stovyklomis. Kiek jų ten 
yra, tai paslaptis, bet nema
žiau, kaip desėtkas. Čia yra 
nepaprastai dideli plotai ty
rumų, laukų. Pėstininkų ap
mokymai reikalingi dideli 
plotai šaudymams ir žygia
vimams.

Šautuvas yra geriausiu 
pėstininko draugu. Jis su 
juo praleidžia visą dieną ir 
vakarą, jis apgina kareivio 
gyvybę fronte, jis nugali 
priešus. Su šautuvu kartu 
eina durtuvas. Kareiviams 
vienas iš sunkiausių prati

6:45 A.M., turi pasitaisyti 
lovą ir drabužius susitvar
kyti per 10 minučių — tada 
trimitai visus iššaukia lau
kan. Sustoję eilėse keletą 
minučių susikaupia. Lietu
voje būdavo malda, bet ka
dangi čia yra didelis miši
nys visokių religijų, tad 
maldos nekalbai, bet duoda 
Jūekvienam pamąstyti, ką 
nori. Po mąstymo galima 
skubiai apsiprausti ir 7 vai. 
valgome pusryčius. Valgis 
dažniausiai geras, gali val
gyti, kiek nori—nuo stalo 
niekas nevaro. Sotūs būda
mi turime išsišluoti ir iš
plauti savo salę, kur miega
me. Čia turime neblogą sis
temą plauti tik, apie savo 
lovą. Laiptus ir prausiamąjį

mų yra dūrimo su durklais kambarį valome grupėmis iš 
pratimai. Prie jų reikia jė
gos ir apsukrumo. Su šautu
vais ne tik iš tolo priešas 
apšaudomas, bet ir iš arti 
reikia priešas nudėti: arba 
užmušti su buože .arba nu
durti. Tai nemalonūs žod
žiai, bet to tik mes moko
mės, tam tik esame kariuo
menėje.

Kita pėstininkų dalis mo
kosi kovoti su kulkosvai
džiais. Dar mes visi moko-
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L. Vyčių 36 kp. nis: “Kas Mes!”, “Ateities mie* kaip aP«g‘nti ar P“*- 
Lietuva ir Darbo žmonės”. ’IS?ti orladvių' patran‘

So. Chicago
Sodalicijos sus-mas. Ko

vo 6 d., 7:30 vai. vak. parap.! siškai sutvarkyta valstybė;

čia randame pareiškimą: 
“Ateities Lietuųa bus tei-

kų ir tankų atakavimo, kaip

eilės.
Nuo 8:30 iki 12 vai. vidur

dienio einame pasimankš
tinti arbi darome maršavi- 
mus arba tolimesnius išėji
mus—apie 6—10 mylių nuo 
stovyklos.

Po pietų būna pamokos, 
pratimai ir filmos. Vakarie
nė 6 vai. vak. Tada būna 
arba pamokos arba turime 
valyti savo ginklus. Tik vie
ną kn-karą — ketvirtadienį 
turime visai liuosą — taip 
pat visi sekmadieniai yra

apsisaugoti nuo pavojingų Įklosi. Dauguma liuoslaikius 
gyvybei dujų kaip suteikti praleidžia rašydami laiškus 
pirmąją pagelbą sužeiatie- ir skaitydami arba eina į 
siems. i kinus. i1salėj įvyks Šv. Teresės So

dai ici jos sus-mas. Visos na
rės malonėkite atsilankyti, 
nes svarbu yra aptarti atei
nantieji darbai ir įvairios 
pramogos. Be to, atsiveski
te ir naujų narių Rap.

joje turės viešpatauti socia
linė teisybė ir tokia politinė 
santvarka, kurioje kiekvie
nas valstybės pilietis, nau
dosis ekonominio gerbūvio 
politinio teisėtumo, moksle 
bei meno vaisiais”.

Duodama 10 patarimų a- 
reštuotiems su šia pabaiga:

— Atmink lietuvi, kad 
Tau privalu būti tik kilniu 
savo tautos didvyriu.’’

Jr

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
ui pigesni nuošimtį — be komMlno 

PASCALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TELu—RANDOLPH 9488

IITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★¥**

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD................... Tel. CANaI 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

MERIT DIRBTUVE
įvertinimas dirbtuvėle duoda jums progos įaidirbtimų įvertinimas airotuveie auoaa jums progos įsi< 

taip greitai kaip Išmoksite ar parodysite gabumus.
★

Dirbtuvė* tvarkoma Canteen pristato valgius kašto kaina.
Jei dabar dirbate prie kare darbų, būkite prie aavo darbų.

Danly Machine Specialties, Ine.
2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.

Gabum

DftDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!'

Žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da-, 
lykiais, kuriais jis juokiasi.

J. W. Goethe!
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THB LITHUANIAN DAILY FRIEND 
Sooth Oalriry Sve. CMengo, Illlnof

Pubiished Daily, except Snrtdays, 
by the

LimVANIAN CA'rtJO’JC H ESS SOCIfeTY 
A merftber of the Catholic Pr esą Astodation

>8.00 per year oataide of Chicago; 57.00 peP year In Chlcagc 
Cieero; 3c per copy.

Advertfcdng in "Draugas” brings best resulta.

PKA9GA&
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina CHeagoje Ir Cfeero 1 paštu:
Metams *................................................................................ $7.00
Pašei metų ...............................................-................ 4.00
Trims mėnesiams ............................................................. 2.00
Dviem- mėnesiams .........................................  1.50
Vienam mėnesiui .................................................................... 75

ėangOMee Valstybėse, ne CMėngoje:
Metams ...................................................................................  $6.00
Pusei metų ...................../.......................................................... 3.50

mėnesiams......... ................................ ........... 1.75
mėnesiams ..........     1.25

mėnesiui .............. ...-..... ...-.. ,uv................... 75
.. A Užsieniuose:

Metams .......................................................................................... $8.00
Pusei metų ...................s.............................. •.................... 4.50
Trims mėnesiams .......................................................,........... 2.50
Pinigus reikia Siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.'

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir koreAporidėntaias raitų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisinnCUma tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teise tai«ytl ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
Iforespondencijas sulis savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, raSomala mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios'' 
korespondencijos lalkraštin Sėdėdamos.

Entered as sceond-Clšao Matter Marcb 31, 1916 at Chicago,' Dl. 
Under the Act of March 3, 1879:

fr. Kazimiero švente - mūsų maldų diena
Šiandien minime 

šv. Kazimiero, lietu
vių tautos globėjo, 
šventę. Jei kada bu
vo reikalinga Lietu
vai jos šventojo glo
bėjo .užtarymas ir pa
galba, tai šiuo metu 
ji yra būtina. Lietu
va yra dideliame var
ge ir prispaudime. Ji 
kenčia nacių baisioje 
vergijoj, jos sūnūs ir 
dukterys badauja, ka
lėjimuose pūva, žūva 
ištrėmime. Tie, kurių 
bolševikai ir vėliau 
naciai nesuspėjo iš
vežti, į kalėjimus ar

koncentracijos stovyklas uždaryti, savanoriai susibūrę, 
j požemius sulindo ir baisiausiose sąlygose kovoja dėl 
savo šventų teisių j laisvų ir nepriklausomą gyvenimą. 
Mūsų pareiga yra maldauti šv. Kazimiero, kad jis glo
botų vargstančius ir kovojančius, kad Aukščiausiojo 
išprašytų ištvermės ir stiprybės kovoti ligi bus laimėta 
didžioji kovai

Kai Lietuva kariavo su galingais priešais (rusais, 
Zigmontui II viešpataujant) siekusiais ją pavergti ir 
sunaikinti, šv. Kazimieras stebuklingu būdu atėjo į pa
galbą Lietuvos kariuomenei. Ji buvo padrąsinta, jos 
dvasia buvo sustiprinta ir Lietuva su savo talkinin
kais laimėjo, šiandien ne tik vokiečiai iš Vakarų šv. 
Kazimiero žemę mindžioja, bet iš Rytų kiti pavojai 
kyla. Lietuva, atsiradusi, kaip sako priežodis, tarp šė
tono ir bedugnės, reikalauja maldos, reikalauja dan
gaus pagalbos. \

Mūsų bendradarbė S. J-tą vakar dienos laidoj teisin
gai nurodė, kad šiuo momentu... “be atidėliojlnlo Visi 
šios laisvos šalies lietuviai katalikai turėtume organi
zuotai, bendrai, karštai eu giliu tikėjimu melsti Dievą 
per švenčiausios Panelės Marijos užtarimą išlaisvinti 
kenčiančius mūsų brolius iš okupantų ir ištrėmimų ver
gijos, apsaugoti Lietuvą nuo sunaikinimo ir grąžinti 
jai nepriklausomybę”... Pridėkime prie to sAvO karš
tas maldas į s v. Kazimierą kuris ne vienoje tautos krū
tingoje valandoje yra atėjęs j pagalbą, užtaręs:

Tad, ši ir rytojaus diena tebūnie mūsų bendrų mal
dų dienos į-savąjį tautos globėją šv. Kazimierą.

(Šv. Kazimieras gimė 1468 m. Jis pasižymėjo dide
liu maldingumu ir geraširdiškumu neturtingiems. Mi
rė Vilniuje 26 metų amžiaus. Palaidotas Vilniuje. Šven
tuoju pripažintas popiežiaus Leono X).

Nė vienas sąmoningas šio krašto pilietis ar čia ra- Mkfjlht ŽUltlBlift 
dęs sau pastogę ir duoną ateivis, terteužmiršta, ktad1 jo ’
šventa pareiga yra gausiai aukoti Amerikos Raudotis 
jam Kryžiui, atliekančiam milžiniškus krikščioniško
sios artimo meilės darbus ir karo laukuose, ir namų 
fronte, ir visur, kur tik jo pagalba yra reikalinga.

Jonas Budrys, Lietuvos generalinio konsulas New 
Yorke, paruošė puikų memorandumą sąryšyje su 
“Newsweek’’ bendradarbio Raymond Moley raštais apie 
Lietuvą. Memorandume vykusiai atsakoma į Moley 
melagystes, paskleistas apie lietuviu tautą..

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

GAVĖNIOS
MINTYS

Rato Vysk. P. Būčys, M.I.C.

Viena iš Tėvų Marijonų įstaigų — kunigų 
seminarija (Hinsdale, III.), kurią šios garbin
gos kongregacijos bendradarbiai padėjo pa
statyti ir užlaikyti. v

Idealislų suvažiavimas
KILNIŲ DARBŲ RĖMĖJAI ,

Įvykstant rytoj Tėvų Marijonų Bendradarbių meti
niam seimui, norime bent trumpai įvertinti mūsų svar
biųjų įstaigų rėmėjų darbus ir nuopelnus. Tiesiog sun
ku yra surasti tinkamų žodžių, kuriais būtų galima 
apibranginti tuos geraširdžius mūsų tautiečius, kurie 
nesigaili savo brangaus laiko darbui, savo sunkiai už
dirbtų centų, kad tik galėtų įsisteigti ir užsilaikyti mū
sų mokyklos ir kitos kultūrinės įstaigos. Jų pašiau-' 
ko j imu ir geraširdiškumu remiasi visas mūsų, Ameri
kos lietuvių^ religinis, tautinis ir kultūrinis gyvenimas. 
KĄ MES REMIAME

Prieš trisdešimtį metų į Ajneriką atvyko tik keli lie
tuviai marijoriai. šiandien jų yra kelios dešimtys. Ir, 
palyginti, trumpu laiku, jie savo veiklą stebėtinai pla
čiai išplėtė. Pavyzdingai suorganizuota provincija įstei
gė lietuvių bernaičiams vidurinę mokyklą ir kolegiją, 
taip pat kunigų seminariją. Jų patalpoms įsigijo gra
žias nuosavybes Thompson, Conn., ir Hinsdale, III. Bet 
čia dar nesibaigia Tėvų Marijonų darbai. Jie leidžia 
dienraštį ir savaitraštį, aptarnauja keletą parapijų, 
duoda misijas ir patarnauja kunigams klebonams įvai
riose parapijose .Ši garbinga kongregacija daug yra 
nudirbusi, daug dirba ir ateity, suprantama, dar svar
besnį vaidmenį jai yra lemta suvaidinti.
KONGREGACIJA IR VISUOMENE

Be visuomenės paramos, aišku, nebūt galima pastai 
ty.ti mokyklos, išlaikyti laikraščiai, priauginti ir iš
auklėti mokyklų ir kitų įstaigų vedėjai ir darbinin
kai. Nors mūsų visuomenė yra duesni ir supranta Tė
vų Marijonų dirbamų darbų reikšmę, bet vis tik turi 
būti kas prie jos prieina, ją suorganizuoja, sukviečia, 
išaiškina. Šią garbingą tarpininko pareigą kaip tik at
lieka ta organizacija, kuri rytoj laikys savo metinį 
suvažiavimą, seimą. Tėvų Marijonų Bendradarbiai ga
li teisingai džiaugtis ir didžiuotis savo darbais, kurie 
yra labai stambŪ3. Jei mes šiandien didžiuojamės ir 
lietuvių kolegija ir seminarija, žinokime, kad be uolių
jų ir geraširdžių- bendradarbių vargu būtume jas tu
rėję. Kongregacija davė jotms pagrindą, bet duosniotfi 
lietuvių visuomenė, Tėvų Marijonų Bendradarbių or
ganizuojama ir raginama, pastatė joms sienas. Ypač 
per paskutiniuosius kelis metus Tėvų Marijonų ben
dradarbių buvo daug nudirbta. Kai prieš pora mėne
sių buvo minėta Marijonų vienuolijos provincijos A- 
merikoje įsisteigimo 30 metų sukaktis, sužinojome, kad 
bendradarbių arba rėmėjų daug prisidėta, kad sukelti 
ir kolegi3to ir seminaristo fondai. Tie fondai, tai bus 
nuolatinis gyvas šaltinis, iš kurio plauks galimumai 
dviem gabiem neturtingiem studentams' siekti aukšto
jo mokslo, ruoštis gyvenimui ir visuomeniniam darbui. 
SUVAŽIUOKIME VISI

Reikia manyti, kad rytoj suvažiuos daug žmonių į 
Tėvų Marijanų Bendradarbių šaukiamą seimą. Suva
žiuos vfei tie, kurie trokšta, kad Amerikos lietuviai 
išliktų gyvi ir savo religija ir tautybe. Jie suvažiuos, 
kad suteikti moralinę ir medžiaginę paramą įstaigoms, 
be kurių būtų neįmanomai ištaikyti aukščiau paminė
tas brangenybes. Mes taip jaučiame, kad seime bus 
daug draugijų išrinktų atstovų. Bet mes prašome rte- 
atalilikti ir paskirų asmenų. Suvažiuokime visi gyvieji
lietuviai katalikui, kuriems rūpi mūsų tautos šviesi a- PnMYvenhno sunku 
teitis. Ryt visų kilniųjų; idealistų suvažiavimas.

šiomis dienomis išėjęs iš spaudos Sity ifietų pirmasis 
“Muzikos žinių“ numeris, daro gero įspūdžio. Jame ran
dame naudingų raštų ir žinių iš muzikos pasaulio. Ra

šo J. Žilevičius, K. J. Prunskia, A. S. Pocius (šio žurna
lo redaktoriais) ir kiti. Nors “Muzikos žinios” rečiau 
bepasirodo — kas trečias mėnuo, tačiau jis pajėgia 
apimti, ir tai gana plačiai, lietuvių muzikos ir dairios 
meno veiklą. Jų leidėjo Vargoninirikų Sąjungos ir 
redaktoriaus komp. A. S. Pociaus pastangos nėra tuš
čiomis.

mai Lietuvoje
(LKFSB) Nors Lietuvos • • • ,

kaimų gyventojai turi prie
monių gintis nuo alkio, bet 
miestiečiams—sunkiau. Ap
skaičiuojama, kad tiems, 
kurie turi pragyventi viską 
pirkdamiesi, Lietuvoje vie
nam asmeniui išlaidų yra 
150 markių mėnesiui, dvie
jų asmenų šeimai—300mar
kių, trijų asm.—400 markių. 
Tokius atlyginimu# retas te

-o
šeštadienis, kovo 4 d.’ 1944
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Šeštadienis kovo 4 d.
Dvi yra žmonių veikimo 

kryptys: vieni gamina, Uiti 
naikina. Didysis istorijoso- 
fijos tėvas šv. Augustinas 
tą žmonių dvasios krypčių 
skirtumą padėjo savo geni- 
j alaus veikalo De Civitate 
Dei (Apie Dievo Pilį) pa
grindam Visose žmonių pa
dėtyse tas skirtumas pasi
reiškia. Sokratis brangina 
tiesą labiau už visą, o sofis
tai tyčiojasi iš jos. Cezaris 
Augustas imperatoriaus vai 
džią bei jėgą pavartoja pi
liečių gerovei, • Neronas ne
sidrovi nė sostinę padegti 
savo užgaidai. Du tikri bro
liai buvo Saliamonas bei Ab- 
salonas, taip pat Ablius ir 
Kainas, tačiau kokis skirtu
mas tarp jų!

Šitie žmonių dvasios taip 
dideli skirtumai labiausiai 
reiškiasi didiems supurty- 
mams užėjus. Kalbėdamas 
apie pasaulio pabaigos pa
sibaisėtinus /(vykius, Kris
tus sako, kad ne giminystė 
tada nulems žmonių susitel
kimus- kovoje Už ir prieš 
tiesą ir dorą, o asmens nu
sistatymas. Tuomet du bus 
lauke; vienas paimtas, kitas 
paliktas: dvi malėji prie gir
nų, viena bus paimta ir kita 
palikta (Mt. 24, 41).

Tas skirtinga? ir neapsa-, 
komai toli nešantis nusista
tymų skirtumas, padarantis', 
kad tėvas bus kankinys, o 
sūnūs kankintojas, arba at- 
virkšuiai, vis gi nėra žmo
gui nė įgimtas, nė vata į- 
bnlktas, o paties žmogaus 
pasirinktas. Iš prigimties 
mes turime savyje daug ge
ro ir daug blogo. Ir stip
rinti savyje mes galim ar 
vieną, ar kitą.

Nepalikim, kad tas stip
rinimas edtų atsitiktinai. Tuo 
atveju jis bus aklas it blo
gybė mumyse sustiprės. Ge
ras tikslas įvyksta tiktai jo 
ąiekiant, o suirimas pasida
ro ir nepageidaujant. Žiū
rėkime, kas darosi mumyse. 
Kaip dažnai blogybė ima ir 
įveikia geruma? Šukuojame 
plaukus, kad jie būtų. tvar
koje, prižiūrime darželius, 
kad' žliūgės nenustelbtų' gė
les, įgyvename dirvas, kad 
javai būtų gryni. Nepaliki
me be priežiūros savo sie
los. Kiekvienose Mišiose ku
nigas mus ragina kelti šir
dis aukštyn, tardamas “Sur- 
sum Cordi”. Mes jam atsi
liepkime gyvenimu: naiky- 
kime savyje bloga, kenks
minga ir žema, o ugdykime 
savyje tiesą, gerą, grožį ir 
kas kilnu.

Pranešimas visuomenei
Šiemet, gegužės mėnesio 15 dieną, sukaks lygiai 24 me

tai, kai susirinko laikinėje Lietuvos sostinėje, Kaune, pir- 
mas laisvos Lietuvos parlamentas, išrinktas visuotinu 
žmonių balsavimu. Tai buvo Lietuvos Steigiamasis Seimas.

Pirmame aavo posėdyje jisai patvirtino Lietuvos; kai
po nepriklausomos valstybės atsistatymą, pareikštą 1918 
metų vasario 16-os deklaracijoje, ir paskui davė jai de
mokratinę konstituciją.

Šis didžiai svarbus lietuvių tautos istorijoje įvykis įgy
ja ypatingos reikšmės dabar, kai Lietuvos žmonės pate
kę po žiauria vokiečių lfetena, grumiasi dėl savo gyvybės 
ir ateities. Jie nori atgauti laisvę ir valdytis savo vąlsty- 
bėje tais demokratybės pagrindais, kuriuos Steigiamasis 
Seimas įdėjo į Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Svariau yra tai prisiminti ne tiktai lietuviams, kurie 
trbkšta padėti savo gimtajam kraštui, bet yra svarbu 
taip pat atkreipti į tai viso demokratinio pasaulio dėme
sį, nes, gal būt, dar šiemet bus sprendžiamas Lietuvos 
likimas. 1 t1 ,

Tad visa sąmoningoji Amerikos lietuvių visuomenė yra~< 
kviečiama tas Steigiamojo Seimo sukaktuves iškilmingai 
paminėti: Straipsniais spaudoje, viešais susirinkimais, 
paskaitomis svetainėse ir per radio ir atitinkamomis re
zoliucijomis.

Pravartu bus tuo pačiu žygiu paminėti ir liehrvių spau
dos laisvės atgavimą, nes ateinantį gegužės mėnesį sukan
ka 40 metų, kai Rusijos caro valdžia atšaukė draudimą 
spausdinti lietuvių raštus lotynų raidėmis.

Amerikos Lietuvių Taryba nutarė, tų sukaktuvių proga, 
sušaukti draugijų atstovų konferencijas stambesniuose * 
lietuvių judėjifrto centruose: Chicagoje, New Yorke, Bos
tone, Pittsburghe, Wilke3-Barre, ir tt. Jose galės daly- . 
vaiūti delegatai ne tiktai iš vietinių draugijų, bet ir iš ap
linkinių miestų, kad tokiu būdu būtų apimtas kiek galint 
didesnis skaičius kolonijų.

Konferencijų suorganizavimu kiekvienoje srityje rūpin
sis Organizacinis Komitetas, sudarytas iš vietinių veikėjų. 
Jisai paims svetainę, išsiuntinės arba paskelbs spaudoje 
kvietimus draugijoms ir nustatys konferencijos tvarką. -4

Suprantamas dalykas, kad tose konferencijose bus pa
reikštas lietuvių pasiryžimas remti karo pastangas, nes 
laimėti karą tai pirmas ir vyriausias visų mūsų uždavi
nys.

Minėdami aukščiaus paminėtas sukaktuves, tose konfe
rencijose Amerikos lietuviai per savo organizacijų atsto
vus pakels balsą už laisvos nepriklausomos ir demokrati
nės Lietuvos atsteigimą ir tvirčiau susiorganizuos toles- ? 
niam darbui, kad tas tikslas būtų pasiektas.

Amerikos Lietuvių Taryba

gauna ir daugelis gelbstisi 
pardavinėdami nuo seniau 
turėtus drabužius, knygas, 
baldus. Vienas slaptasis Lie 
tUvos laikraštis rašo: “Vo
kiečiai turi korteles rūbams, 
avalinei ir kitiems pramonės 
gaminiams. Kodėl jie neski
ria kortelių lietuviams? — 
Neužtenki medžiagų, nes 
bolševikai ir vokiečiai iš
grobė mūaų 10-ties metų at
sargą... Vokietys gali apsi
rengti Lie.'lavoje ne medi
niais drabužiais, kurie ant 
laisto sudyla ir nemanau šilu
mos,—gali gauti po keletą 
porų batų ir kitokių gami

nių, o lietuviai Lentzeno 
koliojami tegul išparduoda 
dar turimus daiktų likučius, 
arba tegul važiuoja į Rei
chą badmirrfniti.”

SAVtIT! 
ratu mm

SVEIKINAM EI

švento Kazimiero Akademijos Rėmėjų Bran

gi jos Sidabro Jubiliejaus proga, nuoširdžiai svei

kiname visus steigėjus ir bendradarbius, kurie sun

kią organizavimo naštą nešė. Taip gi ir visus da

bartinius narius ir linkime Dievo palaimos visuose 

Jūsų darbuose, o amžiname gyvenime pelnyti Išga

nytojo prižadą.

"Kas kartu su manim darbuojasi, tam ir pa

sisekimas bus užtikrintas. Mylėsiu ir išaukštinsiu 

tuos, kurie mane myli ir garbina.”

ŠVENTO KAZIMIERO SKSBBfS 
Motina M. Juozapa.



Šeštadienis, kovo 4 d., 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

MIRGA - MARGA B ROCKFORD, IU. sugrįžę visi buvo užprašyti 
į parapijos salę pietums.

J. E. VYSKUPAS WM. O’BRIEN DALYVAUS 
ARD DVASINĖJE PUOTOJE

40 vai. atlaidai
Kovo 5 d. prasidės 40 va

landų atlaidai Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioj. Pamoks
lus sakys garsus pamoksli
ninkas kun. K. Barauskas.

Klebenąs kun. K. Juozai
tis kviečia visus parapijo
mis ir virus lietuviais pasi
naudoti Dievo malonėmis.

Rytais šv. Mišios bus 8 
vai. ir pamokslas. Vakarais 
7:30 palaiminimas ir pa
mokslas.

53 m. amž., LRKSA 137 kp. 
narys. Palaidotas Kalvari
jos kapinėse. Susivienymo 
nariai labai gražiai p?siro- 
dė: ne tik šermenyse daly
vavo, bet ir į kapines paly
dėjo. Velionio žmona Oha 
visiems dėkoja. Nuo kapinių

Povilas Petrėms pasitei
sina, delko nedalyvavo Už
gavėnių vakare ir pra’aimė-, 
jo ‘‘dzūkų karaliaus” laižy- 
bas. Sako, perdaug naktų 
nemiegojęs ir labai buvęs 
susirūpinęs. Parėjęs iš dar-j 
bo, po vakarienės atsisėdęs I

minkštoj kėdėj, užmigęs ir 
tik sapnavęs, kad “kara
lius” ženijas. Kai pabudęs, 
jau pervėlu buvo eiti.

Korespondentas

Naciai įvedė lazdų . 
bausmę

(LKFSB) Slaptieji Lietu

vos laikraščiai nusiskun
džia, kad naciai Lietuvoje 
įvedė lazdų bausmę: lazdo
mis muša darbo stovyklose, 
Reicho darbo tarnyboje, sa
vo valdininkus bausdami, 
netgi kurį laiką bandė įves
ti ir mūsų gelžkeliečiams, 
tačiau mūsiškiai nepasidavė 
ir vokiečiai turėjo lazdų 
bausmę panaikinti.

Vasario 27 d. buvo, suruoš 
tas ourpryzas LRKSA 137 
kp. pirmininkė Varikoijienė 
savo dukteriai Daratai 18-to 
gimtadienio proga. Daug at 
silankė* draugių ir giminių

Sekmadienį, kovo 5 dieną, Šv. Kazimiero Seserų kop- įr Darata gavo gražių do- 
lyčioje, 10 vai. ryte, J. E. vyskupas Wm. O’Brien daly- vanų. Ji yra Susivienymo 
vaus iškilmingose padėkos šv. Mišiose ir pasakys pa
mokslą. Šv. Mišias laikys kapelionas kun. B. Urba.

Akademijos Rėmėjų Draugija per dvidešimt penkis me
tus yra nuveikusi daug didelių darbų. Visa tai galima 
buvo nuveikti tik dėlto, kad Kristus, didžiosios meilės 
Karalius, yra rėmėjų idealas. Kristus, tad ir bus pagerb
tas Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Dr-jos dalyvavi
mu šv. Mišiose ir bendra šv. Komunija. Ta diena bus 
“Dėkingumo Diena” padėkoti Visagaliui už visas suteik
tas malones ir laimėjimus.

——
SIDABRO JUBILIEJUS ŠEŠIOMS

ŠVENTO KAZIMIERO SESERIMS
sukaktįŠiandien, šv. Kazimiero 

šventėje, pagerbimas jubi
liačių prasidės šv. Mišiomis 
9 valandą, kurias laikys ka
pelionas kun. B; Urba, Šv. 
Kazimiero Seserų vienuoly
no koplyčioje.

' r» • * -» c• 4
Dvidešimt penki metai nu 

aidėjo, atverdami naują gy
venimo kelią mūsų garbin
goms jubiliatėms, kurios 25

metų profesijos 
šiandien mini.

nare.
Bronius Kačinskas, Smi1- 

gietis vargonininkas, padai
navo “Happy birthday”.

Kačinskai žada užsisaky
ti “Draugą“. “Draugo“ ko
respondentas irgi dalyvavo 
toj puotoj ir dėkoja už vai
šes.

Kotrina Užubaliene auko
ja $10.00 TT. Marijonų Ben
dradarbių Dr-jos seimui. Sa
ko, ji pati negalinti dalyvau
ti. K. Užubaliene yra “Lai- J 
vo” akai ytoja ir rėmėja.

Serga Aleksandra Stan
kus, K. Valiulienė ir P. Spi- 
kienė. Linkim visiems pa
sveikti.

Mirė Jonas' Grigoravičius

1939 m.
No. 70494

BANKRPPICY BYLA

<

United States Distriet 

Teisme, Chicago, III.

1942 m.
BANKRUPTCY BYLA

No. 79107

United States Distriet 

Teisme, Chicago, III.

JOSEPH S. KRAL, Ine., Electrical Appliances, 
6140 Cermak Road, Cicero, Įteikė Savanoriai 
BANKRUTAVIMO peticiją Kovo 31 d., 1939 m. 
Fred E. Huml Tapo Paskirtas Receiver ir Balan
džio 3 d., 1939 m .'Buvo Jam Įsakyta Tvarkyti Tą 
Biznį. K ,

JOSEPH S. KRAL Buvo PREZIDENTU Šios 

Kompanijos.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7237

★
Didelė Rakandų 

Krautuvė
JEWELRY IR MUZIKOS 

KRAUTUVE

po vieno stogu, baltame name 
per Sl-us metus.

Sąžiningas patarnavimas. Jums 
apsimokės atvažiuoti pas Budri- 

, ką, nors Jūs gyventumėte ir po- 
‘rą Startų rftylių nuo Chicagos. 
Čionai rasit tokiu rakandų, ko
kių niekur kitur nerasite.

Sesuo M. Zita — atvažia
vo į vienuolyną iš Šv. Pran
ciškaus parap., Athcl, Mass.
Gimus Lietuvoj, Meiluomuo- 
se, Vabalninku parap. Dar
bavosi Chicagoj: Visų Šven
tų parap., Dievo Apvaiz- •“ “ ” " “. A T • x. Pan. parap. Darbavosi Šv.dos, Sv. Jurgio parap., Šv. , . .
Antano parap., Sv. Kazimie-1 įUrgl°. ChlcaJ°-

a. e. Pranciškaus, Mmersville Pa.ro, Worcester, Mass.; Šv.I ,
Ba'tramiejaus. Waukegan, I ®ials metala darbuojasi Sv. 
III. Dabar darbuojasi Auš- Kaz.rn.ero parap., Worees-
ros Vartų parap., Chicagoj.

Sesuo M. Berchmana — 
Gimus Išdaguose, Lietuvoje 
— įstojo į vienuolyną iš Ci
cero. Darbavosi Chicago pa
rap.: Aušros Vartų, Nekal
to Pras. Pan. Švenč., Visų 
Šventųjų, Gimimo P. švenč., 

i Dievo Apvaizdos, Šv. Juoza
po, ŠŠ. Petro ir Povilo; Šv. 
Kazimiero, Chicago Hghts, 
III.; ŠV. Kazimiero, Phila, 
Pa.; Saldž. Jėzaus širdies, 
Nevv Phila., Pa. šiais me
tai,! darbuojasi Šv. Kryžiaus 
parapijoje.

ter, Mass.
Sesuo M. Gerardą — Gi

mus Adomaščiuose, Lietuvo
je. Įstojo iš Dievo Apvaiz
dos parap. Daug metų vie
nuolyne darbavosi prie siu
vimo. Nuo 1929 metų atliko 
namų ruošos darbus — pa
sidarbuodama Visų Šventų
jų parap.; šv. Kazimiero, 
Gary, Ind.; Šv. Juozapo, S. 
Chicago; ŠŠ. Petro ir Povi
lo; Šv. Pranciškaus, Indiana 
Harbor, Ind.; Šv. Kryžiaus, 
Mt. Carmel, Pa.; Saldž. Jė
zaus Širdies, Nevv Phila.,

1944 m.

Ai minkyta kėdė yra linguojanti 
ta padaryta stipriai ir aalvg vė- 
iftiisio ntiliaua. Dabar parai-

«».......... *19.95
Lengvais iSmokėjimais po $1.25 
į mėnesi ir dar dovana dykai.

1 Budriko Leidžiamos Radio 
Valandos:

W. H. F. C. 1450 K. Ketvergo 
vakare 7:00 P. M.

VV. C. F. L. 1000 K. Nedėlios 
vakare 9:30 P. M.

★
Su pilna orkestrą iš 25 

1

Pa.; Juozapo Marijos Viloje; 
Sesuo M. Emerenclana — Šv. Kazimiero, Phila., P.a.;

Įstojo ’i vienuolyną iš Merui t 
Carmel, Pa. Mokino aukš-

Šv. Jurgio, Shenandoah, Pa. 
Sesuo M. Karolina — Gi-

tesiuus skyrius: šv. Baltra- Cumbola Pa Moks
miejaus parap., Waukegan,1 meanjųjų skyrių vaikučiu. 
III.; Dipvo Apvaizdos f ar.; iiose mokyklos;; visų Sven- 
šv. Mykolo parap.; Nekalto tųjų AuSros Vartų, Djev0 
Pras. P..švenč. parap. Buvo Apvai2d,M, gv. juozapo, 
dviejų mokyklų vedėja: Sv. pa . Sv Ba,tr,.
Antano mokyklos, Cicero ir 
Šv. Antane, Rockford, UI. 
Mokė Šv. Kazimiero Akade
mijoje kur ir tebesidarbuo
ja eidama bibliotekos parei
gas.

Sesuo M. Emilija — Gi
mus Varniuose, Lietuvoje. Į- 
stojo iš Worcester, Mass. 
Mokė mažyčius Aušros Var- 
*ų parap., Sv. Kryžiaus par., 
Mt. Carmel, Pa.. Dievo Ap
vaizdos parap., S v. Antano 
parap., šv. Juozapo parap., 
Scranton, Pa., Sv. Mykolo
parap., Nekalto Pras. švč. giesme.

miejaus, Wau.kegan, III.; šv. 
Kazimierai, Worcester, Mass. 
Šv. Antano, Rockford, III.; 
Šv. Alfonso, Baltimore, Md.; 
Šv. Jūozapo, Chicago ir Lo- 
rettos ligoninėje pasidarba
vo. šiais metais darbuojasi 
Juozapo Marijos Viloje, 
Newtotvn, Pa.

Iškilminga jubiliejaus Šve
ntės proga linkime ir mel
džiame jubiliatėms daug ma 
loniųi, sveikatos ir lydime 
mūsų nuoširdžius sveikini
mus džiaugsminga “ Vivat“

š. K. S.

Gruodžio 1 d., 1942 m. Nesavanoriai Bankru- 
tavimo Peticija Buvo Įteikta Prieš BELL LAUN- 
DRY SERVICE COMPANY, 5220 Cermak Road, 
Robret W. McKinlay Tapo Paskirtas Receiver.

JOSEPH S. KRAL Buvo PREZIDENTU Šios 

Kompanijos.
Rekordai [rodo. Kad Sekančios Skaitlinės 

Dar Nėra Atmokėtos:
Mokestys Priklausančios Collector of Internal 

Revenue........................................................$17,805.03
Mokestys Priklausančios Department of 

Labor, State of Illinois.......................... $12,629.57
Mokestys Priklausančios Bureau of Water,• *

Town of Cicero............................. $2,486.80

JOSEPH S. KRAL, 
PREZIDENTAS
Šių Dviejų (staigų, 
Yra REPUBLIKO-

Kandidatas už 
PREZIDENTĄ ... 
Cicero Miesto.

IŠRINKIT TINKAMUS VYRUS
CICEROJE

BALSUOKIT DEMOCRATIC
BALANDŽIO (APRIL) 4 D., 1944 M.'

CICEROJE

i



DIENRAŠTIS draugas, chicago, Illinois

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Wesl Rullmano i Ašaros ir džiaugsmas 
naujienos Enčeriu šeimoje .

Dviem telegramom praneš 
ta dviem kareiviams liūdna 
žinia apie mirty jųjų myli-

delio parengimo, kuris į-lmo ^roUo' Bronil:“ Enče- 
vyks balandžio 16 d., para-' ri°' 19 J"“u°ho' bai-
pijos salėje. Komisijoj Sau-' K*“1“, 06 .Salle h«b 
niai dirba, kad viskas rai-i’cho°1' al
kiai pasisektų, Autame 2it-< * “*»«»“” ?r labai nOrė- 
kevičius, Barbora Sucilienė.l j“io Urnauti DMei Saraui

Malonu yra pranešti, kad 
Labdarių Sąrgos 10 kuopa 
rengiasi prie nepaprastai di-l

P. Gudžiūniena ir kiti. Man 
teko matyti parengimo bi
lietas kur skamba šitaip: 
“Tūkstantinė Vak a r i e n ė, 
Programa ir šokiai”. Anta
nas Žitkevičius pareiškė — 
‘‘Jau turiu 9 amžinus na
rius, kurie pasižadėjo auko
ti užbaigimui senelių namo 
po $100.00. Dar vieno trūks
ta. Jeigu negausiu, tai savo 
pridėsiu ir bus $1,000.00”. 
Vadinasi, vakarienės metu 
bus pagerbta 10 kilnių as
menų, kurie aukos po $100, 
baigimui senelių prieglaudos 
namo. Vėliau paskelbsime 
dienr. ‘Drauge ’ ’ aukojusių 
vardus. Už tai rezervuoki
me sau vietas iš anksto. Bus 
prirengta labai gardi vaka
rienė, bus programa, o po 
to šokiai. Įžanga $1.00. ,

kaip ir ki*i du jo broliai 
Juozas ir Antanas. Kitos 
dvi telegramos pranešė, kad 
korpor&lai Juozas ir Anta
nas Enčeriai skuba namo iš 
tolimų Amerikos kraštų, kad 
atiduoti paskutinį broliška 
patarnavimą ir atsisveikini
mą su mylimu broliu. Tie’ 
trys broliai susitiko, gal

šeštadienis, kovo 4 d., 1941

Mišios šv. tautos 
intencija

Bridgeport. — Šv. Jurgio 
parap. bažnyčioje ALRK Fe 
deracijos 26 skyriaus rūpes
čiu kovo 5 d., 11 vai., šv. 
Mišios — suma bus laikoma 
tautos intencija. j

Tą dieną, Cicero, UI., vi. 
sos Chicago ir apylinkių jau 
nimo, o šv. Kazimiero vie
nuolyno koplyčioje ARD in
tencija bus laikomos šv. Mi
šios ir bendroji šv. Komu
nija.

Gi mes, bridgeiportiečiai, 
likusieji namie, pasistengi
me tą dieną eiti prie šv. Ko
munijos 11 pačia intencija 
ir išklausyti šv. Mišių — 
sumą 11 vaL

Fed. 26 skyriaus valdyba

paskutinį kartą tėvų name u ■ ,■ l*«4401 s. Mozart st, nes po Kvietimas pagerbti
to Bronius bus nulydėtas į |f ayimSora
Šv. Kazimieft) kapus, o Juo- 
zas ir Antanas — grįš ka
riauti už žmonijos laisvę ir 
Lietuvos nepriklausomybę.

Ar grįšite, sūneliai, pas 
savo senus tėvelius? Tai tik

LAIKAS JAU PERMAINAI"

® Balsuokit Tiesog ‘Republican’
UI

PREZIDENTĄ

JOSEPH S. 
KRAL

UI
KLERKĄ

JOHN C. 
STOFFEL

UI
COLLECTOR

JERRY
DOLEZAL

UI
SUPERVISOR

LEO
KASPERSKI

UI
ASSSESSOR

FRANK J. 
CHRISTENSON

UI
TRUSTEE

JERRY F. 
JUSTIN

CICERO MIESTO RINKIMAI: ANTRADIENĮ. BALANDŽIO 4 D.. 1944 M.

Kalbės Rockforde, III. Sodalicijų veikla
ir St. Louis, III.

Kun. K. Barauskas, “Drau
go” redakcijos narys, š an- 
dien išvyksta į Rcckford,
IU. Jis kovo 5,? 6 ir 7 dieną dės per Mišias 8 vai. ryto.

Brighton Park. — Sodali- 
cijos kuopa rengiasi prie 
vienos dienos * rekolekcijų 
kovo 12 d., parapijos baž
nyčioje. Rekolekcijos prasi-

sakys pamokslus Šv. Petro; Pirma paskaita įvyks 1 vai 
Sekmadienį, kovo 5 d., iš-lir Povil0 lietuvių parapijos popiet. Bus dvariški skaity- 

kilmingai ir viešai pagerb- bažnyčioje, per keturiasde-
sime šv. Kazimierą, jauni-Išimt valandų atlaidus. Atlai- 
mo globėją, Šv. Antano pa- metu į Rcckfordą atvyks 

Daugirdas,

niai, pasikalbėjimai ir baig
sis palaiminimu šv. Sakra
mento.

Garsusis smuikininkas 
Jascha Heifetz taip 
pat iš Vilniaus

Iš Lietuvos kilę Ameriko
je yra du žinomi žydų tau
tybės dailininkai — M a x 
Band ir Arbitblatas. Vienas 
žymiausių specialistų apie 
italų renesanso meną yra

Amerikos pilietis Bernard 
Berenson. Jis labai mažas iš 
Lietuvos, iš dzūkų krašto 
buvo atvežtas į Ameriką. 
Jau senokai jis gyveno Ita-^ 
lijoje, netoli Florencijos. Jei 
yra gyvas, jam dabar būtų, 
netoli 80 metų amžiaus.

rapijos bažnyčioj, Ciceroje, 
Aukščiausias žino? Bet kad į prįįmdami šv. Komuniją “in 
grįšime pas tavo Geriausi corpore” 9 vai. Mišiose.

Kovo 6 d., 7:30 vai. va
kare mūsų bažnyčioje pra
sidės miscijos, kurias ves 
pranciškonas tėvas Justinas 
Vaėkys. Gavėnios metas — 
laikas susikaupti ir pažvelg
ti į savo dvasinį stovį.

Tėvą, tai visi žinome, nes 
Bronius parodė mums tik
rąjį kelią į amžinybę. 

Laidotuvės Broniaus En-

Po apeigų bažnyčioj, bis 
bendri pusryčiai parapijos 
salėj, su gražia programa 
ir kalbėtojais.

čerio įvyko penktadienį, ko-' įšviečiame dalyvauti visą 
vo 3 d., iš namų, 4401 So. Chicagos ir apylinkių jau
Mozart St., buvvo nulydėtas į 
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės šv. bažnyčią, o po pa
maldų — į Šv. Kazimiero 
kapines.

Velionis priklausė prie L Parvyk« atostcgų.
Balsas

nimą, būtent — vyčius, So- 
dalicijos, šv. Vardo draugi
jos skyrius, buvusius vyčius 
ir vytes ir visus tarnaujan
čius Dėdei Šamui, kurie bus 

MMD
Šv. Vardo dr-*jos nariai, RKSA 160 kuopos.

vadovaujant dvasica vadui { -------------------
kun. Joseph Makarui, visu |fu|AiSmac' 
smarkumu dirba, kad paren- ■*
girnas (bunco ir card), ku- , Tegul būna šv. Kazimiero 
ris bus kovo 12 d., parap. šventė, kovo 4 d., reikšmin- 
salėje, pasisektų. Žaidimas,8a visiems, o ypatingai ARD 
prasidės apie 5 vai. vaka-1nes ta organizacija pavesta
ro, tuoj po užbaigos misijų. 
Bilietai platinami po koloni
ją, o dovanų bus gerų ir 
labai daug. Kun. J. Makaras 
gavo puikią dovaną iš Pe> 
plės Store (Rcseland) $15.00 
vergės, būtent vilnonį blan- 
kietą. Įžanga tik 35c. Visi 
kviečiami dalyvauti. Rap.

NATŪRALI IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

VAKT1MAMAS NAUJAM rUAMTIO MA- 
TKItlIlIJtS NATUKAIAM MUM 
•PALVOM OANTV 1*1 JUTO MM.

NAUJOM
KV*IKM

DANTŲ 
f* 1 JI I TOS

šv. Kazimiero globai.
ARD 9 skyrius tą šventę

paminės kovo 5 d. vajaus 
vakariene su programa, Šv. 
Antano parap. salėje, 16th 
St. ir 49th Ct., Cicero. Pra
džia 6 vai. vak. Įžanga 75c. 
Bus žytiiių kalbėtojų ir gra
ži programa. Dalyvaus vie
nuolyno kapelionas kun. V. 
Urba, centro pirm. Nausė
dienė ir kiti. Kadangi šie 
metai yra ARD sidabrinio 
jubiliejaus metai, viskas bus 
kuo geriausiai prirengta. 
Nuoširdžiai prašomi visi at
silankyti. Rengimo komisija, 
ir valdyba padedama* kleb. 
kun. I. Albavičiaus, daro, 
kad viskas pavyktų. AV

Pirkite Karo Bonus

ir Andrius 
“Draugo” agenta?, kuris rū
pinsis, kad Roskfordo lietu
viai kodaugiausiai užsipre
numeruotų dienraštį “Drau
gą”.

Kun. K. Barauskas kovo 
16 dieną išvyksta į St. Louis 
lietuvių parapiją, kur klebo
nauja kun. Dr. Ant. Deks- 
nys. Kovo 16 dienos vakare
kun. K. Barauskas kalbės di-

* rdžiuliame lietuvių mitinge, 
o kovo 17, 18 ir 19 sakys pa
mokslus per keturiasdešimt 
dienų atlaidus.

tė ir žinučių laikraščiukas. j 
Kun. Jonas Stankevičius Tai bus puiki dovana kiek

bus vienos dienos rekolek
cijų vedėjas.

Jaunieji kareiviai šios pa
rapijos susilauks tikro sur- 
pryzo nuo Sodalicijų. Kiek
vienam yra rengiamas laiš
kutis, dvasiškų gėlių puokš-

vienam Dėdės Šamo tarnau
tojui.

Velvatone
$12.50

IKI $39.50 UI KIEKVIENĄ

Neatsiduoda. Ba akasis, Natnratts 
ras Nsblunka. VlaoJ taly Maamoe dantų 
plaltoa. Parmatnmaa aryatal elaar plaltoa.Plnahanna Mink amo, sasMarta, Pati 
Minimas a.Fantastas. Matartataa lakai pa
satas 1 pamilai. Vlaass dlaoaa talays^

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE 00.

17*4 S. AAhlaad tad PI. Moa. MSI

širdies ataka
Edwin H. Abe’l, 74 metų 

amžiaus, kuris.buvo Illinois 
Central geležinkelyje, Kan- 
kakee, buvęs 40 metų 
tikietų agentu, praeito tre
čiadienio vakare mirė nuo 
širdies atakos. Jis nuo agen
to pareigų atsisakė prieš 
ketvertą metų.

■aa • Iki A tataad. aaa • IU 4.
KAIJJAMM IJMTUVIAMAJ

•♦4* W. Mth Mt and F1 l«« auna 
M N. Daarbom Rm nom. him M4t 

vidarmlaadla vai ►—8. Aatradiaai k
raa a Iki t.

Akron, Ohio. — Keturi as
menys žuvo praeitą ketvir
tadienį, kai du lavinamo lėk
tuvai susidūrė devynių oro 
mailių atstume šiaurėje nuo 
Akron, Ohio.

Platinkite įdomiausią dien
rašty “Draugą”.

/Zf- . .

te
/S PURE Jf1,

U• -va.;

O

RED CROSS 
WAR FUND

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Per fe 41> savo Raštine | 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksai* ir kitais rei
kalais kreipkite* viršrnlnitu 

antraiu

BfffiHffPHfMMF—gg»wiwrwi
EXTRAI EKTRA'

"Bobutės"
Amerikoje kasmet gimsta 

milijonas kūdikių be gydy
tojų pagalbos. Apie 250,000 
kūdikių priima taip vadina- į 
mas “bobutes”.

rmalnvta* 
▼Ardas i» 
adr

Lt.tuTlikaržydukas

REMKITE 
SENĄ

I.IBTUVIŲ 
mrapoa

KANTEB. aaa

MONARCH LIQUOB 
3529 So Halsted St.

TARDO 4OA4

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

Urmo (wkolesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ!
8TATYBAI —. REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
GZD

IA' HtMf

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
ml ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and* Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAU8IA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEK CALUMET 4118 Jos. M.. Moierls, Sec’y. 3238 80. HALSTED 8T.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nno 17 Iki 65 metą amž. 
Klanilnlufl atrinkti Ir daužyti 

PATYRIMO NEREIKIA 
PILNO AR DALINIO LAIKO 

VISI 100% KARO DARBAI 
ATSISAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 39th St. 
WHITE CITY PROVISION OO.

ReiSkia Švelnų 
veikimų, prie 
skalbimo. To
bulas karstam 
kaip Ir Saitam 
kraktnollnlmul

w!

i

CLINTON COMPANY

CLINTON, IOWA

'-A

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintą jums polisą per mūsą kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokią nemalonumą.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY 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 PIRE d MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FTRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Hprin«ęxlnlal
MairaMd

Mūsų pačių padirbti gražūs

PARLOR SETAI — su 
springsais, 
arba jūsų

Studio Couch

senas
ar matrasas 
perdirbtas Ir 

oadsrytas 
kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO m*n

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

$81® WB8T ROpSBVRLT ROAD

&

J
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X Šiandie šv. Kazimleeo 
— vardadienis d. g. dr. Rė- 
kliadeict, Tėvu Marįjonų Pro
vincijos Amerikoj vizitato
riaus kun. Bičkausko, kleb. 
Sv. Pranciškaus parapijos, 
Ind. Harbor; ku4. ftaraus- 

ko uolaus ir ir ruopš * q 11 ū 
“Draugo” redakcijos nario.; 
prof. Pakšto, žymaus m&e 
bendradarbio, ir kitų Kaei- 
nierų, taurių aplink mus la
bai gausu. Visiems tinkime 
sveikatos.

X Rytoj Chicago vyčiai,

MĖNRAŠTIS DR 4 LHl4.fi, CHICAGO, ILLINOIS

ARTISTAS KANDIDATAS Į GUBERNATORIUS dikacija Hoųor Roji su ka-.popiet, parapijos mokykloje, 
reivių vardais. Viai būkite Visos narės kviečiamos at-

silankyti. Bus pasidalinta J- 
spūdžiai.3 iš buvusio draugi- 

Lucille S. Dagi i, rašt. jos jubliejaus ir pasitarta 
— 1 ■ savais reikalais. Valdyba J

suairinkime, o po susirinki
mo bus pr?fgBa«xa. NUUŪDIMO O .VALANDOJE

Lotuiai&na valstybė® demokratai būsimuose gubernato
rių rinkimuose kandidatu pastatė dainų rašytoją ir ju- 

sodalietės ir Šv. Vardo drau. džių artistą James H. Davis (dešinėje). James I. Smith,
gijų nariai vyksta į Cicero, 
kur Šv. Antano bažnyčioje 
■9 vai. gražios iškilmės šv. 
Kazimiero garbei. Jaunimas 
eis bendrai prie šv. Komu
nijos. Po visam parapijos 
asilėj bus pusryčiai, o pas
kui ekskursija į Šv. Kazi
miero kapines pasimelsti už 
mirusius narius.

X Vargdienių Seserų Gil
dos narės, Brighton Parke, 
kovo 12 d., 3 vai. popiet, 
Igno ir Marijonos Petkų na
muose, 4343 S. Rockwell St., 
rengia “bingo party”. Įžan
ga tik 25c. Kaip vietiniai, 
taip ir kitų kolonijų priete
mai prašomi atsilatikyti.

X Misijos Dievo Apvaiz
dos bažnyčioj prasidės kovo 
6 d. vakare. Tikintiesiems 
bus gęra_proga misijų laiku 
užsiprenumeruoti ir dienraš
tį “Draugą”, yeltui bus mi 
sijos, jei namuose ištisus 
metus bus bedieviškas laik
raštis. Jo vietą turi užimti 
“Draugas”.

egzekutyvis patarėjas prie dabartinio gubernatoriaus Sam 
išuston Jonės, sveikina naują kandidatą. (Acme-Draugas 
telepboto)

svarstymui. Be to, bus daug 
pranešimų: iš Federacijos, 
Laib. Sąjungos, Lietuvos Ne
priklausomybės paminėjimo 
ir k. Pasilikę su mokesčiais 
nariai prašomi būtinai atai- 

kad
neužsimokėjęs už tris mė-

MflriKo fano 

program
Budriko nedėlinė radio

programa bus kovo 5 d.,
9:30 vai. vakare iš galingos , ,
radio stoties WCFL, 1000 k“*3*1’ ** žinoma:
kyl. Programoj dalyvaus or- i 116 . im° uz .n
kestras ir dainininkas Jonas! n?TlUfl narys n oja rau

gi joj teisių prie pašalpos irRomanas bei kiti. Išgirsime 
naujų dainų ir įdomių žinių 
— pranešimų.

Šias programas leidžia sa
vo lėšomis Juozo Budriko 
Radio, Rakandų ir Jevuelry 
krautuvė adresu 3241 So. 
Halsted St. Pranešėja

Pranešimai

Simono Daukanto draugi- ( 
ja laikys mėnesinį susirin
kimą sekmadienį, kovo 5 d. 
12 vai. dieną, Chicagos Lie
tuvių Auditorijos svetainėj. 
Susirinkimas yra svarbus, 
todėl kiekviena? narys ir na
rė privalo būtinai atsilan
kyti. Taip jau, kurie dar ne
mokėjote duoklių, paairūpin 
kitę apsimokėti, nos liksite 
suspenduok. P. K., sekr.

Bridgeport — Draugijos 
&v. Petronėlės susirinkamas 
jvyks sekmadienį kovo 5 
d., 11 vai. popiet parapijos 
mokyklos kambary. Narks 
malonkkite atsilankyti ir už
simokėti duokles.

A. Laurinaviche, rašt.

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kruopos mene-1 
sinis susirinkimas įvyks sek
madienį, kovo 5 d., 12:30 
vai. popiet, parapijos salėje. 
Viso® narės kviečiamos at
silankyti. Yra svarbių rei
kalų svarstymui. Valdyba

k. Nariai prašomi atsivesti 
naujų kandidatų į draugijos 
narius. Auginkime savo dr- 
giją. A. Valančius

« U.MI’I i 11

Tovvn of Lakę. — ARD 1 
skyriaus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, kovo 5 d., 1 vai.

Lietuvių Keistučio Pašal
pos klūbo mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, ko
vo 5 d., 1 vai. popiet, Holly-

ou. wood svetaųiėtf. Karo bonai 
bus pardavinėjami. Bus de-

Prašome visų ARD skyrių 
narių susirinkti 9:15 ryto Į 
Šv. Kazimiero Akademiją. 
Iš čia eisime j koplyčią iš- 

X Petras VaraJkuHs, ilga-' klausyti Mišių šv., kurias 
mėtis “Draugo” agentaa-iš- laikys J. E. vyskupas Wm. 
nešiotojas Dievo Apvaizdos O'Brima. Kviečiame z visus
parapijoj, pajai traukia iš tų seserų Kazimieriečių ir ARD 
pareigų, nes karas paraiką- prietelius ir draugus daly- 
lavo nuo namų fronte 4w- vauti jubiliejinėse Mišiose, 
bininkų Ilgesnių vakmdų. Po pamaldų įvyks bendri 
Administracija dėkinga jam pusryčiai, dalyvaujant vys-

, rf'or a BetterDi"!
U.S.WAR BONDS

Captive men and captive ma- 
chines grinding out war įraple- 
ments for Hifler. Captive men 
forging their own chainB.

‘‘Ha’" Paul telis Georgės, “if I 
have būt one hand I can do only 
half aa much work for the Naa

ih i

wi)i> s rūmo
1545 Wtit 33* Street

•
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PAMKGNE

KAROLINA
MIŠEIKIENE

kuri mirė Vuaa.no 24, 1H44 ir 
tapo palaidota vasario 28 d., o 
dabar Ilsia Sv. Kazimiero ka
pinėse amftlnal nutilus ir ne
galėdama atidėkoti tiems, ku
rie eutelkkė jai paskutini pa
tarnavimą lr palydėjo Ją i tą 
netėvengtamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami lr apgailė
dami Jos pruai&aitnlmą 16 mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dva
siškam tėteliui kun. • Stanislo
vui Gaučlui. kuria atlaikė įs
pūdingos pamaldas už Jos sie
lą ir pasakė pritaikintą pa
mokslą. Dėkoj me Sv. Mišių ir 
gėlių aukotojams. Dėkojame 
laid. dir. Antanui M. Phillips, 
kuris savo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo Ją į amžinastiea vietą, o

x mums palengvino perkąsti nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėkoja
me grabneėiams ir visiems, 
kurie paguodė mus nuliūdimo 
valandoje ir pagalios, dėkoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau my
lima moteris, lai Visagalis Die
vas suteikia amžiną ramybę ir 
atilsį.

Nuliūdę lieka:;
Vyras Antanas Mišelka.

Kreipkitės į -

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNUKOS KOPLYČIOS 
JOBŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142
irnavimas yri greitas, mandagus Ir 
finansiškam stoviai prieinamas.

PACHANKIS PAMINKLAI
rena tboost monument company

' (Įsteigta 1889 m.)

Vertingi
iinimiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiPAMINKLAI

MAUZOLEJAI

PaeKUflėjimo

Rekordas—

$

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KIT AGENTŲ KOMISĄ

200 PAMINKLU
MUS JŪSŲ

Viri 50 Metų
Toa Parieti ftetanoa

iiimiiiiiiiiiiiiiitiiiimiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiii

kųpųi.
A. Nausėdienė, ARD pirm.

už ilgų metų veikimą plati
nime katalikiškos spaudos.

X Dievo Apvaizdos para
pijoj metiniams prenumera
toriams “Draugas” bus siun 
čiamas paštu. Atskirais mir 
menais visi galės gauti stan 
duose prte 16-tos ir Halsted 
gatvių, adresais 1734 S. U- 
nion Avė., 1930z Canalport
Avė. ir Ivanauskų krautuvėj, ;Į 
726 W. 18 St. Gi sekmadie
niais — prie bažnyčios.

rytoj, kovo 5 d., daro anr- 
pryzą savo nariui Kazimie
rai Larks (Laurinaičiui) jo 
vardadienio proga. K. Larks 
yra žentas pločiai žinomo 
biznieriaus Adomo Bemadi- 
šians. 1

X K. Naudėdienė, 1718 N. 
Rockwell St., nuolatinė dnr. 
“Draugo” skaitytoja, šiomis 
d j e ų.o m i s išvyko į Hot 
Springs National Park( Ar
kansas, sveikatos stiprinti 
mineralinėm vanose. (

X Putras Ir Anastazijai 
Saamkifld savo vedybų su
kakties proga nuo skaitlin
gų draugų ir draugių susi
laukė ne tik sveikinimų, bet 
ir dovanų.

Cicero. — &v. Antano dr- 
gij.08 labai svarbus susirin
kamas jvyks sekmadienį, ko- 
vo 5 d., 1 vai. popiet, mo
kyklos kambaryje. Viai na
riai kviečiami atsilankyti lai 
ku, nes yra daug reikalų

-•<-------- llf *oKOiizMun t^iragus

2.E3TAS IB MANDAGUS 
PAZARNAVIVAS 

AMHHUTS8 PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
FRTRA8 P. 

4r
eav/.s N

4%
1751 W. 47th Street

swine.

A man shrieks, gears screech. 
į The machine stopa. Paul has lošt 
, his right arm. He may die būt it 
i will Ūke a month to repair the ma- 
I chine if parts can be found.

This happens daily in the fac- 
tories of Czecho-Slovakia, Norway, 
Holland, Belgium, France.

In America we can hųrry HHlers 
defeat by stioking to our jobs and 
buying War Bonds every pay day. 
W88 741F v- B. Tr—tttn Otpt.

Didžiausia Lietuviu 1

Jewdry Krautuvė
- - - - - tt- - - - -

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus
už PRIEINA- 

JUMS V—MAS
KAINAS!
Turime -dideli 
ir gerą pasi

rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų lr įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius, 
Laikrodėlius. Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
>EWELRV — WATCimAKER 

— MUSIC
4214 ARCHER AVENUEj

Phone: LAFAYETTE 8817

■at

• e*

SUVIRS 
RANDJ 
Pi
Geriaudo Matertelo lr OartM).

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilnų patenkinimą.

Didysis Oflaaa ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

Mūsų pastatytas MONUMENT CO.
TBTAMS MARIJONAMS

DBmn Ofisas tr DtrhtauB: 627 N. WE8TBRN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

PER8ONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL C0BT! 
VABTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODCOT1ON8 

DI0TRIBUTOR8 OF THE FAMOUS SSONTELLO ORAMITE 
Mwt Beauttful—Moat Fi41iu|sg> .Stnsyss* Best Ib The Woald. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KRE1PKITS8 PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: RKZiDENCUA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 Sonth Tvay Street

Tel. ESTebrook 3645 TeL BEPublic 4298 
VALANDOS: dhm ft-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. S-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GASY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Otriausias patornaarimas — Moteris patarnauja.

1 PHONE 9606 U17 ROOSEVELT STREET

4330-34 S. CaHforma 
Avenue 

Lafayette 0727

SHNA9SI0S IR MODERNBKIAUSiOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

Jehn F. Eudiikis
LAIDOTUVIŲ DHUCKTOBHJS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage
Avenue

Yards 174J-2

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
direktorių
Aa^nin rijus

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NaktĮ

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

L J. ZOLP
1646 WiS8T 46th ST. Phone YšdSttB OT81
MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—3S

LACHAVVICZ IR SUNAI
3314 WEST 33rd PLACE 
MrtM S. KIGHGAM AVS.

bases: OANAL 3615 
COMMODORe 576fi

PULU1AN 127Q

L. BUKAUSKAS
10B21 SO. MICHIGAN A VE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3867 LITUANICA AVĖ.________ Phoue YARP6 4808

. J. LIULEVICIUS
4348 80. CALIFORNIA AVS. Pbooe LAF. 8673

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSOOED ST. 780 W. 18Lb STREET

Telephone YARDS 1419
; • - to

LHl4.fi
Vuaa.no
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TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ CENTRO 
2334 South Oakley Avenue............................Chicago, Illinois

METINI
* Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis, AUŠROS 

VARTŲ PAR. BAŽNYČIOJ, 2327 W. 23rd PL, 10:00 vai. ryto.
Sv. Mišios bus atlaikytos Tėvų Marijonų Bendradarbių, Oerada- 12:00 vai. parapijos salėje — pietūs visiems Seimo dalyviams.
rių ir Prietelių intencija. Pamokslas bus pritaikintas šiai dienai. 2:00 valandą po pietų — Įvyks Seimo posėdžių pradžia.
........................... KUN- J- A- DAMBRAUSKAS, M.LC., TT. Marijonų Bendr. Dvasios Vadas, ir SEIMO RENGIMO KOMISIJA.Nuoširdžiai kviečiame visus kuoskaitlingiausia dalyvauti

Negalima
Chicagos mėsos pardavė

jų (dylerių) sąjungos atsto
vas John kotai pareiškė, 
kad mėsos racionavimas 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse būtų jei ne visai pa
naikintas, tai bent laikinai 
suspenduotas.

Tačiau kainų administra
cijos ofiso Chicagos apylin
kėje direktorius Rai B. Wal- 
ters ir kiti valdžios pareigū
nai yra priešingi mėsos ra
cionavimo suspendavimui, 
nors ir laikinai. Jie sako, 
kad yra mėsos atsargų, bet 
pareiškė, kad panaikinus 
mėsos racionavimą galima
pajusti jos etoką ateityje.

* • ♦

Gręsia bausmė
Paul A. H. Shuts, kainų 

administracijos ofiso Chica
goje ir jos apylinkėje direk
torius, paskelbė, kad 300 ga
zolino stočių Chicagoje ir 
apylinkėje gali susilaukti 
bausmių. Bausmės busian
čios tokios, kad visos stotys 
gaus 75,000 galonų gazolino 
mažiau, negu turėtų gauti.

Sakoma, kad bausmės ga
zolino stotims bus uždėtos 
todėl, kad jos priėmė netik
rus gazolino kuponus arba 
priėmė kuponus, kurie nebu
vo dar paskelbti, tai yra, bu
vo priimti pirm laiko.

* • «

100,000 šunų
Sakoma, kad Chicagoje 

1943 metais past'po šimtas 
tūstančių šunų. Daug šunų
sutiko mirtį dėl Šių priežas-; n“ Sandy8. M-1 C., “Laivo”
čių: šunų ligos, pabrango šu
nų užlaikymas ryšiumi su
karu, ir kitos priežastys.

• * •

Sužeistas
John Joseph Williams, 

gembleris, kuria buvo ištei
sintas Martin “Sunny Boy” 
Quirk nužudymo byloje, bu
vo keletą karti} šautas ir 
sunkiai sužeistas praeito 
penktadienio rytą, 2:30 va
landą, 57-toje ir Whipple gt.

Jis buvo nugabentas į 6v. 
Kryžiaus ligoninę.

* • *

Nušautas
Sam (Snakes) Gervase, 39 

metų, 3339 Pierce st., buvo 
rastas nušautai praeito ket
virtadienio vakare regrige- 
ratorių taisymo šapoje, 609 
Division st. kurią jis valdė.

Naujas Marąuette Park klebonas Baisi šeimos tragedija

Nors ir karas, bet meilė ir moterystė
visuomet lieka šventu dalyku• *

Anglijoje ir Amerikoje Lson norėjo gauti divorsą nuo

Kun. Jurgis Paškauskas, Visų šven
tųjų liettuvįų parapijos klebonas, pa
skirtas Šv. Panelės Gimimo lietuvių pa
rapijos klebonu, Marąuette Parke. Kle
bonas J. Paškauskas yra daug nusipel
nęs Bažnyčiai ir lietuvių tautai, todėl 
gavo šį paskyrimą. Pirmadienį parašysi 
me apie kleboną Paškauską plačiau.

Tėvų Marijonų Bendradarbių XVII-to 
Seimo Tvarka

Seimas prasidės su iškil
mingomis šv. Mišiomis Auš
ros Vartų parapijos bažny
čioje 10 vai. ryte. Šv. mišias 
laikys didž. gerb. kun. Jonas 
Jančtas, M. I. C., Tėvų Mari
jonų Provincijolas; dijako- 
nas kun. Mykolas Jodka, M. 
I. C.; subdijakonas kun. 
Juozas Augūnas, M. I. C., 
prie ceremonijų klierikai iš 
Marian Hills seminarijos. 
Pamokslą sakys kun. Anta-

redaktorius.
Seimo posėdžiai prasidės 

2 v. p.p. rytoj. Posėdžių vedė-

Krikštys kruzerį
Mrs. Edward J. Kelly, 

žmona mayoro Kelly, krikš
tys kruzerį Chicago, bet die
na dar nepaskelbta. Chicago 
kruzeris pastatytas vietoje Dingusiųjų mūšio lauke 
paskandinto kruzerio. Praei- karių skaičiuje dešimt yra 
t ais metais tam tikslui su- • chicagiečių, ir du iš prie- 
kelta $40,000,000 karo bonų i mįesčių.
vajaus metu.

Jis buvo tris kartus šautas 
į galvą ir kaklą.

Du ginklai buvo rasti ša
poje, vienas prie dešinės 
rankos šono, kitas netoli du
rų.

Jis yra buvęs kaliniu Jo
liet kalėjime, — policija pa
reiškė.

jaS bus Bendradarbių Centro 
pirmininkas, Antanas Phil
lips.

Tėvų Marijonų Bendra
darbių seimas bus įdomus ir 
įvairus: daug įvairių ir ne
paprastų dalykų išgirsite. 
Todėl tikimasi, kad šiame 
seime, kaip ir kituose, bus 
daug svečių iš įvairių Chica
gos lietuviųt kolonijų. Visi 
esate maloniai kviečiami da
lyvauti pamaldose ir seime.

Karo departamentas pra
eitą ketvirtadienį pranešė 
289 Jungtinių Amerikos Val
stybių 'kareivių pavardes, 
kurie dingę kovos lauke.

Už $1,200
Cementui maišyti mašina, 

už $1.200 vertės, buvo pa
vogta nuo 6943 Fcster ave., 
kur buvo pradėta statyti na
mas. Kontraktorius pranešė 
policijai praeitą ketvirtadie
nį.

nuskambėjo žinia, kad praei
tą sekmadienį nevedusi Nora 
Carpenter pagimdė keturis 
vaikiu: du sūnus ir dvi duk
ras. Tai įvyko Heanore, Der- 
byshire, Anglijoje. Tų vaikų 
motina yra buvusi Auxiliary 
Territorial Service narė 
(britų WAC). Berniukai yra 
raudonplaukiai, kaip ir jų tė
vas — visi sveiki.
KAS TĖVAS?

Tų keturių vaikų tėvas 
yra armijos štabo seržantas 
William Thompson, kurio 
tikra žmona gyvena Pitts
burgh.

Nora Carpenter, 23 metų 
amžiaus, kuri pagimdė ketu
ris vaikiu, mananti apsivesti 
su seržantu Thompson, kai 
tik jis gaus divorsą nuo sa
vo žmonos. .į

Tačiau Pittaburghe Frank 
J. Jenemann, tėvas Thomp
son žmonos, Eleanor Jene
mann Thompson, pasakė, jog 
Thompson turės “išprakai- 
tuot”, kadangi Jenemann 
šeima yra katalikai ir neieš
kos divorso. Miss Jenemann 
ir Thompson apsivedė karo 
paliaubų dienoje, 1942 me
tais, kai j 19 buvo atostogose. 
SUSITIKO ŠOKIŲ SALEJE

Nora Carpenter ir sgt. 
Thompson susitiko šokiuose 
gruodžio 16 d., 1942 metais, 
kai jis atvyko į Anglją.

Sakoma, kad sgt. Thomp-

Negerai
William Wilson, 71 metų, 

buvo rastas pasikabinęs bas
mente, savo name, 51 W. 112 
pi. Neprotingas žingsnis!

PUIKUS
PARENGIMAS
lietuvių senelių 

prieglaudai
rengiamas

Kovo (March) 19,
6 vai. vakare

. St Agnės salėj,
8916 Archer Ave.

Programą išpildys 
“Margučio” artistų grupė. 

Visus nuoširdžiai kviečia—
LABDARIAI

savo tikros žmonos, kai ro
manas įvyko, bet tikroji 
žmona atmetė divorsą reli
giniais sumetimais.

Mes šio įvykio nebūtumėm 
nei minėte minėję, jei tai ne
būtų šeimos tragedijos. Mes 
norime atkreipti dėmesį, kad 
mergaitės ir vyriškiai rim
čiau žiūrėtų į meilę ir mote
rystę, nes kitaip įvyksta 
skaudi šeimos tragedija.

Nors ir karas, bet jneilė ir 
moterystė visuomet palieka 
šventu dalyku.

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
» * už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Žymių veikėjų du sūnūs Dėdės Šamo 

kariuomenėje

Stanley J. Paulius 
Prtvate first class

P. f. c. Stanley J. Paulius 
gimė 1915 metais, lapkričio 
12 dieną, Chicagoje, III. Bai
gė Šv. Panelės Nekalto Pra
sidėjimo lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą, ir lankė 
Tilden Tech. aukštesnę mo
kyklą.

Stanley išėjo į Dėdės Ša
mo kariuomenę 1943 metais, 
rugpiūčio 30 d. Dabar ran
dasi Oklahomoe valstijoje, 
kariuomenės stovykloje.

Jis dirbo International 
Harevster Tractor Works. 
Yra vedęs Jean Lukas. Pri
klausė prie L. Vyčių 36-tos 
kuopos ir buvo parapijos 
choro vice-prezidentas; pri
klausė prie American Phila-
thelic Society.

— • * »
Jonas Paulius gimė 1922 

metais Chicagoje, UI. Baigė 
šv. Panelės Nekalto Prasidė
jimo lietuvių parapijos pra
džios mokyklą ir Kęlly high 
school. Pasižymėjo football 
ir plaukiojimo sporte. Buvo

Kun. Juozapas Šaulinskas, 
J. E. Arkivyskupo Samuel A. 
Stritch paskirtas Visų Šven
tų par. klebonu.

veiklus L. Vyčių 36-tos kuo
pos narys. Priklausė prie Šv. 
Vardo draugijos ir Liet. Vy
čių choro. Dirbo Crane kom
panijoje — Engineering de
partamente.

Jonas Paulius išėjo į Coast 
guard 1942 metais, gruodžio 
17 dieną. Dabar randasi 
Texas valstijoje.

Stanley ir Jono Paulių tė
vai, Mr. ir Mrs. Jonas ir Elž
bieta Pauliai, gyvena Brigh
ton Parke, 4322 So. Artesian

Jonas A. Paulius 
Machinist mate 3-c
U. S. Coast guard 

« « •
ave. Paulių šeima yra garsi 
savo veiklumu katalikiškose 
draugijose ir jų parengimuo
se, daug dirba šv. Kazimiero 
Akademijos 6-tame skyriuje, 
ir “Draugo” koncertuose bei 
piknikuose valgių gaminime.

Stanley ir Jonas Pauliai 
turi dvi seseris: Eleną ir So
fiją. Elena yra baigusi šv. 
Kazimiero Akademiją su 
aukštais pažymėjimais, ji 
yra žymi sporto ir mergai-

Žuvę kareiviai 
karo frontuose

Karo departamentas pra
eitą ketvirtadienį paskelbė 
114 Jungtinių Amerikos Val
stybių kareivių pavardes, 
kurie žuvo Azijos, Centro 
Pacifiko, Europos, Vidurže
mio ir pietvakarių apylinkių 
karo frontuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje septyni vyrai 
yra iš Chicagos metropolijos 
apylinkės.

Vogtas automobilis at
nešė mirtį kelyje

Sholow, Ariz. — Raymond 
William Kohnke, 16 metų 
amžiaus, iš Chicagos, buvo 
užmuštas praeito ketvirta
dienio vakare, kai jis vogta
me automobilyje skubiai va- 
žiavo su trimis kampanijo- 
nais. Vogtas automobilis ap
sivertė dvidešimt mailių pie
tuose nuo Sholow, Ariz., ir 
jaunuolis šioje nelaimėje su
tiko mirtį. Apie tai pranešė 
plačių kelių sargybinis.

Policija pasakė, kad ji ma- 
nanti, jog automobilis buvo 
vogtas Chicagoje.

Chicagos lakūnas nu
šovė 20 lėktuvu

Capt. Donald N. Aldrich', 
26 metų, vienas iš pasižymė
jusių didvyrių pietų Pacifi
ke, nušovė dvidešimt japonų 
lėktuvų. Jis buvo apdovano
tas Distinguished Flying 
Kryžiumi už heroizmą. Apie 
tai buvo pranešta praeitą 
ketvirtadienį.

Capt. Aldrich yra chica
gietis.

Sučiupo
Los Angeles. — Du kali

niai buvo pabėgę praeitą 
ketvirtadienį, bet jie liko su
čiupti ketvirtadienio vakare 
netoli Long Beach.
čių sodalicijoje veikėja. Da
bar Elena dirba, bet ir to
liau mokosi paišybos kurse, 
ji gyvena su tėvais. Sofija 
yra ištekėjusi už Danieliaus 
Steponaičio ir gyvena Mar
ąuette Park, 7416* Clare- 
mont, savo name. Jie augina 
dukterį Elžbietą, dviejų me
tų, ir sūnų Danielių, 3 mė
nesių amžiaus. Sofija buvo 
jaunimo tarpe didelė veikė
ja, ir pasižymi vaidinime ar
tistiškais gabumasi. Dvi te
tulės: Barbora Lindžienė ir 
Domicėlė Kunigienė, ir jų 
šeimos, ir dėdė Kazimieras 
Paulius ir jo šeima gyvena 
Brighton Parke, Chicagoje.
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