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NACIAI AREŠTUOJA LIETUVOS VYRU?*
A Manoma suomiai atmes rusų sąlygas

Londonas vis dar tikisi, kad susitaikys
STOKHOLMAS, kovo 5. 

— Laikraštis Dagens Nyhe
ter rašė, kad Suomijos at
sakymas į Rusijos taikos 
pasiūlijimą atmes sąlygas, 
kurios reikalauja, kad suo
miai internuotų, septynias 
naciui divizijas esančias 
Suomijoje, ir kad suomiai 
kariai tuoj pasitrauktų at
gal iki 1940 m. sienų. At
sakymas, tačiau, būsiąs 
švelnaus tono ir kalbės apie 
tolimesnes sąlygas.

Laikraštis Tidningen sa
kė ^parlamentas patvirtinęs 
tą atsakymą, ir J. K. Paa
sikivi, buvęs premjeras, ku
ris veda derybas, laukiamas 
Stokholme, kur jis įteiks 
tą atsakymą Rusijos minis
trui Mme. Al e x and ra Kol- 
lontay.

Anot Tidningen, suomiai 
.prašo platesnio rasų paaiš
kinimo kai kurių punktų 
ir pabrėžia mintį, kad Suo
mijos vyriausybė norinti 
palaikyti kontaktą su Rusi-

<

ALIANTAI VAROSI 
PIRMYN BURMOJE

NEW DELHI, Indija, ko
vo 5. — Štabo pranešimas 
sakė britai kariai varosi 
pirmyn prieš japonus Aky
ab pusiausaly, vakariniam 
Burma krašte. Džiunglėse 
50 mylių į šiaurę nuo Aky
ab miesto britai užėmė ja
ponų pozicijas, atmušė tris 
kontratakas ir konsoliduo
ja savo naujas pozicijos.

Chungkingo komunikato e i 
sakė- kiniečiai kariai dasi- ’ 
varė iki trijĮųi mylių nuol 
Maingkwan, svarbaus Bur
mos miestelio Hukwang 
klony.

Ėjo pas gydytoją, 
rastas negyvas

CHICAGO, kovo 5. — Iš
sirgęs slogomis visą. savai-Į 
tę, Dominikas Bagdonas, ! 
10840 Avenue N, vakar nu-iI
tarė nueiti pas gydytoją. Už; 

'valandos jis buvo rastas • 
gtfįs prieš 10728 Avenue f. 
Policija nugabeno jį į South 
Chicago ligoninę, kur ras
tas negyvas.

Bagdonas buvo 35 metų 
amžiaus.
------------------------------------ i
KALENDORIUS j

Kovo 6 d.: Šv. Perpetua 
ir Felicitas; senovės: Ra-1 
minta ir Sunigilda.

Kovo 7 d.: šv. Tomas Ak- 
vinietis; senovės: Rimtau- j 
tas ir Vaidilutė.

LONDONAS, kovo 5. — 
Čia gaunamos žinios pabrė
žia tai, kad rusai pyksta už 
tai, kad Suomija neskuba 
duoti aiškų atsakymą į ru
sų paliaubų pasiūlijimą. 
Nors britai viliasi, jog suo
miai priims rusų pasiūliji
mą, rusai Laikosi priešin
gos nuomonės.

Manoma, kad jeigu Suo
mijos vyriausybė greit ne
atsilieps, rusų bomberiai iš 
naujo pradės bombuoti Hel
sinkį! ir kitus Suomijos į 
miestus.

Nežiniai, kas buvo nutar
ta Suomijos parlamento 
slaptam posėdy praeitą 
ketvirtadienį, bet suomių 
skaudos išėjimas prieš ru
sų siūlomas sąlygas skaito
mas nepalankiu ženklu.

ll.S.nutraukė santykius 
su Argentina

MONTEVIDEO, kovo 5.- 
Vakar gautos žinios sakė 
Argentinos vyriausybė ė- 
musi “smarkių žygių,” ku
rie galį privesti prie pas
kelbimo karo prieš ašies 
valstybes.

WASHINGTON, kovo 5.~ 
Užsienių reikalų sekreto
riaus padėjėjas Edward R. 
Stettiniusc vakar pranešė, 
kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė sus
pendavusi diplomatinius 
santykius su naująja Ar
gentinos vyriausybe. Ame
rikos Ambasadorius Nor
man Armour buvęs instruk
tuotas .“susilaikyti nuo ofi
cialių santykių sudarymo” 
ir laukti naujų išsivystymų.

Anot pranešimų iš Lon
dono britų ambasadorius 
Argentinai gavęs maždaug 
tokias pat instrukcijas.

ORAS
Truputį šilčiau. Bus lie

taus ar sniego. Vėjuota.

SUŽEISTIEJI KARIAI PERKELIAMI Į LIGONINES LAIVĄ

Atvaizde parodoma, kaip sužeisti ameri kiečiai kariai kareiviniu laivu privežami 
prie ligoninės laivo, į kurį bus perkeliami tolimesniam gydymui. Pirmoji ir svarbioji 
pagalba sužeistiems suteikiama ligoninėse tuoj už fronto, tuomet sunkiau sužeistieji 
siunčiami, kaip čia rodoma, į ligoninės laivus, kur baigiama reikalingos operaci
jos, bandažai ir tt. (Acme-Draugas Telephoto).

Italai nusiminę dėl 
jų laivų išdalinimo

NEAPOLIS, kovo 5. —
Italijos vyriausybė sakė ji 
visai nesitikėjo Prez. Roo
sevelto pranešimo, kad da
lis Italijos laivyno bus per
vesta Rusijai. Neoficialūs 
raportai sakė Premjeras 
Pietro Badoglio ir jo kabi
netas svarsto atsistatydini
mą, kaipo protestą.-

Telefonuotas komunika
tas iš vyriausybės buveinės 
sakė Badoglio, sužinojęs a- 
pie Prezidento pareiškimą 
tik per spaudą ir radio, 
tuoj susisiekė su sąjungi
ninkų atstovais ir prašė 
smulkmenų, “rezervuoda
mas teisę atitinkamai pasi
elgti.”

Neoficialūs raportai sakė 
Badoglio vyriausybė nebuvo 
atsiklausta ir dėlto svarsto 
rezignavimą.

PIRKITE KARO BONUS 1

Atmušė trečią didelę japonų ataką
Kovos už aerodromą tęsėsi visą naktį

SĄJUNGININKŲ STA
BAS pietvakarių Pacifike, 
kovo 5. — Vienam didžiau
sių mūšių Pacifiko fronte, 
amerikiečiai kariai, kurie 
įvykdė Admiralty salų in
vaziją, užmušė ar sužeidė 
3,000 japonų, kurie eilėmis 
juos atakavo. Taa mūšis 
vyko ruo penktadienio su
temos iki šeštadienio.

Gen. MacArthur komuni
katas sakė japonai išnešė 
pakartotinas atakas ant a- 
merik iečių Momote aerodro
me, kurį jie bandė atsiimti. 
Galų gale japonai turėjo 
pas? raukti.

Komunikatas toliau sakė 
amerikiečiai ruošiasi vary
tis (pirmyn. Dienos metu

mūsų laivyno daliniai bom
bardavo priešo įrengimus 
prie Lorengau ir Seadler 
uosto. Mūsų lėktuvai numu
šė vieną iš aštuonių japo
nų lėktuvų, kurie pakilo 
jiems priešintis.

Pirmos divizijos raiteliai 
nakties metu kovoja su ja
ponais, o dienos metu pade
da laivyno inžinieriams tai
syti aerodromą.

Suvirš 100 mūsų lėktuvų 
penktadieny atakavo Raba- 
ulą. Nežiūrint didelio šau
dymo iš japonų priešlėktu
vinių patrankųt, jie ten nu
metu 162 tonus bombų. 
Tarpe taikinu buvo ir dide
lis skaičius japonų kareivi
nių laivų.

U. S. LĖKTUVAI ATAKAVO BERLYNĄ
Nacių sostinė puolama dieną ir naktį

LONDONAS, kovo 5. — 
Amerikos didieji bomberiai 
skrido per * debesis šešių 
mylių aukštumo vakar die
ną ir numetė daug tonų 
bombų ant taikinių Berly
no apylinkėje. Tai buvo pir
ma amerikiečių ataka ant 
nacių sostinės.

Vakar naktį britų Mos- 
quito bomberiai vėl puolė

Suareštavo juodos 
geležinkelio bilietų

rinkos vedėjus
MIAMI, Fla., kovo 5. — 

FBI direktorius J. Edgar 
Hoover pranešė, kad vakar 
areštuota 31 asmuo, 16 ge
ležinkelių darbininkų, 14 
viešbučių darbininkų ir tak
si šoferis, kurie kaltinami 
geležinkelių bilietų juodos 
rinkos vedimi’. Anot Hoo
ver, ta grupė uždirbdavo 
tarp $15,000 ir $20,000 per 
mėnesįi, ir sakėsi jie manę 
tuo uždarbiu nusipirkti di
delį viešbutį.

FBI šefas sakė bus dau
giau panašių areštų Miami 
ir kituose Floridos miestuo
se.

Sulipo į laiv? 
parvykimui Amerikon
LISABONAS, kovo 5. —1 

Trisdešimts penki amerikie-Į 
čiai kariai ir lakūnai iš Vo
kietijos koncentracijos sto
vyklų vakar sulipo į laivą 
Gripsholm. Kiti. čia esanti 
repatriantai sulipo Į laivą 
šį rytą, o 361 amerikietį, 1 
16 peruviečių ir du guate- 
maliečių laukkma iš Pran
cūzijos.

tą sostinę. Tokios nuolati
nės atakos įgyvendina eą- 
jungininkų senai pareikštą 
norą dieną ir naktį bombuo
ti Vokietiją.

Dienos metu šiandien 
Amerikos Liberator bombe
riai atakavo nacių aerodro
mą Prancūzijoje, o kiti lėk
tuvų daliniai puolė neišvar
dintus taikinius šiaurinėj 
Prancūzijoj.

Vatikanas pranešė 
apie atakų ant Romos

LONDONAS, kovo 5. — 
Viena britų žinių agentūra 
pranešė, kad Vatikano ra
dio perdavęs Osservatore 
Romano laikraščio praneši
mą, kad daug nekaltų civi
lių žuvo (penktadienio atša
koje ant Romos. Anot pra
nešimo, San Benedetto baž
nyčia., Ostiense apylinkėje, 
subyrėjusi ir šv. Povilo Ba
zilikos gražieji langai visi 
išdaužyti. Pranešėjas sakė 
tokios atakos gali būti skai
tomos karo baisenybėmis.

Sėkmingas II. Marijo
nų Bendradarbių

Seimas
CHICAGO, kovo 5. —Auš

ros Vartų parap. salėje įvy
kusiam Tėvų Marijonų Ben
dradarbiu seime išrinkta 
nauja valdyba: Antanas M. 
Phillips—pirm.; E. Brazaus
kienė—vice pirm.; M. Ma
žeikienė—sekr.

Aukų sudėta suvirš $3,000.
Seime dalyvavo 238 dele

gatai, kurie atstovavo 62 or
ganizacijas.

įsteigtas naujas fondas 
auklėti jaunuolius lietuvius į 
kunigus apaštalavimo dar
bui nepriklausomoj Lietu
voj.

Suima visus sveikus Lietuvos vyrus
Naciai pyksta kam nestoja savanoriai
LONDONAS, kovo 5. —! RaP°rtai sako vokiečiai 

ėmėsi tų griežtų priemonių 
po to, kaip jų intensyvi Ir 
ilgai užsitęsusi kampanija 
gauti savanorius lietuvius 
neatnešė teigiamų rezulta
tų.

Jau anksčiau buvo pra
nešta, kad naciai griebiasi 
visokių priemonių gauti lie
tuvių pagalbą, bet vis vel
tui, kadangi lietuviai sava
noriai nestoja, o kuomet 
pradeda juos gaudyti, slap
stosi ir nesiduoda sugauti, 
tuo pabrėždami patriotui lie
tuvių nusistatymą niekam 
nevargauti.

(ONA) — Čia gaunami 
pranešimai sako vokiečiai 
išieško visus sveikus Lietu
vos vyrus ir “draftuopa” 
juos tarnybai kariuomenėj 
ar priverstiniems darbams 
Vokietijoje.

Naciai vykdo masinius 
areštus ištisai ir išilgai Lie
tuvos. Suimtieji vyrai yra 
siunčiami į tam tikrą sto
vyklą tik už Kauno miesto, 
ir ten paskirstomi — vieni 
kariuomenei, kiti priversti
niems dąrbams Vokietijos 
fabrikuose.

Naciai įsteigė militarę 
bazę Kauno mieste

LONDONAS, kovo 5. — 
Vėliausias Maskvos prane
šimas sakė rusų kariuome
nės pradėjo naują ofensyvą 
Ukraine, ir jau pralaužė na
cių linijas ten. Stalino die
nos įsakymas pranešė, kad 
rusai pavarė 4 nacių tankų 
divizijas ir 8 pėstininkų di
vizijas^

Raportai sako naciai pa
dega Narva miestą, Esti
joje.

Rusai kariai varosi vis 
arčiau Pskovo geležinkelių 
centro, per kurį galės žy
giuoti Latvijon.

Jau anksčiau buvo pra
nešta, kad naciai įsakė lie
tuviams keltis iš Kauno. 
Dabar pranešama, kad jie 
ten įsteigė naują militarinę J 
bazę. į

įvykdė mirties bausmę 
trim žmogžudžiam

SING SING KALĖJI
MAS, N. Y., kovo 5. —
Louis (Lepke) Buchalter, 
vadas Brooklyno “Murder, 
Ine.” gaujos, kuri užsiimi
nėjo nužudymu “negeistinų 
asmenų” už mokestį^ buvo 
vakąr pasodintas elektros 
kedėje, ir atidavė savo gy
vybę ui žmogžudystę. Sa
koma jis savo laiku buvo 
užmušęs tarp 70 ir 100 as
menų.

Mirties bausmė buvo į- 
vykdyta ir dviem jo sėb
ram, Louis Capone ir Ema- 
nuel Weiss. Iš .tų trijų vy
rų, tik Weiss prabilo ir sa
kė j is nekaltas.

U. S. lėktuvai atakavo 
Ponape ir Kusaie

PEARL HARBOR, kovo 
5. — Amerikos armijos ir 
laivyno bomberiai numetė 
23 tonus bombų ant japonų1 
Ponape ir Kusaie salų, į va-i 
karus nuo Marshall salyno, 
tarpe MarshaPų ir didžio- I 
sios japonų Truk bazės.

Atmušė kelias nacių 
atakas Anzio fronte

NEAPOLIS, kovo 5. —
Amerikiečiai kariai atmušė 
tris nacių atakas penktadie
ny, ir iki vakar ryto jau 
atsiėmė visą anksčiau pra
rastą teritoriją.

Nacių DNB agentūros 
pranešimas aakė aąium i. 
ninkai įėję į vokiečių bazę į 
vakarus nuo Ąprilia-Ąnzlo 
kelio.

Britai kariai atrėmė ke
lias vokiečių atakas į. vaka
rus nuo Cisterna ir į piet
vakarius nuo Carroceto.

Kaltina britus už 
turkų nusistatvma

ANKARA, kovo 5. — Au
toritetingi Turkijos shiaks- 
niai teigia, kad vieninga 
priežastis, kam Turkija dar 
nedalyvauja kare sąjun&i-. 
ninkųi pusėje yra ta, kad 
britai dar nepristatė [praly
tus 500 tankų ir 300 lėktu
vų. Anot turkų, nei vienas 
tankas nei lėktuvas iki šiol 
nepristatytas jiems.

Jie sakė tankai ir lėktų-t
vai buvo prašyti Cairo kon
ferencijoje. Anot pranešė
jų, Turkija tuomet prane
šė Anglijai, kad gavus tan
kus ir lėktuvus ji stotų ka- 
ran.

PARTIZANAI PLIEKIA 
NACIUS BOSNIJOJE

LONDONAS, kovo 5. — 
Jugoslavijos partizanų ko
munikatas sakė aršios ko
vos vyksta Herzegovina a- 
pylinkėje, pietinėje Bosni
joje, kur partizanai užėmė 
Lastva, 20 mylių į rytus 
nuo Dubrovniko, ir atmušė 
nacių bandymą prasilaužti 
į Kalinovik, 30 mylių į pie
tus nuo Sarajevo.

Anot pranešimo, partiza
nų daliniai iš Kosara su
naikino geležinkelių bėgius 
tarpe Banja Luką ir Omar- 
ka.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Pranciškonai per-
(iIcaIc i KGainp jtnviJ Į PrunlC

Lie t u v o s Pranciškonai, 
1941 m. atvykę į Ameriką, 
tuoj pradėjo rūpintis įkur
ti kurioje nors Amerikos 
vyskupijoje Pranciškonų vie 
nuolyną, kur galėtų susibur
ti po platųjį pasaulį karo 
išblaškytieji Lietuvos Pran
ciškonai ir čia geriau susi
organizavę, savo jėgas ga
1R„ pašvęsti Amerikos lie- vyakap0 leidim* Port’
tuvių labui. bndo diece“J°Je Pastovų

Pądedant Pittsburgh, Pa., 
lietuviams -kunigams, 1941
m- rudenop, Pittsburgh vys- . . . . ,
kūpąs davė Lietuvos Pran- ™ į“ Va3kl"', Llftu- 
ti ėkonaros laikiną leidimą vos Pranciškonų vrrtimnkui.
llikurti Pittetangh dieoesi " “*»«
Joje. Padedant didelei Pran-' kvietim* l8lkurti ,r dlrbt* 
eiSkonų rėmėjai. Magdalenai liet'uvi’» ^rpe Mąme valaty-
Cliytonienei iš Baltimore, 
Md., Pranciškonai Pittsbur- 
ghe įkūrė laikiną vienuoly
ną, kuriame koncentravoe 
visas jų veikimas. Iš čia jie 
važinėjo su misijomis po vi
są Ameriką. Trijų metų lai
kotarpyje su dvasiniais pa
tarnavimais aplankė 100 lie
tuvių parapijų, organizavo 
Tretininkus. Brooklyne, Phi-
ladelphijoje, Chicagoje ir 
Waterbury įvykdė lietuvių! tl\^des. Sk°.ą 
Tretininkų konferencijas, iš
kurių kilo didesnis susido
mėjimas šv. Pranciškaus dva
šia.

M. Claytonienei finansiš
kai parėmus, pradėjo leisti 
“6v. "Pranciškaus Varpelį”, 
religinio ir patriotinio triri-

lando diecezijoje.
Vasario pradžioje t. Just. ną įr yj lietuvius žuvusius 

nįo laikraštį, kuris per trum Vaškys nuvyko į Maine ir'karo Mišias laikė
pą laiką tapo plačiai skai- pradėjo darbą Lewistono, klebonas kun. j. Simonaiti; 
tomas Amerikos lietuvių Maine lietuvių tarpe. Kartu jam asistavo kun. J. Kidy- 
tarpe. jis rūpinasi naujojo vienuo- kas ir kun starkus. Vargo-

Tėvai Pranciškonai rūpi- lyno įrengimu. i navo ir chorą vedė muz. J.
J. E. vyskupo McCarthy: 2iievigįus. 

pageidavimu, taip pat ran- „ , , , _šiami planai j Portlando di-l 3 val po pie;ų La,aves
eceziją pakviesti eeserie vie aalaje fvyko plukf vaidi“- 
nuoles lietuvaites, kurios Tė maa kalbos. Kaltas pssa-
vams Pranciškonams pade- ks Hetuvių kcmitet0 P™1’! 
tų dirbti Maine valstybės ninkas K Diiovalis, kun. J

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7237

★
Didele Rakandų 

Krautuve
JEVVELRY IR MUZIKOS 

KRAUTUVE
po vienu stogu, baltame nametogu,

Sl-utus metus.per
Sąžiningas patarnavimas. Jums 
apsimokės atvažiuoti pas Budri- 
ką, nors jūs gyventumėte ir po
rą šimtų mylių nuo Chicagos. 
Čionai rasit tokių rakandų, ko
kių niekur kitur nerasite.

M minkšta kėdė yra linguojantiė vra
ir padaryta stipriai ir salyg vė- 
liauslo stiliaus. Dabar parai-

♦19.95
Lengvais išmokėjimais po $1.25 
į mėnesi ir dar dovana dykai.

Rudrlko leidžiamos Radio 
Valandos:

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

W. C. F. L. 1000 K. Nedėlios 
vakare 9:80 P. M.

★
Su pilna orkentra Iš 25 

instrumentų.

' naši ir savo 27 klierikais, 
esančiais Europoje, jų mo
kymu ir išlaikymu. Jie džiau 
giasi, kad Amerikos lietu
viai ypatingu būdu parėmė 
jų klierikus.

Kunigams: J. Valantiejui,
Waterburio lietuviui parap. 
klebonui; J. Vaitekūnui, Pro 
vidėnce, R. I., lietuvių par. 
k’eb. ir kun. dr. A. Bružui, 
M.S., padedant, Pranciško- 
nai gavo iš Portlando, Maine,

vie-Lietuvos Pranciškonų 
nuolyną.

Per kun. J. Valantieji, tė-

bėje, kurioj didžiausios lie
tuvių kolonijas yra. Lewis- 
ton, Me., ir Rumford, Me.

Vyskupo rūpesčiu, netoli 
Lewiston rasta gražus ūkis, 
kurji Pranciškonai pernai 
lapkričio mėn. 24 d. nupir
ko, užsitraukdami $17,000 
paskolą. Jie tiki, kad gera
širdžiai Amerikos lietuviai 
kunigai ir pasauliečiai, su
prasdami Pranciškonų pade

1943 m. gruodžio 10 d. šv. 
Sostas ir Pranciškonų Ordi
no Generalis Delegatas tė
vas Mathias Faust, O.F.M., 
užtvirtino pastovų Lietuvos 
Pranciškonų šv. Kazimieroj 
Provincijos vienuolyną Port-

lietuvių tąrpe. Simonaitis, adv. K. J-urgėla,
J naująjj vienuolyną Pran kan „J' į J Tjyaka'

ciškonai persikels iš Pitts
burgh šįmet birželio mėn. 
gale.

Nuo. šių metų liepas 1 die
nos “šv. Pranciškaus Var
pelio'’ naujasis adresas bus 
sekantis:

Fraooisean Fathers 
St. Francis Hill 
Greene, Maine.

WOLK STILIUJ
I94S We»t aS"* Street
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Yra Geriausius Laikas Pirkti Pirmos Bdšies 
Namų Materijolą Ui Dar Šėmomis Kainomis! 

Atvykite ( mfinų jardą Ir apžiūrėkite sta
bą Ir ankštą rftši LENTV—MILIMORK 
— STOGU IR NAMU MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vMkų, skiepų Ir fletų. 
PAarrARKrr su mošų bkspebtais 
kaslink perstatymo

APBOKAVIMA8 IR PRISTATYMAS 
TEIKI AM AH DYKAI!
STANLEY LTTVVINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

6 V. TĖVO VASARNAMIS

Bendras vaizdas Šv. Tėvo vasarnamio Caątelgandolfe, netoli Romos, kur tūkstančiai1 
karo pabėgėlių, daugiausiai moterų ir vaikų, rado prieglaudą. Sykį lėktuvai buvo nu
metę bombų, kurios apardė kad kuriuos vasarnamio pastatus, bet iš pabėgėlių nieks 
nenukentėjo. Buvo paskleista kalbų, kad vokiečiai yra užėmę vasarnamį ir įsteigę ši a-j 
bą, tačiau šv. Tėvo sekretorius gandus užginčijo. Saugumo dėiiai tačiau dabar deda
ma pastangų pabėgėlius iškelti kitur. (NCWC-Draugas)

Vasario 16 atgarsiai
Eiizabeth, N, 4. — Sek 

madienį, vasario 27 d. Eli-, 
zabetho ir apylinkės lietu
viai iškilmingai ir gausin
gai paminėjo Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį.

Šv. Petro ir Povilo bažny
čioje buvo atlaikytos šv. Mi
šios už a. a. Antaną Smeto-

va. Tarp kalbų buvo dekla
macijos ir solo. Solistus ii 
meno dalį paruošė muz. J. 

Žilevičius.
Paminėjimas buvo baig

tas Amerikos ir Lietuvos 
himnais. Koresp

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nuo 17 iki 65 metų amž. 
KtaaMnhM atrinkti Ir (liuižyti 

PATYRIMO NEREIKIA 
PILNO AK DAUNIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 39th St. 
WHITE CITY rnOVISION co.

~ FotuBetterDay
" U.S.WAR BONDS

Captive men and captive ma- 
chines grindiny out war imple- 
ments for Hitler. Captive men 
forging their own chains. •

“Ha!” Paul telis Georgei, “if I 
have būt one hand I can do only 
half as much work for the Nazi 
swine.”

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

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

In America we can hurry Hitlers 
defeat by sticking to our jobs and 
buying War Bonds every pay day. 
WSS 741P V. S. Treanu-y Dept.

:mnrr
EXTRAI EXTRA!

Permainyta, 
▼ardas lt 
adre

Lietu rUka. 
2ydukae

REMKITB
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUOA

N. KANTER, «t. 

MONABCH LIQUOR 
3629 So Halsted St

YARDS 6064

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

V2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. and Mgr.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 West Marąuette Road

4?
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeLi Yards 1829
Pritaiko Aki n tu a 

Kreivas Aldu 
Ištaiso.

Ofisą Iv Akinių Dirbtuvl 
M91 BO. HALSTED IT.

Mth SteMfc
mUIUibmINI

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI

muL Saugokit. Js« leisdami ll««' 
aamtnuotl jas mod.rnMklausls 
mstoda, kurią n<SJlms mokslas 
ųaU suUlktl.

SS ICRAI PATYRIMO

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
1S01 So. Ashland A venos 

is ll-tos

VAJLAMDOSi 
tilt a. m. nu lill a aa. 

A Ir MKad. Iias a. as. ra t»as » as.

ITIARGUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAfiTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk- 

- tadieniais nuo 7 Ud 8 v. v.
"MARGUČIO ofiso adreeas:

6755 S. VVestern Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Ud 4 ir nuo 6 Ori 8 vaL vnk.

Nedėliomis pagal sutartj , 
Office tet YARds 4787 
Nam? Y«l.‘PROspect 1950 '

Yri. YARds 2246

DR. C. VEZRIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0056 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS B GHBURGAS 

4157 Archer Avenue 

Oftoo vaL: 1—8 Ir 8—8:50 P. M. 
Trečiadieniais pagal sutarti

Tel. YARds 5921 
x KENtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:80 
756 West S5th Stree'

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0484

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue- •
VALANDOS:

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

Ofiso Tel.......... VIBginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitartus

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

8147 S. Halsted St., Chic&gc 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

/ ir Šeštadieniais

WHOL£SALE
FURNITURE

BROKER
Uverytbtag In Une of

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Repreeentatlve

SUOVVKOOMS IN 
MKKCHANDISE MAKT

For appolntment call — 
R KPI IBI J O 6051

TeL CANal 6122

DR. BIEZIS ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’*’ 

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet Ir 7—8 v, v. 
Sekmad., Trečiad. Ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place
Tel. REPublic 7868 /

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6^59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Reridencija: 6600 S. Arterian Avė. 
VALANDOS: 11 v. rytodki 3p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

TeL VARds 3146

DR. V. A. MS>
GYDYTOJAS B CHIBURGA8 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8^0 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds4554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDway 2880 >

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 5216
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.;

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
fieštad. 6 vai. iki 0:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimąkad^ nabrta*
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO, TLLTNOTs

CLASSIFIED AND "HELP WANTED"ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
HELP WANTED — VYRAI HELP HANTED — VYRAI HELP HANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

KARIO LAUKAS
Rašo A. Skirias

“DRAUGAS" HEI.P WAWTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 
r 187 No. Dearborn Street

TaL RANdolpb MM-MM

SVARBUS PRANEMMAS
War Manpower Oommlaaloa na 

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
Huomvlmo Raitą (atatement of 
avallabillty ) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo Wnr Man- 
power Oommtasion — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar Jfls galit gauti 
lr ar Joms relkallium pnlliio*- 
▼Imo raitas. Jfls sutaupysit sau 
fer darbe Įstaigom daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsigaukit J Colonnade KambarJ. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

S349 Sheridan Rd.

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KABO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKIT I

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

Central 

Steel 8č Wire Co.

ABELNŲ DIRBTUVES 
DARBININKŲ

VYRŲ
Prie Darbų:

MACHINE ŠAPOJE 
DIENOMIS AB NAKTIMIS

Patyrimo nereikia. Gera mokestis.

HANNIFIN MFG. CO. 
621 S. Kolmar Avė.

VYRAI ZR MOTERYS

REIKIA
VYRŲ!

• • •
Amžins nesvarbu.—Taipgi atsmau
kite jei esate 4-F ar garbingai pa- 
linosnoti ii ginkluotos tarnybos. 
Dėl {domių karo darbo moderniš
koje gamo dirbtuvėje kuri randasi 
vienas blokas nuo gatvėkarių ir 
arti I. C. geležinkelio.

Mes siūlome sekančius patogumus 
apart kitų dalykų:

GRTTPftS GYVYBftS APDRAUDA 
REKREACIJOS PATOGUMUS, 
ATOSTOGŲ PLENA.
MOKESTI LAIKE LEGALIŲ

švenčių. .
MAUDYKI.es (SHOWERS> TB 

KITUS MODERNIŠKUS PRAU
SYKLOS ĮTAISUS DftL PATO- 
GUMO MUSŲ DARBININKŲ.

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

Laikas ir pusė mokama už visą 
laiką virš 40 vai. j savaitę. Puiki 
po karo ateitis.

GERA PROGA ISIDIRBIMUI 
Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 Woodlawn Avenue

Svarbūs Karo Darbai
—Dėl—

ALL-AROUND MASINISTŲ 
TOOL IR CUTTER 

GRINDERS
RANKINIŲ TROKERIŲ 

ŠLAVĖJŲ
Visos Naujos Mašinos 

Moderniška, švari, šviesi 
Dirbtuvė.

60 Vai. Darbo Savaitė.
70 Vai. Mokestis.

10% NAKTIMIS BONAI

FOOTE BROS.

Gear & Maehine Corp.
5219 S. IVESTERN BLVD.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrimo nereikia. Sekmadieniais 
dirbti nereikia. Atsišaukit j Linen 
kambarį.

SOUTHMOOR HOTEL 
67th Ir Stony Island Avė.

COACH IR
ROUNDHOUSE

DARBININKŲ

REIKALINGI

Santa Fe Ry
DARBAI e «•.

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

PASTOVUS DARBAI 
48 VAL. SAVAITĖJE

APPLETON ELECTRIC CO. 
1701 W. Welilngton

(AtsiSaukit prie PAULTNA Rt. vartų)

OOREMAKERS, mokinių lr papra
stų darbininkų reikia. Atsilaukite į

CAPITAL BRASS A ALUMINUM 
FOUNDRY CO.

2700 N. Campbell Avė. 

REIKIA
SAND BLASTERS 
WET GRINDERS 

IR KALVIO
Mažas patyrimas reikalingas. 70c , 
vai. Uždarbis iki >46.95 pradedant. 
Pakėlimas po 14 dienų. Pasovūs 
darbai po karo.

ACME FILE & RASP CO. 
4526 W. FULTON ST.

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
Atsišauklt darbo dienomis nuo 8 ryto 
iki G pp. arba šeštad. iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
Atsinešklt gimimo rekordus ar ' 

pilietybės Įrodymus.

Vyrams ir

Moterims
GERA MOKESTIS
Laikas ir pusė už 

viršlaikį virš 8 vai. 
Patyrimo Nereikia

ATSIŠAUKITE PRIE
MR. H. L. PRICE
Master Mekaniko 

18th St. ir Wenthworth Avė.

SANTA FE RY.

DOCK VYRŲ 
Pilnam ar daliniam laikui. 

Matykit Mr. Curtis. 
MICHIGAN

MOTOR FREIGHT LINES 
2000 S. Emerald CAL. 2727.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

VYRŲ
NUOLATINIAI DARBAI
Svarbioj Karo Pramonėje 

Gera Transportacija 
FREIGHT HANDLERS 

PRODUCTION WORKERS.
Patyrimo Nereikia 
40 VAL. SAVAITftJE 

PELNŲ DALINIMO PLENAS 
VELTUI GYVASTIES APDRAUDA 

UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO 
MOKANT LAIKĄ IR PIT8Ę 

DEARBORN CHEMICAL CO.
- 1029 W. 35th ST.

DŽENITORKŲ
Valymo darbai 
Moterims iki 50 metų senumo 
Vai.: 5:80 vak. Ild 12 n»kt| 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžius 20 iki 50 metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atsišauklt

ILLINOIS 

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visą dieną Penktad. 
8:80 ryto iki 5 pp.

Stenographers 

■ Typists

Comptometer operators
Poaitions open for experienced 

giria, also some begmners. 
SEE MISS LYNCH

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

TARNAIČIŲ
Vldųramžlaua arba aenyvų moterį, 
kurion Ieško namų reikalingos pri
žiūrėti ligonių kambarius. Gera mo- 
k ėstis maloniose aplinkybėse. Atsi
šaukite prie Housekeeper.
WEST SUBURBAN HOSPITAL 

518 N. Austin Blvd. Oak Park

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, >87.50 J mėnesj 
Pilnam ar daliniam laikui 

Kreipkitės prie Housekeeper.
HDGEHATER BEACH HOTEL 

5340 Sheridan Rd.

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

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Avė.

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.

4-F vyrų ir tų vyrų tarp 
38 ir 45 metų amžiaus, ku
rie nėra tėvai, į specialius 
korpusus, kurie būtų pa
siunčiami kur tik reikalin
ga darbininkų.

Bylius numato, kad ne
mažiau 50,000 ir nedaugiau 
200,000 tokių vyrų būtų pa
imta. Darbdaviai sumokėtų 
algas armijai, o vyrai gau
tų karių atlyginimą ir dė
vėtų unifarmus.

Lietuvis laikraštininkas 
Prancūzu kariuomenėj

(LKFSB) Prancūzų ka
riuomenėje tarnaująs lietu
vių rašytojas ir žurnalistas 
Vyt. Gedgaudas, šiuo metu 
esąs “kažkurioj vietoj,” pra

Kareivių religiniai 
reikalai

—Ar Tamsta esi tikintis? 
Jei ne, kokios tos yra prie
žastys?

Kiekvienas kareivis nau
jokas, atvykęs į apmokymo 
stovyklą, turi užpildyti re
ligijos kortelę, kurioje pasi
sakoma kokią religiją prak
tikoj!, jei ne, kodėl. Ar gie
di chore, ar moki groti ko
kiu instrumentu.

Kiekviena Jungtinėse Vai 
stybėse pripažinta religija 
yra respektuojama. Dau
giausia yra protestantų, ka
talikų ir žydų. Batalijonai 
turi po vieną karo kapelio
ną, dažniausiai protestantą, 
taip pat turi po vieną kop
lyčią, kur būna laikomos vi
sų tikybų pamaldos, bet dau 
giausia protestantų ir kata
likų. Pastebėjau, kad pro
testantai koplyčioje pamal
doms turi užėmę geriausias 
valandas. Mat, čia jų pir
menybė). Teičiau mūsų sto
vykloje yra labai daug gerų 
katalikų, todėl neužsilei-

irpareina nuo aplinkybių 
bendros nuotaikos.

Amerikos kareivių aplin
kybės yra palankios religi
jai. Gi religinė nuotaika, 
kai ateities perspektyvos 
aiškiai rodo gyvybei riziką, 
visuomet būna teigiama.

Karys eidamas į frontą 
aiškiai supranta kad tik 
vienas Dievas tegali jo gy
vybę išsaugoti. '

Kareiviai kai meldžiasi, 
meldžiasi iš širdies gilumos, 
su tikrais religiniais jaus
mais. Jis meldžiasi ne dėl 
reikalo ir ne iš prievartoe, 
kaip kad mokyklų vaikai.

Šiandien pat mačiau tūk
stantį kareivių būrį, suklau 
pusių prieš mažytį taberna
kulį, karštai besimeldžian
čių už savo tėvelius^ už žmo
nas, už sesutes, vaikus, už 
brolius, kurie gal kaujasi 
fronte, kuriems kiekvieną 
sekupdę, akimirką gręsia 
mirties pavojus. Jie meldie
si kietai suspaudę rožančių 
karoliukus, giliai akis įsmei 
gę į maldaknyges arba su
koncentravę savo mintis. Iš

ZZ.M' KT'proZtoZ d‘"«e'io eaKIjau «-
skaityti pasiilgimą saviškių,9 ir 10 vai. turi pamaldas 

koplyčioje, katalikai pamal
das daro didžiausiame kino 
teatro name, kur prisirenka 
pilnutėlė salė.

Iš pirmo karto čia atrodo

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininką
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Material Handlers 

Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers

* ★
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Talpai Reikia - PATYRUSIU
HORT7ONTAL BORTNG MTLL OPRS. BULLARD OPRS. 
TURRET T.ATHE OPERATORIŲ PLANER OPRS.

ELECTRIC ARC WET,BERTU   LAYOUT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS 
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIM_ _  ★_ _ _

MERIT DIRBTUVE
Gabumų Įvertinimu dirbtuvėje duoda juma progos Išdirbti 

taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

★
TMrbtnvėa tvarkoma Oantoer prtrtMn vaistau kalto kaina.

Jei dabar dirbate prie karo darbų, bflklto prie tavo darbų.

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

AMŽIUS 18 IKI 50 
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c į valandą su 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 4:10 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

PLATINKITE “DRAUGĄ”

SKELBKITĖS “DRAUGE”

★★★★★★★★*
* For Sale I
* For Help!
* For RentI
* ‘For Service I
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Skyrė McNary įpėdinį
SALEM, Ore., kovo 5. — 

Oregono gubernatorius Earl 
Snell vakar paskyrė Guy 
Cordon, republikoną advo
katą, užimti mirusio Sena
toriaus Charles L. McNary 
vietą iki ateinančių rinki
mų lapkričio mėnesy. Mc
Nary mirė Fldridoje prieš 
porą savaičių.

nešė, kad gerai tebesilaikąs.!ketata- Ms vakarais ėia žiū
Jis buvo suėjęs Amerikos rimc visoki,» fa“» arba 

scenos perstatymų. Ant toe 
scenos, kur vidurnakty ko- 
medin'antai šposus krečia, 
merginos šoka ir dainuoja, 
akrobatai visokius triksus 
daro, kitą rytą išdygsta al
torius ir šv. Mišios, ant toe 
pačios scenos šimtai karei
vių priima šv. ' Komuniją, 
Bet tas nieko tokio, karei
viams
|$v. Mišių klausyti atvirame 

re ir apkasuose. (
Kareivių sekynadienĮ ne-

suėjęs
lietuvę kareivį Valterį Gied
rį iš Chicagos, kuris buvo 
sužeistas į koją Sicilijoje.

Energingi lietuviai
(LKFSB) Lietuvis kuni

gas Slavinas vyskupo yra 
paskirtas rūpintis Welteh pa 
rapija ir Berwind-War misi
ja/ kur jia darbuojasi, kaip 
praneša “Register,” su visu 
atsidėjimu.

Kun. J. P. Angelaitis, Ne
siliaujančios Pagalbos Šv. 
P. Marijos parap. klebonas 
Clevelande su dideliu uolu
mu renka lėšas naujos baž
nyčios statymui. Kun. Ange
laitis išblaškytus lietuvius 
stengiasi sutelkti arčiau šio 
lietuviško centro. Savo rū
pestingumu kun. Angelaitis 

| pelno daug prielankumo.

susimąstymą.
Kai savo maldos intenci

ją skyriau už tėvelius ir bro 
liūs, kurie Lietuvoje kenčia 
okupacijų priespaudas, gal 
sunkų vargą ir badą, nety
čiomis atėjo nerami mintis 
į galvą, už ką aš kariausiu 
Už laisvę savo broliams, tė
vams, tautiečiams, už Ne- 
priklausomybę Lietuvai, ar 
už vergiją jiems, už dar di-A 
dėsnį badą ir kančias^ T^ji 
gili nežinia mane su jautenoj 
sudrumstė raitoj#, 
mis prasiveįdp,', ipAfcpi 

blakipora ašarų nuo < blakei> meno tokio, Karei- 
fronte dažtotif kariausime? TojT p 

blema ne vienam lietuvii 
lieka neišspręsta, neaiški

u , .. Ir niekas šiuo momentu jo
Isidžia iki metu miegoti, pa- Nes poUti
padina ir klausto, ar nenori fc4 įjuo momentu

iti i bažnvčia. Jei sergi — 
leidžia pasiilsėti, jei ne — 
eiti į bažnyčią.

Kurie neina į bažnyčią, 
fiems kartais tenka padir
bėti. duodama, “special de- 
tails.” •

Reikia pasakyti, kad labai 
nedaug tėra netikinčių iš

komplikuota. Tik spėlioji 
mai teįmanoma daryti.

Pamaldos baigėsi. Ne vlei 
nas nusišluostė ašaras, nori 
po evangelijos nebuvo jokiu 
graudingo pamokslo. Sutin
ku draugą ir paklausiu, 
“kur dabar eisim”?—Pirmą 
eisim pietų pavalgyti, ma-

Nori sudaryti specialu_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
būrį iš 4-F vyry Lietuvių pasiryžimas

WASHINGTON, kovo 5.” ik i!
Atstovė Clare Booth Luce , nvVUII 
pripažindama, kad Kongre- (LKFSB) Slapta Lietuvo- 
sas matomai nenori praves-, Je leidžiamas laikraštis “Ne negali būti. Geriau būtų pa- tyti laikraščių, 
ti darbininkų mobilizavimo priklausoma. Lietuva” per- sakyti ne netikėjimas, bet —Gerai—atsakiau— poto 
bylių, ragino sudaryti 4-F 1 metų Nr. 2 - 14 rašė): ( religijos nepraktikavimas nueisime į kiną, nes išeida- 

“Lietuvių tauta šiandien vo pareina nuo tingėjimo ir ap mas po pamaldų mačiau, 
kiečių okupacinės valdžios sileidimo. Taip pat daug kad bus rodoma gera fHrr',
pastatyta vergų padėtin: ji ----------------- ----------  — —
neturi jokių teisių, o draur

kareivių tarpo. Gal priešas-1 čiau, kad šiandien gausime 
tis yra ta, kad netikėjimas vištienos. Tada nueisim į 
dažniausia pareina nuo ap- ŪSO Service Club parašyti 
sileidimo, ko pas kareivius laiškų namiškiams ir paskai

ir senesnių vyrų būrius, už
pildymui darbininkų truku
mo spragų. Ji pasiūlė by
lių, kuris numato paėmimą

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, kurį 
norite Ir pajėgsite dirbti.

prievolių, kurios kasdie 
plečiamos ir didinamos, - 
ji yra vokiečių raumo dali 
rytuose.- Tokiomis sąiygo 
mis ji negali kovoti už sve 
timus reikalus. Tauta gal’ 
kovoti tik būdama laisva ir 
suprasdama už ką ji kovoja. 
Lietuvių tauta tegali kovoti 
tik už savo laisvę ir savo: 
tėvų žemę. Tauta kovos už į 
Lietuvą. Tam reikalui turi-: 
me taupyti visas savo jė
gas.”

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ai pigesni naofthntf — be komMino 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD. . ............. Tel. CANaI 8881
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n A TT C A Anglijoj išeinąs lietuvių laikraštis “Iš. Draugas”, at-
u ** ** ** pasakojęs ana lenku leidinėlio turini, nuriarė tokia nas-; THE LITHUANIAN DAILY FRIEND tb" *“* F- h F“

2884 South Oakley Ava • Chicago, nilaob a ^L_. • ? ,LI. , .
Published Daily, except Sundays, prakalbėjo Lenkija. Prakalbėjo ji kaip mę-

by thą - - - Rytoją#, dėstantis vaikučianąs Kaip turį elgtis. Pre-
(4TUVAN1ĄN CATHOLIC Miuss 8OCŲBTY kalbėjo kaip teisėjas, smerkiantis ir jau besiruošian-
A membęr of the Catholic Press Associates tis bausti. Bet neprakalbėjo Lenkija, kaip genas kai-

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago mynas. Mūsų Vilnija Lenkijai. vis dar tebesi vaidina
Ciceroį Sc per copy. kaipo “lenkiškos žemės”. O lįa'uvtų tautos kančia

ir ?ygiai tąi tik lietuviškai sovietinis ir lietuviškai
DRAUGAS vokiškas bendradarbiavimu.”

tteias kasdien, išskyrus sekmadienius.’ Ar ne laikas būtų lenkams bent dabar, kuomet ir
Prenumeratos kaina Chioągę^ k ęic*ror-p0U: twuU yr* ***“■¥* pavojuje, “sugrįžti į protą”, ii-

uot.m. ♦............. ..................... . ........... $7.oo siiadant imperialistinių siekimų, prieš kuriuos šian-
t^s ’Šrstnms .. ............................. '...................” ioo kariauja pasaulio demokratijos.
Dvieną mėnesiatna .......................... ... . .......................... 1.59 ★

•« Naujalis Harauette Parko klebonas

SSS^ų’7.’*’?.?/. ^50 Ne tik Chicagos, bet ir plateąųė Amerikos lietuvių
TrijūM mėnesiams ................ .....'................................ 1.75 visuomenės domėjosi, kuris iš kunigų bus paskirtas kle-
SuĮįL \?5 bonųį Švč. Panelės Giminia parap-, Chicagoj, prieš ke-

Užsieniuose: tetą savaičių mirusiojo a. a. kun. A. Baltučio vieton.
Męriaaa^.. ............... ...........................  18.00 w Mat, ši parapija yra jauniausia, bet tuo pąčįu kartu

.......... ............. ................. . 4.50 yįena <jj(j$jaųąių. Platesnė visuomenė ja domisi gal
Pinigus reikia siųątt pašto iioney Orderiu su užsakymu.' bįt labiausiai dėl to, kad jos ribose yna lietuvių kata- 

SMUrn, kainos ptaięnčta™, psrsikalavns. turinčios
Jamla y™ - 6v- Kazimiero vienuolynas, jos akademi- 

iSSSUSaiSTJ^jaSSSf SStSSSSSr SSSJ'JBS J» mergaitėms ir šv. Kryžiaus ligoninė. Čia yra dide-
ssru^ss srxst aisat stedssriusas «»* reikšmingas «•»<**« k»t*u*i «*»»««»•
koreįpundencijoa ląikraštin nededaiftos.

~ x . T1, Naujuoju^ klebonu, kaip jau šeštadienyje paskelbėme,
Under the Act of Msrch 3. 1879. yra paskirtas kun. Jurgis Paškauskas, buvęs Visų Šven

tų parapijos, Roselande, klebonas. Tuo paskyrimu pa-
’ " “ r- tenkinti, kiek švč. Panelės Gimimo parapijos žmonės,
Maskvos laikos pasiūlymai Suomijai tiek platesnė visuomenė, nes kun. Paškauskas yra pa-

' . . sižymėjęs savo uolumu, tvarkingumu ir administraci-
Suomijos padėtis yra tikrai kebli. Suomiai, iaip kaip to jig yra plataua maatd viwwroe-

ir lietuviai, latviai ir estai, yra tai ingi žmones, ie nininkag besidarbuojąs, kad Amerikoj gyveną lietuviai
karo nenorėjo. Bet kai ji buvo užpulta Sovietų Rusijos lš]aikytų religine8 ir tautines savybes.
armijų, buvo priversta gintis. Prasidėjus rusų-vokie
čių karui, Suomiją ėmė naudoti naciai savo karo tiks- KLEBONAUJA NUO 1918 M.
."Rf* . . .. .( . Run. J. A. Paškauskas pradėjo klebonauti 1918 me-

Nora suomiams šiandien nėra lengva nusikratyti vo- tais kovo mėnesį šv. Petro ir Povilo parapijoj, West 
kiečių, tačiau jie nori taikos su Sovietų Rusija. Jei Pullman (Chicago, Ilk) Minėta parapija buvo pradėta 
pastaroji tik pasiūlytų priimtinas taikos sąlygas, &ųo- organizuoti 1914 metaia Jos pirmutinis klebonas buvo 
mija tuoj sustotų kariavusi. .Ji nieko svetimo nenori, kun. Norbertas Lukošius, kuris pastatė bažnytėlę ir 
bet tik tori atgauti tai, kas jai priklauso. būsimai mokyklai patalpas, ir mažą klebonijukę be rū-

LigsioJiniai Maskvos pasiūlymai Suomijai buvo labai sįo ir šilumos, bet būdamas liguistas, turėjo parapiją 
migloti, .todėl nepriimtini. Bet jei Maskva garantuotų apleisti. Sekmadieniais pamaldas atlaikyti atvažiuoda- 
jaį visišką laisvę ir nepriklausomybę prieškarinėse šie- vo šv. Krykiau parapijos vikaras kųn. B. Urba, dąbar-
nose, suomiai tuojau padėtų ginklus į šalį- tinis Šv. Kazimiero Akademijos kapelionas.

Paskutinieji rusų taikos pasiūlymai suomiams yra A Pagkaugkag pradėjo klebonauti, būdamas
truputį žmoniškesni. Tačiau suomių spauda mano^ kad to darbštumo ir
ne visai tadramt, Uajpo “galutinų derybų baze”. Net ir eūerg Ji3 moraliai,
kai kurie Švedijos laikraščiai, kurie visada huvo pa- . . . , . .. . s. „a ♦, , _ . ’. . • , v taip ir materialiai pastatyti ant tvirtų pamatų. Tuolankus rusų-suomių taikos idėjai. Maskvos pasiūlymus * . -. ., . , OK ‘1 , • i.vl • X- • X 1 ,• ». XV X • T »ėtų parapija turęjo. tiktai 135 šeimas, kurios ten bu-laiko ir ‘ bauginančiais ir “blogu ženklu . Is to gali- . . . x • u * i.. i , . , vo naujai apsigyvenę. Nors žmonių buvo tik saųjale,ma suprasti, kad tuose pasiūlymuose nieko nėra, kas , x .___. . o ... v t, - . bet visos augino gausingus burius vaikučių ir mokyk-garantuotų Suomijai nepriklausomybę. Kaip visus ki- , D + _; -r- . . .. \r • r . los steigimas ten buvo gyvas reikalas. Paraųnja klotus savo kaimynus, taip ir Suomiją Maskva yra užsi- . , , x -• o? x-i7\ x- j , f j-. . . 7- .. m. ii , 4( _ i, ,, • . . met skolos turėjo 24 tūkstančius domenų, o sekmadie-wųusi ąusovietmti. Tų Maskvos “gerybių” suomiai ne- . . . . x • v... ..... . • 7 • mų koilektos nepravirsydavo 12 dolerių. Kun. Pahkaus-non, kaip nenori ir kruvinojo nacizmo jungo. , . , . . . . ..- « j 3 c nepaisydamas tų materialinių sunkenybių, pasiry-
* žo kuo greičiausia įkurti mokyklą. Nupirko 5 lotus že-

Geras paskatinimas mes ir ant to sklypo pastatė seselėms mokytojoms na-
mą gyventi ir parapijai salę. Įrengus mokyklos kam-

Japonai, matyt, negalėja pakęsti amerikiečių sekmin- barius, vaikučių užsiregistravo 150. Tas visas darbas 
gos invazijos į Admiralty salas. Ąną dienų jie puoliesi fouvo atliktas be skolos, nes žmonės būvo labai duosnūs. 
kontratakon, numydami aUerėyti ir arąenluečiųs ii- A t mwkyki™ s bažnyčią įtaisė gražų varpą už 
slumti. Tačiau jų sumanymas jiems patiems atnešė $1 J tūkstančius dolarių vargonus. Taip pat
nuostolių. Amerikiečiai, gen. MacArtlmr vadovaujami, huy() jdžUa k juiayta bažnytinių
kontratakuojančių japonų jėgas j dulkes sumalė. jr sta(. A rt nuveiktų ir

Pažymėtina, kad amerikiečių nuostoliai operacijose ,w atmok5jo 13 tūkatenči„ dolerių. Baigiant kleboniją 
prie Admiralty salų buvo visai maži. Laimėjimai gi kardinoias Mundelein kunigą Paškauską per-
stambūs. Ypač daug vertinamas lėktuvams įsukąs, ku- wl6 klehoūautl , Vlaų gventų mžne.
17 po mažų pataisymų amerikiečiai greit galės naudoti. g 1927 metaįs

Amerikiečių karių pasisekimai Pacifike yra dideliu 
paskatinimu dar stipriau paremti jų žygiais, aukojant JO DARBAI ROSELANDE
Amerikos Raudonajam Kryžiui, perkant U. S. karo bo- Gaujoj parapijoj kran. Paškauskas rado apie 400 šei
niu ir 1.1. mų.'bet parapijoj nehuvo susiklausymo, buvo dvi gru-

★ pės. Viena grupė darbavosi kartu su klebonu, o kita
Lenkai vis lenkai parapiją mažai rėmė. Kunigui Paškauskui ėmė tris me

tus kol sujungė visus vieningai dirbti bažnyčios ir tau-
1943 m. išleistas Lenkijoj leidinėlis tokia pavadini- tog darbą cia Mujam nehuvo kngva8 darbas,

mu: ‘‘Naaze Stanotvisko w aprawie Litewakiej“. Tame neg rado 33 tūkaUučiua dolerių, o 1930 metais
leidinyje lenksi pasiseko, ką jie galvoja apie Lietuvą vigog dirbtuvės užsidarė ir buvo uždarytos
ir santykius su je. Ten jie visai aiškiai pasisako, kad 1940 metų 170 gyve00 u «charity., ir viaaa
visai nemano Vilniaus skriaudą Lietuvai pasmerkti ir labdflrybės darbas buvo užkrautas kunigams. Tą sun- 
atitaisyti. Yra kaip tik priešingai - Lenkija siekia įų dgrba kibdavo-vikaras kan. V. Cerneuskas. Baž- 
lemiamos įtakoa visoj Lietuvoj. nyčios įeigos per tą sunkią ir ilgą depresiją sumažėjo i

Leidinyje skelbiamą visa eilė neteisybių apie Lietuvą metus 12 tūkstančių dolerių: Nepaisant tų visų sunke
le lietuvių tautą. Kae liečia Vilnių, tan pasakyta: “VU- nybių kunjgui Paikauakul pasisekė išmokėti visą sko- 
nių ir Vilniaus žemę, organiškai suaugusią su Lenkijos |ą grajįauai, liet. kiebouiją Amerikoj už 40
valstybe, išauklėta lenkų kultūroje, kuri davė žymiau- takstan{ių dolerių ir naujai bažnyčiai statyti sutaupė 
sius mūaų tautos atstovui, laikome neatskiriama Len- 33 takataniius dolerių. Visi parapijos trobesiai atnau- 
kijos respublikos dalimi”. x jlnti ir nauji vargonai įtaisyti. Ypatingai reikia pažy-

Matote, Lokiais keliais Lenkai siekia bendradarbiąvL- mėti kunigo Paikausko gražų būdą, nes su visais moka 
mo au lietuviais. Jie savinasi tai, kas Lietuvai prikišu- gražiai sugyventi. Per 26 metus klebonaudamas neįsi- 
so ir tuo pačiu kartu kalba apie lietuvių-lenkų bendra- gijo jokio priešo nei pirmutinėj parapijoj, nei dabarti- 
darbiavimą.__________ _____ e______ _______ n£j Visg šventu ___________ _ _______________

ILLINOIS o»rma.ditįnia. kavo ft, 1944
NEI SMARKUS LIETI S NESULAIKO KARIUOMENES VEIKSMŲ

Nežiūrint smarkaus tropiško lietaus, Amerikos kariuomenė Negros saloje, Admiral- 
|y grupėje, išmušus japonus, peržiūri ir skirsto pristatytą jai naują amuniciją ir kitus 
karo reikmenis. Toliau matosi japonų šiaudiniais stogais nameliai ir krūvos įvairių 
karo reikmenų, kurių jie nespėjo išgabenti amerikiečiams netikėtai įjuos užpuolus to
je saloje. (Acme-Draugas telephoto) -< i

GAVĖNIOS
MINTYS

Rašo Vysk. P- Bučys, M.I.C.

Pirmadienis kovo 6 d.
Prancūzai Liudviką XIV 

vadindavo “ Karalium-Sau- 
le”, nes jis viešpatavo tais 
laikais, kada jų žemė kul
tūra, mokslu, menu, turtais 
ir galybe stovėjo pasaulio 
civilizacijos priešakyje, o a- 
pie karaliaus sostą, kąip 
planetos apie saulę, sukinė
josi įvairių sričių genijai. 
Sosto įpėdinis buvo jaunąs 
berniukas. Jam auklėti ka
ralius paskyrė mokytą, iš
kalbingą ir nepaprastai do
rą Feneloną, Kišeniųįai laik- 
rbdžįąį tuomet buvo naujie
ną ir retenybė, bet sosto į- 
pėdinis įau turėjo. Jis su 
savo auklėtojų gyveno toli 
nuo miesto dvare labai gra
žioje apylinkėje. Vieną kar
tą įpėdinis au auklėtoj ūmi 
išėjo pasivaikščioti po ža- 
vėjančiu8 apylinkės laukus. 
Bet reikėjo grįžti vakarie
nės paskirtu ląiku, nes ka
ralius buvo dvare. Jaunikai
tis išsiėmė laikrodį ir išvy
do kšd laįkaą jąu grįžti na
mo. Fenelonas tarė: “Stebė
tina, kad toki laikrodžiai at
siranda savaime”. Jaunikai
tis nustebęs pažiūrėjo į mo
kytoją ir juoikaudamasis ta
rė, kad laikrodžius dirba 
tam tikri žinovai. Mokyto
jas klausė: “Ar matei?” 
Karalaitis huvo nematęs, 
bet nenusileido, nes daugy-
bė ir įvairybė rątukų nesu- 
sidefiną savaime. Koperniko 
pažiūros jau buvo Gallileo 
ir Kepplęrio įrodymų patvir 
tintos. Fenelonąs priminė, 
kad saulės sistemoje ratų 
santvarka yra painesnė ne
gu laikrodyje, ir pridėjo: 
“Jeųpi didesnis daiktas, bū
tent pasaulis, galėjo atsi
rasti savaime, kodėl negalė
tu savaime atsirasti mažes
nis, būtent laikrodis”. Ne
kantrus karalaitis a1 šovė: 
“Koks beprotis gali sakyti,

kad pasaulis yra savaime 
atsiradęs?” — Karalaiti! — 
tarė mokytojas. — Nepyks
tu, kad mano sakinį išgir
dęs, beprotį paminėjai. Tik 
žiūrėk, kad gyvenimas tą- 
mįstofl nuomonių nepakeis
tų šitame svarbiame daly
ke”...

Skaitytojau! Jaunas bū
damas, manydavai kaip Pra
ncūzijos sosto įpėdinis, jog 
Dievas pasaulį sutvėrė. O 
dabar ką apie tai sakai? Ar 
nesijauti, kad gyvenimas iš

blaškė iš tavo proto tikėji
mą į Dievą, kaip ūkininkas 
kad išbloškia grūdus iš kvie 
čių varpų rudenyje! Tau ro
dosi, kad mokslas išbloškė 
tikėjimą iš tavo sįęlos. Aš 
pasenau matęs daug žmonių 
paliovusių tikėti į Dievą, bet 
nematęs nė vieno, kurį mokai 
las būtų įtikinęs, kad Dievo 
nėra. Nesiginčysiu su ta
vim. Pats patikrink save. 
Prieš kiekvieną veiksmą 
klauskis sąžinės balso ir &- 
vykdink jį.

Statykit juos

tUQS

nevartojamus dakĮus 

į Karo Štampas

Nekiškit nevartojamiems ąr su^edusiema įrengimams 
gulėti be darbo jūsų viikuose arba skiepuose. Iškeis- 
kite juos i Karo Štampas pas savo elektros reikmenų 
krautuvininką, turintį iškabą su raudona, balta ir 
mėlyna insignija.

Jis pataisys juos kam nors, galbūt kuriam veikliam 
karo darbininkui, kuriam kitaip nėra galima pirkti 
įrengimų iki Pergalės kada nauji bus gaminami.

1‘ĄSTABAj Commpnvypalth. Edison
"(trde Jrenstmų

Kom
panija neperka vartotų elektrd 
v$l pardavimui, bet malpnlai pagelbsti 
ChlcagoR Krautuvininkams Ilame patrioti
niam Iikeltlmo Plane.

C0MM0NWEALTH EDISON COMEA N r

Lai Dievas kun. Paškauskui padeda laimingai dar
buoti* ilgiausius metu* jam skiriamoj Gimimo Šv. Pa
nelės parapijoj.

Ta ppčią proga linkime geriausio pasįseRiipo ir ku*. 
Juozapui šaulinskui, nąujajam Visų Šventų parap. kle
bonui, kur per daug metų sėkmingai klehonavo šv. My
kolo parapijoj North Aide. Plačiau apie jį parašysime 
kitą kartą. Kas užims kun. Šaulinsko vietą šv. Mykolo 
parapijoj, tuo tarpu dar nėra žinoma.

hm hth ..■» j .■

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS
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mus
X Leonardas ir dūlią Gree 

tis šiomis dienomis sumiau
kė dukrelės. Town of Lake 
veikėja Paukštienė džiaugia 
ai tapus “grand ma”.

CHICAGO «t APYLINKĖSE
So. Chicago žinutės

Pamaldos bažnyčioje. fiv. 
Juocapo bešnyčioje kas tre
čiadienį ir penktadienį 7:30 
vai. vakare vaikščiojama 
Kryžiau* Keliai. Tikintieji 
raginami lankyti bažnyčią 
Dabar gavėnios laikas, at
gailos laikas. Malda visiems

sūnus kuris darbavosi savo 
profesijoje kaipo gydytojas 
odos specialistas Billings li- 
boninėje, dabar jau tarnau
ja Dėdės Šamo kariuomėnšj 
ir yra paskirtas viršininku 
klinikos Peoria,* III. Sveiki
name gabų profesionalą.

Rap

—

19 4 4
WAR FUND

reikalinga. Galintieji ragi-
X Broliai Vešotai ruošia narni išklausyti ir šv. Mišių

vaidinimą — premjerą “Lai* 
va Lietuva”. Jie yra geri 
artistai ir režiaoriai. Vaidi
nimui renkami žymiausi iš' 
lietuvių scenos mėgėjai.

per šį laikotarpį.
Ir vėl pirkome boną

Cicero. — Draugyste Die
vo Motinos Sopulingos laikė 
mėnesinį susirinkimą vasa
rio 27 d. Be kitko, nutarta 
nupirkti U. S. karo boną už 
$500.00. Tam reikalui atlik 
ti išrinkta komisija iš: Rim- 
džienės, Zvibienė* ir Zaka
rauskienės. Pirmadienio va-

«MM MO CHM*
i IS AT HIS srot

Pirm. Helen fiirvinskienė
darbuojasi pramogos pavy
kinau.

Labdarių Są-gos centro 
vakaras įvyks kovo 19 d., St. 
Agnės svetainėj, 3916 Ar
cher Avė.

’ Jūros maistas turi nuo 
penikasdešimt iki dviejų 
šimtų kartų daugiau jodo, 
negu žemėje augantis mais
tas.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Nauja vargonininkė. Mū
aų parapijoje pastaruoju lai 
ku keitėsi vargonininkai.

X Nq. Side lietuviams 40 Dabar džiugu pranešti, kad 
vai. atlaidų fiv. Mykolo baž- vargonininko pareigas atliks 
nybioje proga vertėtų ap- žinoma muzikė L. Sabonie- 
valyti savo namus ir mio'oū, žmona dain. K. Sabonio,
bedieviškų hikraždų, kuri. Į kuri. vargonininko pareiga Sy Tau.
yra lygūs nuodams. Kiek- ems Vmų Šventųjų parapi- jr sko,lmmo
vienoj katalikų šeimoj pri-l joj. Sveikiname Sabonienę F
valo būti katalikiškas laik- ir linkime pasisekimo nau-

Kas kur rengiama
Kovo 12 d. fiv. Kazimiero 

Akademijos Rėmėjų 1 skyr. 
rengia vajaus vakarą fiv. 
Kryžiaus parap. svetainėj. 
Pirm. J. Čepulienė darbuo
jasi pramogos pavykinau.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNlfiKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas GROvehiU 0t42

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stoviai prieinamas.

raštis. Tuomet būsime susi
pratę žmonės.

X Lt. Dan Btažia, buvęs 
žinomas Amerikoj ristikas, 
iš kariuomenės atleistas į 
atsargą (rezervą). Jis paits 
nežino, kuomet vėl bus pa
šauktas. Parvykus jam na
mo, džiaugias tėvai ir žmo
na.

X Vincentas Dumbliaus
kas, 1646 N. Francisco Avė., 
šiomis dienomis sunkiai su
sirgo ir išvežtas į Norve- 
gian ligoninę. Nors ligonis 
yra geroj daktaro priežiū
roj, tačiau duktė Marijona 
yra labai susirūpinus.

X Sriubai, seni ir žinomi 
No. Side gyventojai, šiomis 
dienomis išleido sūnų į New 
London, Conn., kur jis lan
kys pakraščių sargybos mo
kyklą. Kitas jų sūnus Ed
vardas taip pat tarnauja ka
riuomenėj ir šiuo metu ran
dasi Indijoj.

X Buffata — tai ameriko
niškas jautis su keista gal
va, ragais ir sprandu bei ko
jų kanopomis, kurį vienas 

v mūs reporterių yra matęs 
nušautą ir pargabentą Chi- 
cagon vienoj užeigoj prie 
Clark ir Adams gatvių. Kai 
kas džiaugiasi, kad tai bus
ganėtinai mėsos be pointų.

veje.
Dabar draugystė Dievo 

Motinos Sopulingos yra vi
so pirkus U. S. karo bonų 
už $1,600.00.

jose pareigose.

Mokyklos vaikučiai kon- 
teste. Dabartiniu laiku mū
sų mokyklos vaikučiai daug
trūsia. dirba, renka popie- gįu0 metu serga draugys- 
rą karo reikalams, šiame stankienė, gyve-
Chi«««o diecezijos mokyklų nanti adreml 140T s 48 st 
konteate Iki šiol mūsų mo- Komisija linki jai greit pa 
kykla laiko pirmenybę, nes
daugiausiai surinko popie
ros. Vaikai pasiryžę darbuo-
tis iki kontesto pabaigos. 
Dar yra dvi savaitės laiko, 
kšs lietuvių turi namuose 
popieros, prašomi pranešti 
klebonui, o vaikučiai atvyks 
paimti.

Darbas progresuoja. Jau 
buvo rašyta, kad pastango
mis mūsų darbštaus kleb. 
kun. V. Cemausko yra įstei
gta mokyklos vaikučiams 
karštų pietų programa. Kas 
dien visi vaikai gauna šil
tus, sočius pietus. Džiau
giasi ir tėvai, nes visi vai
kučiai svoriu pakilo. Ačiū 
dvasios vadui už sumanumą

sveikti.

Dalyvavo ARD bankiete. 
Vasario 27 d. ARD 25 m. si
dabrinio jubiliejaus bankie
te dalyvavo daug ir sočika 
giečių ir viai patenkinti grį
žo namo, pasiryžę dirbti se
selių mokytojų naudai.

Pirkite Karo Bonus

fiv. Pranoiakaus Vienuo
lyno Rėmėjų 2 skyrius ren
gia bunco party Gramonto 
saJėj, 4535 S. Rockwell St., 
kovo 26 d., 2 v>al. popiet.

Tą pačią dieną Rimdžie- 
nė nupirko U. S. karo boną 
savo mažiausiam sūneliui 
Arthurui, kaipo dovaną jo 
gimtadienio proga. Arthuro 
gimtadienis pripuola kovo 7 
d. Komisija

Skolinam Pinigus
Morgičiams

BEITAS IB MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 

BRfflPKTrSS PBOB MŪSŲ

TAUPYKITE

1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius Ir Tidlnlnkss

Dirba Dėdei Šamui ir ka
riams. Musų parapijonų P. 
A. Bieliniu, 617 E. 89 St.,

MVBUBfTŲ 
RATA........

1751W. 47th StrMt

Didžiausia Lietuviu 
Jeweky Krautuvė

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę J 
BRIGHTON PARKA

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtų

DOMINIKAS BAGDONAS
Gyveno 10140 8. Avenue N.

Mirė kovo 4. 1944, 10:45
vai. ryte. uuluukęs 96 metų.

Gimęs Chicago, Illinois. 
Pąllko dideliame nuliūdime

mylimą motinėlę Eleną, po 
tėvais Churaitę: 3 seseris: 
Betty Taylor, švogerį Ray- 
inond, ir Jų Seimą; Ann Cad- 
lovlc, švogerį John. (U. 8.
Navy). ir Jean Nylen, 3 bro
lius: Stanley (U. 8. Navy). ir 
Edward, dėdę Jeronimą Sta
naiti Ir Jo sūnų. Juozapą (U. 
8. Army) ir kitas gimines, 
draugus ir pažįstamus.

Kūnas 3 vai. po pietų pir
madieny bus pašarvotas kop
lyčioje. 8747 S. Commercial 
Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadie
ni, kovo 8 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Sv. 
Juoaapo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, Seserys, 
Broliai, švogertai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YARds 1741.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEB TBOOST MONUMENT COMPANY

(įsteigta 1889 m.)'
Mėsiški, Vertingi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI i

Ifl 1 X-

mm
ZRVAMS

DIDYSIS

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

KREIPKITES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

M Firma Vfaš 60 Matų
Tos Pačios šeimos

»1
lllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllll!llllllll

SUVIRS 200 
RANDASI

PAMINKLKLŲ
JŪSŲRANDASI PAS MUS 

PASIRINKIMUL 
Geriausio Materiolo tr Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūaų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO.
Dirbtuvė: 527 N. WESTEBN AVE. 

(Netoli Grand Avė.)
PBONE: SEELEY 6108

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COSTI 
PARTICULAR PBOFLE PREFER PACHANKIS PRODCOTIONS 

DMTRLBUTORS OF THB FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautlful—Mart Badnrtmi BHeaą—t Best la IM Wori<L 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKJTE8 PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Oommerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VYashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-0 v. vak.; Šeštad. ir Sekm, 0-« vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausia* patarnavimai Moteris patarnauja.

I PBONE 9090 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS R MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YARDS U 38—38

LACHAWICZ IR SUNAI

MYKOLAS DAUGIRDAS
Gyveno: 1613 No. Wood St. Mirė Katro 3 d., 1944, 11:80 

vai. ryte, sulaukęs puste amšiaus. \
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Alytaus 

parapijos, Luk lin ganių kaimo. Amerlko,
Paliko dideliame nuliūdime: Moterį Viktoriją (po tėvais 

Migknaltė), dukterį Marijoną tentą Charles Nation, 3 sūnus 
Mykolą marčią Luoy, Juosapą marčią Vladislavą Ir Edmund, 
ir 4 anukus dvi seseria Mikaliną ir Amittją Andruikevičius ir 
jų šeimas, ir daug kitų giminių. O Lietuvoje seeorį Marijoną 
Kruinienę.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 1860 No. Wood Street
Laidotuvės įvyks Antradienį, Kovo 7 dieną. Iš koplyčios 

8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 8v. Mykolo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos ui velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. Kasimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laidotuvių direktorius Lachawicz Ir Sūnai. — Telefonas 
CANAL 2616.

apskričio, Krokeliaukiy 
>je išgyveno 31 metue.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!
Turime didelį 
ir gerą pasi

rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Murikališkų Knygų,
Rekordif ir įvairių kitų mt 
kalių dąiktu.

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC 

4216 ABOMEB AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

4605-07 S. Hermitage 
Avemie

Yards 1741-2

4330-34 S. Caliiocnia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI VtooM* 
Chicagos Dalyse*

Radio WOESProgramai
(1390 k.) 

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

2814 WB8T 28rd PLACE 

10769 fi. MICHIGAN AVE.

Phones: CANAL 2515 

OOMMODOBE 5765 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MCHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVE. Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFOBNIA AVE. Phone LAF. 8572

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARP8 1419

L I. ZOLP
1946 WEST Phone YARDS 0781
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V. Ml
Ves Misijonierius TEV. JUVENALIS LIAUBA,

DOCl^RARTiS ORĄ T J O AS, CHTCAGO, ULllpJOTS

PRASIDĖS ŠIANDIENĄ, 7:30 VAK. 
KOVO (MARCH) 6-12 DIENOMIS

PRANCIŠKONAS DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOJ
Šv. Mišios 5:30 valandų, 7 valandą, 8 valandą;—Pamokslai ryte 6 vai., 8 vai.; vakare 7:30 vai.—Išpažintys bus klausomos rytais ir vakarais. 
-------------------------- --------_------------------------------------------------- —------------------------- ,------------- ,—.------------------------- -------------- --------------------------------- .---------
Maloniai kviečiame ir Jus kuo dažniausiai dalyvauti. Išklausę bent penketą pamokslų, atlikę šv. Išpažinti, priėmę Sv. Komunija ir pasimeldę Sv. Tėvo intencija apturėsite VISUOTINUS ATLAI
DUS. — PER ATGAILĄ RAMYBE TEVIEŠPATAUJA MUMYSE, TAIKA VISAM PASAULYJ! -----  Laike Misijų bus galima įsigyti ir devocijonalų. KUN. A. C. MARTINKUS, KLEBONAS

Sužeistas
Robert Wiabel, 8 metų 

amžiaus, 6320 Loomis blvd., 
ir jo brolis Wiiliam, 9 metų 
amžiaus, žiūrinėjo .22 kalib
ro pistoletą savo name. Neti
kėtai ginklas išsišovė ir Ro
bert Wiabel buvo sužeistas į 
kairiąją kulšį. Nelaimė įvy
ko praeito penktadienio ry
te.

Apiplėšė

PRISIPAŽINO

Julius Fisher, 34 metų am 
žiaus dženitorius Metodistų 
katedros, Washington, D. C., 
kurs prisipažino nužudęs tos 
katedros knygyno darbinin
kę Catherine Cooper Rear
don. Tą baisų darbą atlikęs
už tai, kam ji išbarusi jį,! valiau dulkių iš po jos sta

Kai 30 kostumerių laukė 
eilėje dėl savo income tax 
formų, du ginkluoti banditai 
praeito ketvirtadienio vaka
re įėjo į Northwestern Sav
ings ir Loan Association.
2300 N. Westem avė., ir iš 
neužrakinto seifo ir cash
drawer pagrobė $4,300.

* • *

Gaisras parapijos 
mokykloje

Our Lady of Lourdes pra
džios mokyklos, Ashland ir 
Leland avs., trečiame ir ket
virtame aukšte vėlai praeitą 
penktadienį siautė ugnis. Sa- pacifiko, Europos, Vidurže- 
koma, kad gaisras sukėlė mįo ir pietvakarių Pacifiko 
$25,000 nuostolių. Gaisro
metu nukentėjo dešimt gais
rininkų. Mokykloje vaikų ne
buvo, kai gaisras kilo. Mo-

Baisi tragedija Washingtone

Darbininkas prisipažino, kad nužudė 
katedros knygyno padėjėją

. • į -J . . .* . ,
Washington, D. C. — Pra

eito ketvirtadienio vakare 
buvo sučiuptas Julius Fi- 
sher, 34 metų, negras, smul
kių darbų darbininkas, ku
ris prisipažino, kad jis nužu
dė Miss Catherine Cooper 
Reardon, 37 metų amžiaus, 
knygyno padėjėją.

Miss Reardon lavonas bu
vo rastas episkopalų kated
ros basmento sandelyje, pra
eito ketvirtadienio ryte.

Julius Fisher .pareiškė, 
kad jis nužudė Miss Reardon 
su kumščia ir medžiu iš ži
dinio todėl, kad “ji nusi
skundė dėl manęs, kad neiš-

kad Miss Reardon buvo iš
vilkta į sandėlį dar jai gy
vai esant.

Netoli lavono buvo rasta 
kraujuoti vyriški apatiniai 
marškiniai. Knygyne buvo 
Misa Reardon’s skrybėlė, 
paltas, rankinukas ir piršti
nės.

Julius Fisher buvo sučiup
tas miesto gatvėje. Jo name 
buvo rasti kraujuoti marš
kiniai.

kodėl neišvaląs dulkių iš 'po 
jios rašomojo stalo. (Acme- 
Draugas telephoto)

lo”. Jis pasakė, kad ginčas 
kilo su knygyno padėjėja 
konferencijos kambaryje, ne
toli knygyno, kur ji dirbo.

Dingę kariai karo 
frontuose

Karo departamentas pra 
eitą. penktadienį paskelbė 
330 Jungtinių Amerikos Vai 
stybių kareivių pavardes, 
kurie dingę Azijos, Centro

Miss Reardon 
palų katedros 
dėjėja.

Nužudytos mergaitės la
vonas buvo rastas baisiai su
daužytas, jos pakaušis su- 

ė laižytas. Policiją . pąreiškė,
- . - " ' -

f z

buvo episko- 
knygyno pa-

•X

apylinkių karo frontuose. 
Dingusiųjų karo frontuose

karių skaičiuje dešimt vyrų 
yra iš Illinois valstijos, 23

kykla turi 950 mokinių. Dvi Indiana, 5 iš Michigan ir 
vienuolės apžiūrėjo tris 2 iš Wieconsin. 
aukštus, kad pasitikrinus ar
nėra vaikų mokykloje, vie
nuolėms gręsė gaisro pavo
jus.

Skelbkitės “Drauge’

Laivyno departamentas 
praeitą penktadienį paskel
bė Jungtinių Amerikos Val
stybių jūrininkų (navy, ma
rine corps ir coast guard są
rašą, kuriame pažymėta, 
kad 50 jūrininkų mirė, 33 
buvo sužeisti, ir 17 dingę.

4 žuvo

Nelaimingi 
atsitikimai

Milan, Ten. — Keturi vy
rai, civiliai darbininkai, bu
vo užmušti, įr šeši kiti su
žeisti praeitą ketvirtadienį, 
kai įvyko eksplozija arnmo- 
nium nitrate, fabrike, Wolf 
Creek ordnance centre.

» z. • e

Apdegė
Betty LažrBfcnders, 3 me

tų amžiaus, negriuke, apde- 
gėunirtinai praeitą ketvirtaz- 
dįenį, kai ji padegė savo rū
bus su degtukais, savo na
me, 1334 Jefferson st. Ne
laimė įvyko žaidžiant 
degtukais.

IN FOCGY ALEUTIANS—A Red CroM »lora«etent on i
400 mile* wert of Dulch Harbor in the Aleutian chai

of ialanda.

****#*««

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

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Michican kalvio sūnus kur tai 

Afrikos bazėje

SU

Sužeisti kariai karo 
frontuose

Įvairios Įdomios

....ŽINIOS
Keistas dalykas!
Kadangi jos vyras norėjo, 

kad jo beždžionė ir šuo val-M 
gytų prie pietų stalo kartu 
su jais, todėl Mrs. Florence 
C. Myers, 40 metų amžiaus, 
karo fabriko darbininkė, ne
toli North Side, praeitą 
penktadienį Superior teisme 
užvedė divorso bylą.

Ji kaltino taip pat savo 
vyrą Wilbur B. Myer, iš Pe- 
oria, kad jis atsisakė dirbti 
ir menką pragyvenimą pelnė 
iš beždžionės ir šunies ‘ ‘trik- 
8ų”, kuriuos rodė žmonėms 
gatvėje.

Jie buvo vedę 1940 metais, 
Burlington, Iowa, ir jis pa
bėgo nuo jos sausio 28 d., 
1942 metais, — ji pareiškė.

įkando*»

Robert Shaktos, 2 metų 
amžiaus, sūnus Mr. ir Mrs. 
Robert Shaktos Sr. 4628 W.t
64th pi., buvo šunies įkąs
tas į kairiąją koją, kai jis 
žaidė su šunim praeitą penk
tadienį.

• . • *

Didelis turtas
Dr. Richard A. Williams, 

65 metų, negras gydytojas 
south sidėje, kuris mirė va
sario 24 dieną, paliko nuo
savybės daugiau kaip pusę 
milijono dolerių, įvairių 
daiktų pavydale.

Dr. Williams ofisą turėjo 
140 E. 51 st str., ir gyveno 
3624 So. Park way, Chicago
je praktikavo 20 metų. Gy
dytojo turtas paaiškėjo pra
eitą penktadienį, kai buvo 
atidaryta Drexel State ban
ke saugumo dėžė.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Mūsų pačių padirbti gražus

PARLOR SETAI — su 
gprtagsais, 
arba jūsų 
senas
ar matrosas 
perdirbtas ir' 
padarytas 
kaip naujas.

. • •
Ant viską sutaupysite 25% 
per VASARIO Ir KOVO mta

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

MIS WS8T BOOSEVBLT BOAD

Karo departamentas pra
eitą penktadienį pranešė 351 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivio pavardę, kurie 
buvo sužeisti Centro Pacifi
ko, Europos, Viduržemio ir 
pietvakarių Pacifiko apylin
kių karo froj/tuose.

Sužeistųjų karių karo 
frontuose 32 vyrai yra iš 
Illinois valstijos, 8 iš India
na, Į3. iš Michigan, 9 iš Wis- 
conain.

JURGIS ŠVELNIS •
Jurgis švelnis gimė/1921 

metais, spalių 4 dieną, Foun
tain, Mich. Ten pat lankė 
pradžios mokyklą, kur bai
gė dešimt skyrių (greidų).

Baigęs mokyklą dirbo 
“Norge” dirbtuvėse, Muske- 
gon, Mich. Buvo veiklus 
skautų organizacijos narys,
todėl prisimindamas skautų! 
obalsį “Budėk’

dieną, 1942 metų, įstojo sa
vanoriu į Dėdės Šamo ka
riuomenę, kad galėtų budėti 
tėvynės sargyboje.

Jurgis švelnis buvo tuo
jau nusiųstas į Ohio Insti
tute of Aeronautic mokyklą, 
kurią užbaigus, buvo paskir
tas mechaniku prie lėktuvų 
taisymo, šiuo metu Jurgis 
yra kur tai Afrikoje.

Jo tėvas, Jonas švelnis, 
yra kalvis Fountain, Mich. 
Jau yra dvidešimt aštuoni 
metai, kaip jis aptarnauja 
vietos farmerius kalvio dar
bu. '

1590 M.
Pirma popierio dirbtuvė 

pastatyta 1590 metais Dart- 
: forde.

Pirkite pas tuoe biznie 
gegužės 25 į rius, kurie skelbiasi ‘Drauge’, grįžta.

Žvalių akių sargas sulaikė 
pašto klerką išeinant iš di
džiojo pašto ofiso praeitą 
ketvirtadienį ir paklausė ką 
jis neša mažoje dėžutėje.

“Dulkes iš vidaus”, — at
sakė klerkas. “Aš turiu šie
no drugio ligą, kaip jūs ma
tote, ir aš nešu šias dulkes 
savo gydytojui. Jis nustatys 
ar jos man kenkia.”

“Šios dulkės yra valdžios 
nuosavybė” — pareiškė sar
gas. “Padėk jas atgal ten, 
iš kur paėmei.”

Įsakymas buvo išklausy
tas.

* • *

Vatos medis
Vatos augalas gali geriau 

išgyventi sausros metu, ne
gu dauguma kitų augalų, 
kadangi vatos augalas su-, 
stoja augti sausros metu, ir 
pradeda augti, kai lietus

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
600 svarų vyras
Anų Arbor, Mich. — Me- 

dause Langevin, 600 svarų 
buvęs troko vairuotojas, 
praeitą penktadienį mirė 
Univeraity ligoninėje. Mirtis 
įvyko dėl širdies išsiplėti
mo.

Langevin turėjo 39 metų 
amžiaus, paliko žmoną ir še
šis vaikus.

PIRKITE KARO BONUS!

STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINftMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo Ja
ni lr ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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




