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i ...“and that government f 

the people, by the people, f r 

the people, shall not pert h

*from the earth.”
—Abraham Linco n

voi. xxvin

Leidžia vesti vaistus Lietuvon
U. S. lėktuvai atakavo Florencijos, 

Padua miestus, Touion bazę
NEAPOLIS, kovo 12. — 

Amerikos lėktuvai vakar 
atakavo geležinkelius Flo
rencijoje ir Padua. Komu
nikatas sakė vokiečiai tyčia 
eksiploitavo sąjungininkų 
susilaikymą nuo Florenci
jos puolimo ir padarė tą 
miestą savo kariuomenių ir 
reikmenų pervežimo cent
ru. Amerikos bomberiai bu

vo vairuojami lakūnų, ku
rie buvo specialiai išlavin
ti, kad nepataikyti į istori
nius ir kultūrinius pamink
lus tame mieste.

Beveik tuo pat metu, di
delis dalinys Libemtor lėk
tuvų skrido į pietinji Pran
cūzijos krantą ir dar kar
tą aTakavo didžiulę Touion 
laivų bazę.

PI laivai nuskandino 
japonų karki lakus
SĄJUNGININKŲ STA

BAS pietvakarių Pacifike, 
kovo 12. — Sąjungininkai 
kteriai salose aplink Bis- 
mark jūrą gavo truputį pa
ilsėti, o Amerikos lengvieji 
karo laivai ir lėktuvai ir 
vėl puolė japonus.

Gen. MacArthur pranešė, 
kad keturi karius vežą ja
ponų laivai mūsų PT laivų 
buvo nuskandinti prie šiau
rinio Nia rijos Britanijos 
kranto. Japonai matomai 
buvo vežami sustiprinti jH 
garnizonus, arba buvo eva
kuojami iš pozicijų prie 
Talasea aerodromo.

Vieną japonų kareivinį 
laivą nuskandino mūsų tan
kas, kuris tuo metu buvo 
vežamas mūsų laivu.

Gen. MacArthur štabo 
narys sakė Cape Gloucester 
aerodromas, vakariniam N. 
Britanijiofl gale, jau kuris 
laikas mūsų lėktuvų varto
jamas.

Nepranešta apie karių 
žygius prie Talasea arba 
Admiralty salose.

Solomonuose, japonai 
puolė amerikiečių linijas 
prie Empress Augusta įlan
kos. Ataka buvo atmušta ir 
100 japonų užmušta.

GENEROLAS EISENHOWER APLANKO AMERIKIEČIUS KARIUS ANGLIJOJE

Amerikiečiai-kmiečiai 
išmušė 2,000 japonu
NEW DELHI, kovo 12.—

Gen. Joseph W. Stilwell pa
reiškė, kad “visas Huka-
wng klonys tuoj bus mū- U. S. Generolas Dwight D. Eisenhower, sąjungininkų Europos invazijos jėgų virši- 
sų.” Ei’ės Amerikos Itan- ninkas, drauge su kitais aukštais karininkais aplankė tas vietas Anglijoje, kur ame-
kų, kuriuos vairuoja ameri
kiečiai ir kiniečiai, važiuo
ja per šiaurinę Burma.

Anot Generolo, kovos už 
Manigkvvan ir Wallawbrum 
jau laimėtos. Jo manymu, 
ten užmušta bent 2,000 ja
ponų karių. Jis taipgi sakė 
noris pabrėžti tai, kad ki
niečiai ir amerikiečiai ka
riai drauge kovojo ir mirė.

Rusai gavo U. S. laivu; 
gaus dar daugiau

VVASHINGTON, kovo 12. 
— Iš autoritetingų šaltinių 
sužinota, kad Rusija jau 
gavo tam tikrą skaičių 
Amerikos karo laivų, ir 
gaus daugiau jų ateity. Iki 
šiol rusams duoti laivai bu
vo pervesti po “lend-lease.” 
Yra galimybė, tačiau, kad 
šitie ir ateity duodami lai
vai bus priskaitomi Rusiiai 
po Prez. Rooseveilto paskelb
tu planu paskirsfyti Itali
jos laivyną tarpe Amerikos, 
Anglijos ir Rusijos.

Cleveland gaisre žuvę 
du ugniagesiai

CLEVELAND, kovo 12.— 
Virtus sienai, du ugniage
siai žuvo, ir keturi kiti bu
vo sužeisti. Gaisras didžio
se Clevelando Union sker
dyklose tęsėsi dvi valandas 
ir padarė $100,000 nuosto
lių.

Gaisro metu daug jaučių, 
avių ir kiaulių pasmuko ir 
bėgiojo po gatves. Policija 
buvo priversta bent 50 jų 
nušauti.

KALENDORIUS
Kovo 13 d.: Av. Euphrazi- 

ja ir Av. Kristina; senovės: 
Bona, ir Jundilė.

Kovo 14 d.: Av. Matilda; 
senovės: Kalgailis ir įgau
ta.

ORAS
Giedra. Daug šalčiau.

rikiečiai kariai lavinasi ateinančiai invazijai. Gen. Eisenhower čia stovi prie Ameri
kos tanko ir pirštu rodo į ką norint praktikos lauke. (Acme-Draugas Teiephoto).

Nuteisė Pucheu mirti 
už krašto išdavimą

ALŽYRAS, kovo 12. —
Maišytas tribunolas iš tri
jų generolų ir dviejų civi- 1 
lių (teisėjų vakar nuteisė 
Pierre Firmin Pucheu, bu
vusį vidaus reikalui minis
terį Vichy vyriausybėje, 
mirti už savo krašto išda
vystę.

Pucheu advokatai prašė 
teismą atidėti iki po karo, 
sakydami kiti reikalingi 
liudininkai randasi okupuo
toje Prancūzijpje, bet p«>- 
kuroras atsakė, kad liudi
ninkai ištikro Prancūzijoje 
— 80,000 jų kapuose, ir a- 
spie 400,000 nacių ir Vichy 
kalėjimuose.

Parko krūmuose rado

RUSAI SKUBA Į RUMUNIJOS PUSE
Naciai sako atmušė rusus Tarnopolyįe
MASKVA, kovo 12. —

Dideliam žygyje į Rumuni
jos ir Juodosios jūros pusę, 
trys ruaų armijos užėmė 
suvirš 280 kaimų ir mies
telių. Vienas rusų dalinys 
randasi tik 45 mylias nuo 
Rumunijos.

Rusui biuletenis sakė so
vietų kariuomenė, pasiva
riusi iš nesenai užimto U- 
man, išmušė suvirš 2,000 
nacių ir suėmė daug visor 
kių priešo reikmenų.

Į vakarus ir šieurvaka- 
rius nuo Krivoj Rogo, iĄ

pulkas, o į pietus ir pietva
karius nuo AposTolovo, ne
toli Juodosios jūros, 1,000 
nacių išmušta.

Šiauriniam linijos gale, 
giliai Lenkijoje, rusai kau
jasi au vokiečiais Tamopo- 
lio miesto gatvėse. Berlyno 
radio pranešimas sakė vo
kiečiai pavarė rusus iš to 
miesto.

Rytuose rusai varosi į 
Proškurovą, ir jau perkir
to vieną geležinkelio liniją 
einančią iš to susisiekimų

muštas nacių pėstininkų i centro.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS Britu karo laivai
IA PIETŲ PACIFIKO — 

Gen. MacAnnur pranešė,
labai daug dinamito kad Amerikos Bktuvai “■

Jugoslavijos karalius 
atvyko į Londonu

LONDONAS, kovo 12. — 
Jaunasis Jugoslavijos kara
lius atvyko Londonan ieš
koti būdų susifarimui su 
partizanų vadu maršalu Jo- 
sip Broz.

Jam taipgi rūpi ir meilės 
reikalai, kadangi jis čia ma
tomas su savo sužiedotine, 
Graikijos princese.

CHICAGO, kovo 12. —
Du jūreiviai vakar rado va
lizą Ru raliam parko krū
muose. Valize buvo užtek
tinai dinamito ir kitų rei
kalingų dalykų išsprogdini-

nešė dideles atakas ant ja

ponų Rabaul bazės, ir Ma

nus salos, Admiralty saly

ne.

IA PEARL HARBOR — 
Didieji lėktuvai atakavo 

penkias japonų pozicijas

apšaudė slavu uosiu
LONDONAS, kovo 12. — 

Jugoslavams partizanams 
apgadinant geležinkeliu? 
Slovėnijoj ir Kroatijoj, bri
tų naikintuvai priplaukė 
prie pat Jugoslavijos kran
tų ir apšaudė Korcula uos
tą, Korculai saloje. Mano-

mui net didžiausio pastato, j lr Marshall saly

, nuošė. Visi lėktuvai saugiai

Atakavo Hong Kong'ę
CHUNGKING, kovo 12.—

Amerikos lėktuvai numetė 
“didelį skaičių bombų” ant 
Kowloom prieplaukų Hong 
Konge.

VĖL PUOLĖ PAS DE CALLE KRANTĄ
LONDONAS, kovo 12. —, Kiti lėktuvų daliniai puo- 

SąjunginLnkų didieji lėktų- lė iki šiol neišvardintus 
vai vėl atakavo taikinius taikinius Vokietijoje ir 
Pas de Calais apylinkėje, Prancūzijoje.
Prancūzijoje. Aita apylinkė Amerikos “skraidančios 
vadinama “invazijos kran- tvirtovės” vakar dieną puo
tų,** ir nuolat puolama. Tu-[ lė Muensterį, svarbų gele-

IS NEAPOLLIO — Aš

tuoni tūkstančiai anti-fašis- 

tų italų laikė masmitingą, 

kurio metu reikalavo Itali

jos karaliaus ir premjero 

atsistatydinimų.

IA LONDONO — Rusija 
neikalanja reprezentacijos 
Austrijos okupacinėj ka
riuomenėj. šis žygis nuste-

rimomis žiniomis, naciai 
čia turi įtaisę savo rak lėti
nės kanuoles.

žinkelių ir kanalų centrą 
vakarinėje Vokietijoje. Visi 
lėktuvai saugiai grįžo.

Amerikos ir Anglijos vyriausybės 
sutiko praleisti laivą per blokadą

Vyskupai paaukojo $10,000 vaistams
VVASHINGTON, kovo 12. — National Catholic Wel- 

fare Conference vakar pranešė, kad Amerikos ir Anglijos 
vyriausybės sutiko praleisti laivą, kuriuo bus vežt.-na 
$10,000.00 vertės įvairių medikamentų Lietuvos civilio ms 
gyventojams. Tos valstybės palaiko blokadą ant Euro ,os 
tam, kad naciai negalėtų gauti reikalingų reikmenų.

Medikamentų užpirkimas ir susitarimas dėl jų per e- 
Žimo padarytas per Tarptautinį Raudonąjį Kryžių, ±r 
Amerikos ir Anglijos oficialus.

Kaip jau buvo anksčiau “DRAUGE” pranešta, Romos 
katalikų Vyskupų Karo 
Šalpos Komitetas tam tiks
lui paaukojo $10,000.00 ir 
čekį tai sumai įteikė Kun.
Dr. J. B. Končiui, kuris yra 
lietuvių Romos Katalikų 
Kunigų Vienybės Karo Nu
kentėjusių Šalpos Komiteto 
pirmininkas.

Pagal Ženevos sutartį, tų 
vaistų pervežimą ir išdali
nimą prižiūrės Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus atsto
vas.

Airiai susirūpinę dėl 
santykių su Amerika

DUBLINAS, kovo 12. — 
Nors Amerika, gavus Airi
jos atsakymą, kad ji nema
no uždaryti ašies atstovy
bes Airijoji, pareiškė, kad ji 
nemano imtis “militarinių 
ar kitokių priemonių,” čia 
visvien jaučiama nerimas.

Paskelbimas abiejų šalių 
notų daug prisidėjo prie 
žmonių nuraminimo.

Karininkai privertė 
Ramirez rezignuoti

MONTEVIDEO, Urugva
jus, kovo 12. — Iš Gen. Ped- 
ro Pablo Ramirez pareiški
mo nuorašo, kurį Urugva- 
jun aEvežė keleiviai iš Bu
enos Aires, sužinota, jog 
Ramirez sakė, kad didžiu- 

aukštųjų Argentinosma
karininkų privertė jį per
vesti Prezidento galią Ge
nerolui Edelmiro J. Farrell. 
Anot pareiškimo, karinin-
kai taip elgėsi todėl, kad 

”*■ ^d_naCiB! Jie girdėjo, J°g Ramirez
paskelbsiąs karą prieš ašies
valstybes.

Farrell vadovaujamas re-

bai daug savo 
nės.

kariuome-

Senafa* baisuos "irių 
balsavimo reikalu

WASHINGTON, kovo 12.
— Kongreso nariai, kurie 
remia kompromiso bylių 
karių balsavimo reikalu, 
pranašavo, jog jis bus už- 
girtas, nežiūrint federalinio

SV. TĖVAS PRAŠO
NESUNAIKINTI ROMOS
LONDONAS, kovo 12. — 

Minėdamas savo karūnaci
jos penkių metų sukaktį, 
Jo šventenybė Popiežius 
Pijus XII šiandien sakė ra
dio kalbą, kurioje jis ragi
no visus kariaujančius 
kraštus rimtai pagalvoti a- 
pie taiką, ir prašė jų išsau
goti Romo? miestą, kuris y- 
ra krikščioniškojo pasaulio 
centras.

Sako naciai keliasi iš 
Berlyno į Breslauju

NEAPOLIS, kovo 12. — 
Neoficialūs, beit patikėtini 
raportai sako iš priežasties 
didelių orinių atakų, naciai 
priversti keltis iš Berlyno, 
ir vyksta į Breslaują, 175 
mylia? į pietryčius. Sako
ma tas persikėlimas prasi
dėjęs kelias savaites tam 
atgal, ir didesnė dalis vy
riausybės funkcijų j|iu at
liekama Breslaujoje.

Nora sunkiau pasiekiama 
negu Berlynas, Breslauja 
yra apie 680 mylių nuo 
Anglijos kranto ir 670 my
lių imo Fcggia aerodromo, 
Italijoje, o didieji bombe
riai lengvai gali atlikti to
kias keliones.

Rado gemblerio lavonu 
sukimštu i automobili
CHICAGO, kovo 12. —

Nežinomas vyras vakar pa
telefonavo policijai ir s°ke 
jis matęs kaip keturi vyr<u 
kimšę ką norint j automo
bilio dėžę prieš 1526 N. La

žinias savo oficialiam pa- Šalie St.
reiškime sakė Ramirez at
sistatydinęs dėl “nesveika
tos”

Policija nuvažiavo ten ir 
rado stovintį automobilį, 
kurio užpakalyje dėžėje 
(trunk’e) rado James V. 
D’Angelo lavoną, kurio gal- 

-• ■ va ir šonkauliai buvo įlauž-
perejo į irto pusę ti. D’Angelio buvo gemble-

ris ir naktinių klūbų savi
ninkas, ir buvo pradingęs 
nuo vasario 24 d.

Koronerio gydytojas

Jugoslavu atstovai

MASKVA, kovo 12. —
Hno Ameriką ir Anglį ią, baloto propcmentų opozici-1 Pavadinę savo viršininkus
kadangi nieko apie tai pir-1 jos ir galimybės, kad Pre

misų nebuvo kalbėta. zidenfaš gali uždėti savo
IA LONDONO — Ruaų veto. 

vėliausias pranešimas sakė Bylius, kuris suteikia fe- 
rasų kariuomenės jau pašte- deralinį balotą kariams tik- 
kė Brtgo upę. Rusai lygia- tai jeigu ju valstybė tai r»u- 
vo taip greit, kad naciai torizuoja, bus patiektas Se- 
neauapėjo tiltų išsprogdinti, natui pirmadieny.

išdavikais, Stanoy Simitch, 
Jugoslavijos ambasadorius
Rusiiai, ir Pulk. Micdrag 
Lozich, militarinis atašė.

kė jau buvo negyvas apie 
penkias dienas. Dabar ieš-

vakar sakėsi jie išeiną iš koma jo sėbro, Onofrio Vi-
Jugos’avijos vyriausybės iš
trėmime ir prisideda prie 
maršalo Josįp Broz (Tito).

tale, kuris pradingo tą pa
čią dieną. Manoma ji? taip
gi bus rastas nužudytas.
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MOSU GYVENIMAS IR DARBAI
Smarkiai pro-
gresuojam

Binghamton, N. Y. — Pa
skutinių dviejų metų laiko
tarpy j Šv. Juozapo lietuvių 
parapija pradėjo smarkiai 
kilti medžiaginiai ir dvasi
niai. Šio mūsų progreso di
desnė pusė garbės tenka jau 
n.am, sumaniam, dvasios va
dui kun. E. Krencevičiui, 
O.M.C. Nors klebonas mūsų 
tarpe dirba jos 18 mėnesių, 
tačiau nuveikti darbai labai 
žymūs. Būdamas malonaus 
būdo, kasdien įsigyja dides
nį žmonių pasitikėjimą ir 
pagarbą taip, kad kiekvie
nas jo sumanymas lieka nuo 
kirdžiai visų priimtas.

Labai gražią lentą su pa
rapijos kareivių sąrašu au
kojo L. R. K. Susivienymo 
270 kuopa.

Šiuo kartu ne tik parapi
ja neturi niekur skolos, bet 
savo ižde turi >4,000.00 pi
nigais.

Be šįų suminėtų medžia
ginių turtų ir dvasinis jau
čiamas atgijimas. Ne tik 
sekmadieniais žmonės gau
siau lanko bažnyčią, bet ir 
šiokiais vakarais. Gegužės, 
spalių mėnesiais, adventą ir 
gavėnios laike turime pa
maldas trečiadieniais ir penk 
tadieniais, Be to klebono su
manymu turime Stebuklin
gojo Medadikėlio pamaldas 
pirmadieniais, kurias žmo- 

1 nės labai pamėgo.

LENKŲ KAMtUOMBNftK WACS AMERIKOJ gąli sakyti, kad lietuvis iš
rinko miesto demokratišką 
majorą. Saulės Brolis

DR. VAITUSH, OPT. Liaruvra

Mum M metą praktikavimu 
U3ų g a rauta vi man 

Optomctrisally Akią Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimp, nervuo- 
tųmo, skaudamą akių karitį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romu su elektra parodančia ma
žiausiu klaidu. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

VALANDOS: nuo 10 ryto iki * v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

dalioj pagal sutartį.Pirmiausiai klebono suma 
nymu ir kitų žymių parapi- Neseniai susiorganizavo 
jos rėmėjų nutarimu buvo parapijos moterų grupė,

Grupė Lenkijos kariuomenės* WACS (lenkiškai PSWK) 
yra atvykusi į Ameriką ir lanko mūsų kariuomenės mote
rų sekcijos įstaigas. Jos čia nusifotografavusios su kun. 
J, Bielski iš Katalikų Universiteto Washingtone po pa
maldų. (NCWC-Draugas)

PIRKJTF KAi.l BONUS'

Skelbkitės “Drauge

•V ę

WHOLESALE | 
FURNITURE g 

BROKER
everything ln the line e« 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6061

nupirktas klebonijai namas, 
už kurį šiuo kartu pilnai su
mokėta $8,000.00. Namas y- 
ra greta bažnyčios taip, kad 
parapijai Labai patogu.

Gerokai pagražintas ir 
bažnyčios vidus. Sudėtos 
moderniškos lempos, išdažy
tos grindys ir sienos. Labai 
įsuku* bažnyčiai vaizdą tei
kia nauji kilimai prie didžio
jo altoriaus ir guminiai pa
tiesalai abiejuose šonuose ir 
išilgai bažnyčios. Šią dide
lę bažnyčiai dovaną girdė
jau aukojo, žymus mūsų pa
rapijos rėmėjas dr. Jonas 
Breivis.

Daug prie bažnyčios iš
puošimo darbų ir aukomis 
prisideda Altoriaus draugi
jėlė, taip pat žymūs rėmė
jai Greblikai ir Kazlauskai

dirbti dėl Raudonojo Kry
žiaus, prie bandažų, vieną 
kartą savaitėje. Šiai grupei 
vadovauja Bronė Rakauskie
nė.

Verbų sekmadienį bus at
vaidinta religinio turinio 
drama “Piloto Duktė’*. Te
ko patirti, kad ir daugiau 
parengimų planuojama pa
rapijos naudai, artimoj ia,teį- 
tyj. Nemuno Duktė

Lietuvos nepriklau
somybės paminėjimas

Visos šio miesto draugi
jos tarėsi bendrai pamina i 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktį. Gaila, kad toks pa
rengimas įvyks tik po Ve
lykų ir kad tuo nebuvo pra
dėta anksčiaue* rūpintis. Bet 
geriau vėliau, negu niekad

Kad taip energingai kleb.
Bofranec darbuosis parapi- 4712 South Ashland A V. 
jai ir parapijonai dirbs iš-! Yhrere taros inavien, šįZą, tai gali tik- KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

• tikuti. Jaunuoliai, litine nepriimami įrai tikėtis naujos svetaines aViacijos skyrius ii priežas-
kitą metą ir už “cash” pa- dės spalvų neregėjimo — (color 

ur^ii blindness), kreipkitės prie manęs.statytą. Well, — kur vie-; Apsiimu išgydyti, 
nybė — ten galybė”.

z •*

Trumpos žinutės
Youngstown, Ohio. — Ko 

vo 19 d. Liežuvių Moterų 
Siuvėjų klūbas turės “card 
party’’. Šis klūbas yrą darbš 
tus ir jo parengimai visa
dos yra sėkmingi. Klūbas ne,
sigaili ir fahapijai pusę ai- $1,300 ant rankų, pradėti šį 
vo pelno paaukoti. į metą.

Lietuvių parapija

Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapiją išdavė savo meti
nę atskaitą parapijonams 
kuri buvo dideliu džiaugs
mu visiems, nes iš atakai 
tes matyti, jog 1943 metai 
buvo vieni geriausių per vi-

Lietuvie išrinko miesto 
majorą

Pereitą rudenį ir laike 
miesto majoro rinkimų ant
rą dieną laikraščiai pranešė 
rinkimo rezultatus, kur rep. 
mąčpras (Laimėjo rinkimus, 
sumušdamas demokratą tik 
šešiais balsais, čia matyta 
kas tokio nepaprasto, todėl

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI

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

onrDncsrnuflTAi 
I80X So. Aahkuad A 

>ee ll-toe

,. ~ patikrinus kelių precinkių
M parapijos (25 metui gy- ban„tllS| rMta>
vavimą. Parapija neturi net 
cento skolos ir dar liko virš

PRIilCREKIT SAVO ELEKTROS ĮRENGIMUS... JŲ STOKA KARO METU J.

1. Fildykit Išdirbėjo nurody
mui, ka» link klek drabužių 
galima Iflėtl | ękalbykl*.

2. Nuplaukit gręžtuvo ro)luo 
Ir nužluoatyklt aausal. Kada 
nevartojama, vjniomet atleis
kit spaudimą mt gręžtuvo 
rollq, kad nesusiplotų ant 
vieno tono. Jei jflsų skal
bykla įrengta su splnner 
džlovlntoju. nuplaukit nu ty
ru vandeniu Ir nužluoetyktt 
su sausu skuduru po kiek
vienos dienos skalbimo.

3. (pilkit užtenkamai karš
to vandens | Jflsų skalbykla, 
kari niektų vandens Unija P* 
Įdėjimo drabužių.

4. Bu u gok lt nuo sudaužymo 
ar sprogime percellno. Bu- 
dautyinn dalys galt pradė
ti rūdyti Ir tuomet sutepti
drabužius.

3. Tėnkalbua drabužius prl- 
pltklt skalbyklų pilna žv»- 
raus. tyro vandens. Išimkit 
Ir nuplaukit suktuvą arba 
surtiof, rūgs. Jei jflsų skal
bykla įrengta su pampa ar 
llnt trap. pe-lelsklt su van
deniu kol išsiplaus. Tada Iš
leiski! vandeni' Ir gerai lš- 
plnuklt skalbykla Kada vi
sus vanduo Išbėgs lt skel* 
Pykins Iššlueetykit saunai nu 
minkštu skuduru, kad Išim
tų nuHIo llkuėlus arba linų 
liekanas.

D. Niekados neleiskit miplo 
putoms Išdžiūti skalbykloje,

7. Ia4 patikrlnlojas peržiū
ri Jflsų skalbykla laikas nuo 
įniko. Plklyklt lėdlrbėjo re- 
knmVnrtncIjaa kas link alls- 
Javlmo.

g. Sujungimo dratan reikta 
nušluostyti saunai po Išjun
gimo Ir įdėti lluosal | skal
bykla Nekuria* skalbyklos 
yra įrengtos su kabėmis ant 
kurių apvyniojama dratoa.

g. Jei motoras nedirba už
darykit elektra tuojau, nes 
gali sugadinti Jflsų skalbyk
la Jsl motoras nuėlsmpsu - 
■Midšlevlaklt tuojau, bet IŠ- 
jnaoMt elektra plrmlaul Ne
leiskit motorui dirbti kada 
Jis yra šlapias.

Pirkite Dm Daugiau Karo Bonų

PUBLIC SERVICE COMPANY OP NORTMfiAN IU4NOIS

Karo dirbtuvėm* raiUa elektros — vartokite Memnnlngat !

D1APCIJTIJ'
vienintelis Amerikos lietuvių kasdieninis 

RADIO LAJKRABTIS. ĮSTEIGTAS BAL 11, 1933 M.

WHFC - ŪSO kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nno 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais ano 7 Ud 8 v. v.
LGUCIO ofiso adresas:

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

kad demokratas laimėjo sep
tyniais balsais. Respubliko
nas pareikalavo visą balsų 
perskaitymą įr tas išėjo jo 
nenaudai, nes rasta, kad de 
mokratas pralenkė savo o- 
ponentą 15 balsais. Užvestą 
byla. Respublikono “keisas“ 
išmestas iš teismo, o vėliau 
ir valstijos vyriausio teis
mo. Tokiu būdu demokratas 
O’Neil pasiliko oficialiu mie
sto majoru, bet kaip? Vie
nas lietuvis pasidarbavo ga
vimai tiek b.fbų iš savo 
draugų už demokratą, tai

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS '

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savo Raštinę | 
BRIGHTON PARK 

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu

/ antrašu.

VALAMDO*
•iM a. a. Iki lilfl a gk.s arti" ‘ -

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

SR, J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*I

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

2428 West Marųuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenne 

OFTSO VALANDOS:
Nuo 2 Ud 4 ir nuo 6 Iki 8 vai. vak.

Nedėliomis pagal sutartį . 
Offloe TsL YARda 4787 
Namą ToL PROspect 1930 '

TeL YARda 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
« mntąjsrtgnrtaM

TnLi Yards 1829
PHtalko Aklniua 

Kreivas Akis

OflM M Aklnlę Dirbtuvė 
MSI ML HALSTED SC.

.us M M N rereSMS

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO
PATARNAVIMAS GREITAS IB TEISINGAS 

UNDER JJ. S. QOVEBWMBfT 8UPEBVIBION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AMD
LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO ■ , --

4182 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIBUBGAS 

4157 Archer Avenne 
Oflre vaL: 1-4 Ir 6-4:80 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

TaL YARds 5921 
: KENteood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West S5th Stree4

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS A
2201 W. Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼, ▼. 
Sekmad., Trečiad, ir Šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

— 8241 West 66th Plaee 

Tol. REPubile 7868 z

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So, Halsted St
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARda 3146

DR. V. A. SIMKUS,
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

B AKINIUS PRITAIKO

744 West S5th Street
VaL: 11-12; 2-4; lr 6:30-8:30 

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30
• Šventadieniais—11-12.

i» ■ i i » ■ i i
Skaniausia dupna yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 60Jfo
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

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 .... VIRginia 1886

DR. Al. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. lr Sekm. tik susitariua

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicero 
Aatradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
V»L: 10-12 ryte, M, 7-9 P. M.

8147 S. Halsted SL, Chlcagc
Pirmadieniais, Trečiadieniais

/ lr

DR. CHARIES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troi lubos)

Ofise TeMenan: YARda 0654
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. 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 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne
Ofiso TeL LAEayette 3210
Rez. Tel. LAPayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— *
•aukite: KEDzie 2868

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

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak.
' Šeštad. 6 vaL ikį 9:30 vak-

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 

laimėti. Bet žmogus praranda 

tikėjimą kad jo nabraa-
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DtfcNfcASTlS DRAUGAS. CHTCAGO. ILLINOIS

ND a a W A N T E D" A D si POLIGAMIJOS LYDERIAI

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS Į

“DRAUGAS" HELP WAWTED
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Drarburu Street 
Te*. RANdolpb M18-HS1

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Mannoąpcr Oomonlaaloa no 

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku tari įsigyti Pa- 
Huonavlnto Raštą (atatament <rf 
availablllty) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Oommlssion — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrlnkit ar Jfts galit gauti 
lr ar Jums reikalinga paliuosa- 
vlmo raitas. Jfls sutaupysit sau 
tr darbo įstaigoms daug laiko.

HELP VVANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsigaukit | Colonnade KambarJ. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Bheridan Rd.

REIKIA
VYRŲ!

• • •
Amžhu nesvarbu.—Taipgi atsmau
kite Jei esate 4-F ar garbingai pa- 
ltnosnoti ii ginkluotos tarnybos. 
Dėl įdomių karo darbų moderniš
koje gurno dirbtuvėje kuri raudasi 
vienas blokas nuo gatvėkartų lr 
arti I. C. geležinkelio.

Mes slalome sekančius patogumus 
apart kitų dalykų:

GRUPES GYVYBES APDRAUDA. 
REKREACIJOS PATOGUMUS. 
ATOSTOGŲ PLENĄ.

, MOKESTI LAIKE LEGALIŲ 
ŠVENČIŲ.

MAUDYKLES (SHOWER8) IR 
KITUS MODERNIŠKUS PRAU
SYKLOS ĮTAISUS DRL PATO
GUMO MTTSŲ DARBININKU-

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

Laikas ir pusė mokama už visą 
laiką viri 40 vai. į savaitę. Puiki 
po karo ateitis.

GERA PROGA ĮSIDIRBIMTJI 
Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 Woodlawn Avenue 
MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

HELP VVANTED — VYRAI - HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEM KABO DARBAM
PLIENO VVAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT J

• 2924 W. 51st St
NUO 9 RYTO na fe PP.

Central 
Steel & Wire Co.
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
AtatneSkit gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

VYRŲ
Prie abelnų dirbtuves darbų medžio 
išdirblmo dirbtuvėje. Su ar be pa
tyrimo. Gera mokestis, geros darbo 
sąlygos. Atsišaukit prie Mr. Babecky.

ESTEF, BEDDTNG CO., INO. 
5211 W. gsth Place

VYRŲ
NUOLATINIAI DARBAI

Svarbioj Karo Pramonėje 

Gera Transportacija

FREIGHT HANDLERS 
PRODUCTION WORKERS

Patyrimo Nereikia

40 VAL. SAVAITĖJE 
PELNO DALINIMO PLENAR 

VELTUI GYVASTIES APDRAUDA 
VETEKTINAI VIRŠLAIKIO 
MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ 

DEARBORN CHEMICAL CO. 

1029 W. 35th ST.

DIRBTUVĖS
DARBAI
VYRAMS

X
SU AR BE PATYRIMO

PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
8501 W. POTOMAC AVĖ. 

REIKIA
DIENOS METU MAINTENANCE 
VYRO. LENGVAS DARBAS IR 

VALANDOS
DISTRICT NATIONAL BANK 

1110 W. 35th St._______

JAUTIENOS NEŠIOTOJŲ
PASTOVUS DARBAI DABAR 

IR PO KARO
HARRY MANASTER & BROS. 

________1018 W. 371 h St

WAREHOUSE 
TROKERIŲ

SVARBI KARO PRAMONE 
77% c į valanda.

$1.16 į vai. už viršlaikį.
80c į vai. po 30 dienų. 

Laikas ir pusė virš 40 vai.
PASTOVUS DARBAI 

APMOKAMOS ATOSTOGOS

CROOKS TERMINAL 
VVAREHOUSE 

5967 W. 65th Street
VYRŲ

Stiprių. Kaipo Stock room pagel- 
bininkai. Užtenkamai viršlaikio.

AMERICAN SPRING A WTRF. 
SPECIALTY CO.

822 N. Spaulding Avė.

MEDŽIO IŠDIRBĖTŲ
Prie set-up Stlcker. Turi mokėt pei
lius aštrinti. Pastovūs Ištisus metus 
darbai au geru mokeai'iu ir geromis 
darbo sąlygomis. Atsiftuuklt prie Mr. 
Baberky.

ESTEF. BEDDTNG CO., INC. 
5211 W. Mth Mace

MEKANIKAMS ATYDA!
Svarbūs darbai pataisyme akai bis m ų 
mašinų Modemiškoj dirbtuvėj. Pui
kios darbo sąlygos su po karo atei
timi. Patyrimas pageidaujamas, bet 
nereikalinga. Mes išmokinsiu. Jur.

C. E. SUNDBERG CQ.
7738 S. Halsted St.

Nuo 9 ryto iki 5 pp. ar pašaukit: 
RA D. 2700 dėl vakarinio pasitarimo.

VYRAI Ir moterys

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 
Master Mekaniko

18th St. ir Wenthworth Avė.

SANTA FE RY.

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Iki 50 
metų senumo. Valandos: nuo 5:30 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžius 20 iki 50 metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

Pirmad. visą dieną Penktad. 
8:30 ryto iki 5 pp.

23

Joseph W. Musser (kairėje), lyderis “fundamentalistų 
kulto” ir vedęs su keturiomis moterimis, ir jo asistentas 
John Y. Barlom, suimti Salt Lake, Utah, su kitais kulto 
nariais. Visi kaltinami peržengime Mann jptatymo ir va
rę propagandą už poligamiją (daugpatystę). (Acme- 
Draugas telephoto)

Ką sako faktai apie bolševikų sąžinės 
laisvę okupuotoje Lietuvoje

NEPATYRUSIU 

VYRU
STIPRIŲ
100% KARO DARBAI

MAŠINŲ PAGELBINIKŲ PRESS RŪME 

ROLLING MILL PAGELBINIKŲ

VYKŲ REIKIA 
Bučerių ir gyslų pumpers. Pilno lai
ko darbai.

DAVID BĖRO A CO.
449 W. 37th St

PAKERIŲ IR 
ORDER FILLERS 

PASTOVUS DARBAI 
ATSIŠAUKIT

23 NORTH FRANKLIN ST.
VYRŲ REIKIA 

PASTOVUS DARBAI 
Warehouse vyrų ir Orderių Pakuo
tojų plumbing ir heating aupply
{■taigoje.

OOLUMBIA PTPE A SUPPLY OO. 
_______8810 8. MORGAN ST.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

HELP VVANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, 287.60 { mėnesj
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sberldan .Rd.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patylimo nereikia.
Pradinė rata 60c į valandą su 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 

5c prėmija 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

(LKFSB) Lietuviai veda 
atkaklią kovą prieš nacius, 
kurie pasirodė Lietuvoje 
žiaurūs savo žudymais ir 
plėšimais bei kitomis netei
sybėmis. Bet lietuviai neno-*
ri nė kitos okupacijos — 
bolševikų. Neilgas bolševikų 
viešpatavimas 1940-1941 m 
jau paliko daug kartaus pa
tyrimo. Imkime pačią bran
giausią žmogui laisvę — są

Sustabdė Teoflogijos-Filoso- 
fijos Fakulteto veiklą. Pa
naikintos visos religinio po
būdžio draugijos, susivieni
jimai, visa jų nuosavybė a- 
timta, uždrausta spausdin
ti tikybinio turinio knygas 
ir laikraščius, prasidėjo ku
nigų persekiojimas ir baž
nyčių uždarinėjimas.

(Bus daugiau)

GERA PROGA

PARSIDUODA 
TAVERNO BIZNIS

SU ŠTOKU '.

Geroj vietoj, priešais Crane kom
panijos dirbtuvę. Sąlygas sužino
ti kreipkitės adresuj'

4147 S. KEDZIE AVĖ.

PIRKITE KARO BONUS!

SKELBKITftS “DRAUGE’

HELP WANTED — VYRAI HEIP VVANTED — VVRAI

žinės laisvę, 
faktų:

štai keletas PLATINKITE “DRAUGĄ”

w
(Turi turėt svorio nemažiau 150 svarų

Apsiimanti dirbti bile kūriauB H ” a ---4MM . j. ... w
Puikios Darbo Sąlygos 

Naujoj Dirbtuvėj

GERA MOKESTIS

Laikas ir Pusė Viri 40 Valandų • 

48 Valandos į Savaitę
I

GRUPES APDRAUDA 
ŽEMOS KAINOS CAFETERIJA

ATSIŠAUKIT I EMPLOYMENT OFISĄ

REVERE COPPER AND BRASS, 
INCORPORATED

ORDNANCE DIVISION 

6630 W. Fullarton

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininko
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų

Machinistams Pagelbininkų
Moteriai Handlers

Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers

'★ ★
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTI8

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

ELECTRIC ARC WELDERIŲ LAYOUT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS 
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIM 

★
MERIT DIRBTUVE

Gabumu įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos JsidirbtI 
taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.★

Dirbti, vėa tvarkoma Gantam pristato valgi na kašto kaina.
Jei dabar dirbate prie karo darbu, būkit* prie eavo darbų.

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

★★★★★★★★★
★ For Sale 1
★ For Help!
★ For Rentl
★ For Service I
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In America’s Greatest

Llthnanian Daily Newspapex*
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★ ***

Kreivais kompromisais su 
lipdyta vienybė nėra patva
ri ir galinga vienybė.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

ŽODŽIAI IR DARBAI
Sovietų konstitucijos 124 

str. rašo, jog visi piliečiai 
turi laisvę tikybiniuose pa
tarnavimuose — apeigose ir 
naudojasi laisve vesti anti
religinę propagandą. Apie 
tas dvi “laisves” pažymėta 
yra ir sovietinės Lietuvos 
respublikos konstitucijoje 
(96 str.). Nepaisant viso to 
tarp tų konstitucijos žodžių 
(kurie irgi toli nuo pilnos 
laisvės, nes tik antireliginę 
propagandą pripažįsta, o ne
garantuojama laisvės propa
gandai už religiją) — ir gy
venimo faktų yra didelis 
skirtumas. Tai matyti iš 
Lietuvos patirties. Kai 1940 
m. birž. 15 d. bolševikai įsi
galėjo Lietuvoje, ėmėsi vi
sų priemonių naikinti reli
giją. Laikraščiuose pasipy
lė pašiepimai, šmeižtai, įta
rimai prieš dvasiškius. Tai 
kartota kiekviename prie
varta šaukiamame susirin
kime. Bolševikai, pasijutę, 
kad yra Lietuvos valdovai, 
pirmiausia panaikino kon
kordatą (tarptautinę sutar
ti) su Šv. Sostu. Tai įvyko 
birž. 26 d. Bolševikai prane
šė šv. Tėvo atstovui, .kad 
konkordatas pasiliovė vei
kęs, kad jisai turi per dvi 
dienas apleisti užimamas

Negaliu Miegot— 
Negaliu Valgyti

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
už pigesnį nuošimti — be komlfilno 

PAS

Kai Jum* prikimba vailumiala tik 
kietėjimas ir Jū» jaučitėe buvot-

P‘ iti, narvuoti ir blogoje nuotaikoje 
nuo tų reiikiaių kenčiate — gal. 

▼oa skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, neviriki- 
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
mty ir ižpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų iimėginto Gonuno. 
Daugiau negu Uuosuotojaa, jie taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
ii 18 pačios Gamtos gyduolių 
iaknų, žiedų ir augmenų. Gomoao 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms ivelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias iėmatas: pa
gelbsti praialinti užkietėjimo gezus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų iilumos jausmą.
Vartokit tikrai kaip nu
rodoma ant bonkutčs
itžraio. Jei jūs
vii norite jausti
džiaugsmą ma
lonios pagalbos
aso užkietėji
mo varginimų
ir tuo pat laiku
palengvinti jū
sų skilvį įsigy
kite Gsnsio
iiandian.

Jeigu jūs negvSte nueipirktl savo apyBfl- 
kėj, siuskit praėjai* dėl mūsų "snsipažisb 
m«n” pasiūlymo Oomozo ir gaoiite —

DYKAI
o*, nrm olbjo limimbht —
antiseptikai — baris suteikia areitą paleag- 
vinims nuo reumatiiką ir aennugUkų 
skausmų, musknlinio augankauzmo, zoatia- 
guzių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
aykttelėjimų.
DR. PBTIR'I MAOOLO — stkalioM —» 
palengvina laikinai neknrioos altui,mintus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rflkitlaa 
aevtržkiniau. ir rėmuo.

lymo”
ii “Spėriai 
Kuponų —

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

I O įdėtas 01.00. Atsiųskit 
j kit* 11 uneiją 

I O č. O. D. (liisidos pridėtos)
I

_______ ______ Oomozo ir dykai —60t vertės — bandymui bonkutse | 
Oloje ir Magoto. 1

Vardas.

Adresai . ... -

Psite Ofisas.

DR. PETER FAMRNEY k RONt CO.
Dapt. 471-tKU

tsoi Wosbinųten Kvd.. Chleovoii.nL
ISO fttonlay (L. Wlaalpaų. MtasuGaa.

t

voii.nL
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Rusu užsispyrimas eiti atskirais keliais
Kad laimėti karą įprieš ašį, reikalinga visų jungtinių 

tautų glaudus vieningiumas ir bendradarbiavimas. Bet 
kad laimėti ne tik karą, bet ir taiką, reikalingas dar 
didesnis vieningumas ir sutarimas.

Taip ir buvo manyta, kad po Maskvos, Kairo ir Te
herano konferencijų ne vien tik karas bus vedamas 
bendru susitarimu, bet ir pokarinio pasaulio pertvar
kymas eis tokia pat dvasia. Bet dalykai, kaip matome, 
vyksta kitaip.

Maskva yra užsimojusi eiti atskirais keliais. Anot 
The New York Times bendradarbio Hanson W. B&ld- 
win teigimo, po Teherano konferencijos sovietų spauda 
puolė Angliją, Vatikaną.

Balkanų, Baltijos valstybių, Lenkijos, ir Vokietijos 
ateities klausimai, tai svarbiausios politinės problemos, 
tačiau Maskva pati viena pasiryžo jas išspręsti. Prie 
Rytų Europos pertvarkymo Stalinas visai nenori duoti 
balso Jungtinėms Valstybėms ir Anglijai, tačiau ji pa
reikalavo lygaus balso užimtosios Italijos dalies val
dyme, Prancūzijos laisvinimo komitete ir visuose ki
tuose tarptautiniuose reikaluose. Be to, Amerika ir 
Anglija sutiko atiduoti Rusijai trečią dalį Italijos lai
vyno. Tai reiškia, kad jes iš savo pusės išpildo savo 
žodiv duotą viršmin&tose konferencijose, kuomet Mask
va atsisako tai daryti. Vadinas, Stalinas ir toliau ne
mano skaitytis su sutartimis, kaip ir praeity kad ne
siskaitė ir jas laužė.

Ar ne laikas būtų Anglijos ir Amerikos vyriausy
bėms griežčiau pareikalauti iš rusų tą, ką jie ym iš
reikalavę iš sąjungininkų — lygaus balso Rytų Eu
ropos pertvarkymo klausimuose ir, apskritai, viso po
karinio pasaulio atstatyme. Kaip dabar atrodo, rusų 
užsispyrimas eiti atskirais keliais, atsisakant bendra
darbiauti, rengia dirvą trečiam pasaulio karui.

Unijų vadu nesutikimai
John L. Lewis, United Mine Workers pirmininkas, 

paskelbė “didelę sensaciją”. Jis mete apkaltinimą, kajd 
CIO yra dominuojama komunistų. Jis sako, kad tos 
darbininkų organizacijos pirmininkas Philip Murray 
“yra komunistų belaisvis savoj unijoj”. Esą komunis
tai kontroliuoja ir jį ir visą organizaciją.

Katalikų žurnalas “America’’ nemano, kad taip jau 
blogai yra su CIO. šis žurnalas gina p. Murray. Jis 
pripažįsta, kad toj organizacijoj yra komunistų, tačiau 
tai nesą Murray kaltė. Jei, pagaliau, komunistai do
minuoja CIO dabar, jie dominavo ją ir tada, kuomet 
patsai Lewis jai pirmininkavo (jis CIO ir suorgani
zavo).

Vis tik nėra sveika organizuotam darbininkų sąjū
džiui, kad patys vadai tarp savęs ginčijasi ir kovoja. 
Vieton eikvoti savo laiką, ir energiją tuštiems ginčams, 
jie turėtų labiau rūpintis darbo žmonių gerove ir iš sa
vo organizacijų šluoti lauk visus tuos, kuris sodo vie
nybę, nepaisant ar jie bus komunistai ar kitokie.

Senatoriaus žodis apie Suomiją
Senatorius Bridges padarė stiprų pareiškimą Šuo 

, mijos likimo klausimu. Jis mano, kad sąjungininkai 
ją “parduoda” Rusijai ir tuo būdu yra pažeidžiami 
Atlanto Čarterio dėsniai. Jei, esą, taip įvyktų, t. y. jei 
Suomija būtiį “parduota”, tai reikštu kad — "Mes

atsukame savo nugaras Atlanto čarterio principams. 
Tai patvirtintų kai kurių jau pagilintas baimes, kad 
Rusija turi kitokius tikslus, negu tuos, kurie yra vie
šai paskelbti.”

Toliau šen. Bridges sako, kad suomiai kariauja dėl 
to, kad jil buvo užpulti ir kad ji jokiais ryšiais su 
ašies valstybėmis nebuvo susirišusi., Tai esanti gar
binga ir teisinga tauta, pildanti savo sutartis,' atlie
kanti savas obligacijas. Visai neseniai ji užsimokėjo 
Dėdei Šamui nuošimčius už savo paskolą. Teisingu
mas reikalauja, kad Suomijai būtų leista padaryti gar
binga ir teisinga taika.

★
Naujas sąjūdis mūsų Federacijoje
BANDYMAI PADflTF LIETUVAI PER SPAUDĄ

Netaip seniai, Liet. Kultūriniam Institutui vadovau
damas, prof. dr. K. Pakštas savo kalbose ir spaudoje 
kėlė tam tikrų veikalų apie Lietuvą išleidimo reikalą 
ir ragino visuomenę tą darbą materialiai ir moraliai 
remti. Federacijos ir nedaugelio idealistų garbės narių 
ir rėmėjų finansuojamas,, L. K. Institutas toki^ reika
lingą literatūrą leido, kol pajėgė.

Lietuvai pavojams didėjant ir artėjant, kilo vis di
desnis būtinumas atitinkamų anglų kalba parašytų raš
tų pagalba apginti Lietuvos teises ir su tikra’jos pra
eities ir dabarties padėtimi supažindinti įtakingus J.
A. Valstybių ir kitų šalių diplomatus ir spaudos dar
buotojus. Todėl ir kiti veikėjai karts nuo karto patie
kė spaudai atskirų brošiūrų išleidimo klausimą. Tačiau 
tie svarbūs sumanymai, skaitytojų pagauti, gražiai 
nuskambėję, nutildavo, ir mūsų įstaigos, organizaci
jos ir atskiri žmonės nesiryždavo iškeltų minčių bei 
nurodymų realizuoti.

Nežiūrint į> tai, aiškiai buvo juntama, kad mūsų vi
suomenę ir jos organizuotus vienetus dar galėtų prie 
aukščiau pasakyto tikslo išjudinti tikras pasišventimas, 
realus iv nenuilstamos darbas. '

Pasišventimą ir darbą pasisekimo pagrindu padėjus, 
paskutiniu laiku prie Federacijos Chicago apskrities 
tapo įsteigta, Spaudos Sekciją.

SPAUDOS SEKCIJOS TIKSLAS
Jos dabartinis tikslas pagelbėti organizuotoms lie

tuvių tautos pastangoms išlaisvinti iš ištrėmimo ir na
cių vergijos kenčiančius mūsų brolius; grąžinti Lietu
vai nepriklausomybę 3U visomis *jąi priklausančiomis 
žemėmis; kultūriniu būdu kovoti su lietuvių tautos čia, 
įvardintų teisėtų siekimų priešais ir griovėjais.

Ramiais laikais Spaudos Sekcijos uždaviniai bus dau
giau kultūrinio pobūdžio, būtent: lietuvių visuomenės,* 
ypatingai jaunosios kartos tarpe kelti ir palaikyti tau
tinį, religinį, dorinį susipratimą, mokslo ir apšvietos 
pamėgimą.
PRIEMONES

Šiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti, Spaudos 
Sekcija imsi3 atitinkamų priemonių: rūpinsis sukelta 
lėšas ir turėti pastovų fondą literatūros išleidimui ak
tualiais šių dienų if ateities klausimais; suburti visus 
lietuvius katalikus, senus ir jaunus, į šią Spaudos or
ganizaciją; ruošti jaunimui žurnalistikos, lietuvių kal
bos, literatūros, tikybos ir Lietuvos krašto pažinimo 
kursus; globoti gabius sekcijos nariu3 jaunuolius ir 
jaunuoles, teikiant nepasiturintiems materialę paramą 
tęsti mokslą ar ugdyti talentą mėgiamoj meno ar moks
lo srity; kur nėra, visame krašte, visose lietuvių kolo
nijose steigti Federacijos skyrius, prie jų Spaudos Sek
cijos ir tvarkytis pagal, su Federacijos pritarimu, nu> 
statytą planą ir išsiuntinėtą Fed. skyrių valdyboms bei 
atskiriems veikėjoms. (Spaudos Sekcija prie Federaci
jos skyriaus veikia*panašiai, kaip rėmėjų draugijos).
SP. SEKCUA FEDERACIJOS TALKININKE

Spaudos Sekcija nėra grynai savistovė organizaciją. 
Ji yra Federacijos talkininkė padėti jai įvykinti L. K. 
Instituto užsibrėžtus ir kitus dar nenumatytus užda
vinius, kokių tik mūsų tautos ateities gyvenimas pa
reikalaus. S. J-fcė

★
Baltijos komiteto svarbus žodis

(LKFSB) Baltijos Studijų ir Bendradarbiavimo Ko
mitetas, kurio būstinė yra 15 E. 125 str., New York, 
N. Y. išleido studiją apie Sovietų dekretą, kuriuo Ru
sija dar kartą pasisako už Baltijos valstybių prijungi
mą prie Sovietų, nčrs ir prapleči&nt kai kurias autono
mines teises. Komiteto rašte primenama taikos sutar
tys, nepuolimo paktai su Rusija* kuriais sovietai įsi
pareigojo nesikėsinti į Baltijos kraštų nepriklausomy
bę. Primenamas pabrėžtinas tos pat rūšies Molotovo 
pareiškimas šeštoj sesijoj Aukšč. Rusijos Tarybos. Nu
pasakojama įvykių eiga kada buvo Baltijos valstybės 
okupuotos rusų Vėliau, nežiūrint Molotovo vaišių au 
Hitleriu, Goebbelsu, Ribbentropu, gen. Keiteliu, nežiū
rint, kad Molotovas vizituodamas nacių partijos vadus 
Goeringą ir Heesą nacionalsocialistų partijai perdavė 
sveikinimus nuo komunistų partijos, rusų' vokiečių ‘ka
ras prasidėjo, bet nei to karo akivaizdoje nepateisina
mas atėmimas laisvės Lietuvai ir masinė deportacija.

Pirmadienis, kovo 13, 1944 -4

AMERIKIEČIAI GRIAUNA BERLYNĄ

Vokiečiai nei sapnuote nesapnavo, kad Amerika, taip toli nuo Vokietijos, galės 
griauti jos miestus. Dabar bet gi įvykęs faktas. Visi Vokietijoj miestai, ypatingai Ber
lynas, Amerikos sunkiųjų bomberių griaunami. Ši Berlyno nuotrauka padaryta iš vie-^( 
no lėktuvo. (Acme-Draugas telephoto)

GAVĖNIOS
MINTYS

j Rašo Vysk. P. Bučys, M.I.C.

Pirmadienis kovo 13
Eit išpažinties tai eit... 

Bet ar mes neklystame ma
nydami, kad kunigas gali 
atleisti mums nuodėmes?

Buvo žmonių, abejojusių 
ar V. Jėzus turi teisę at
leisti nuodėmes. Jie sakė, 
kad tik vienas Dievas tega
li atleisti nuodėmes. Tai bu
vo tiesa ir Jėzus neneigė 
jps, bet Jis tarė: Kad žino
tumėte žmogaus Sūnų tu
rint aut žemės valdžios at
leisti nuodėmes ( Jis tarė 
stabu ištiktą jam), sakau 
tau: kelkis imk savo guolį 
ir eik į savo namus. Jis tuo
jau atsikėlė ir pasiėmęs guo 
lį, nuėjo visiems matant 
(Mrk. 2, 10-12). Tą stebuk
las patvirtino Jėzaus žo
džius ir Jo Dievybę. Dar la
biau ta Dievybė paaiškėjo 
Kristui atsikėlus iš numiru
sių Ta pačia atsikėlimo die
na Jėzus tarė apaštalams: 
Kaip Tėvas mane siuntė, 
taip ir aš jus siunčiu. Tai 
pasakęs jis kvėpė į juos ir 
jiems tarė: Imkite šventąją 
Dvasią: kam nuodėmes at
leisite, tam jos atleistos, ir 
kam sulaikysite — jos su
taikytos (Jon. 20, 21-23). 
Nėra reikalo minėti kitas 
Šv. Rašto vietas, kuriose V. 
Jėzus patvirtinai tą pačią 
tiesą, kad, būdamas Dievas 
Jis Pats savaime turėjo ga
lios atleidinėti nuodėmes ir 
ta pačia Savo Dievybe įgir 
lio jo apaštalus atleidinėti 
žmonėms nuodėmes. , 

Žymėtina, kad apaštalai 
turi ne vien atleidinėti, bet 
taiipgi ir sulaikyti, žinoma, 
ne sulig savo užgaida, bet 
sulig reikalu. Jų pareigą 
atskirti tikrąją žmogaus at
gailą nuo apsimetimo. Jų 
uždavinys pavarto'i prie
monių, kad nuodėmių atlei
dimas ne virstų priemone 
joms padauginti. Už blogą 
pavartojimą lengvatos at
leisti nuodėmes atsako žmo
gus, einąs išpažinties, bet 
atsako taipgi ir kunigas, at
leidimą duodąs. Kiekvienas, 
kas daro nuodėmę pasitikė
damas lengvai gauti išriši
mą, blogai elgiasi su Dievo 
malone. Naudokimės išpa
žintimi, kad iš nuodėmių

pasiliuosuotume, o ne tam, si nuo katalikiškų draugijų, 
kad jų daugiau pagamintu- nuo kataJlkų ^^0^, nž- 
me.

Katalikas, kuris izoliuoja- ra sąmoningas katalikas.

Visados Pavargę? Jaučiatės Kaip Suįrę? Blogai 
Miegate? Be Apetito?

JUM NIEKO NEKAINUOS
jeigu jūs

"Nesąausit Kaip 
Koks Milijonierių s"

Mokslas dabar siūlo šiuos 
stebėtinus naujns 

EKSTRA—MAISTINGUS
"TONF 1 B-COMFLEX

VITAMINUS
10 DIENŲ DYKAI BANDYMUI
M F1, S eea.ni tiek tikri, kad Ale etebėtini "eketra-inaletingt" TONI B-Complex 

kapiniai galėe Jum* pagelbėti, kad mes norime, kad ja* pamėgtumėt
Juo* MU atydžlu supratimu, kad jei Jie neatsieks Jūsų vlauotlnlo Ir nuoMrdau* 
užgyrinio po 10—dienų iėbandymo ... Jei Jūsų sveikata, nervai Ir vikrumas ne- 
parodys pagerėjimo ... Jūs gatlte eugrųžlntl likusia* kapsules dėl PILNO 8U- 
UKA21N1MO Jūsų pinigų. JD.1 tame. esat vienatini* sprendėjas!

GERESNE SVEIKATA UŽ MAŽESNĘ’KAINA!
kapsulę kasdien ilk telkia imti (ne t ar 4). Bkstra-maistlnga viena kapsulė 
duos Jums 3l>e% daugiau vitamino B-l (3,000 McO.). 300% daugiau B-2 (-3,000 
HcO.) ir Nlactuamlde (20,000 McQ.). Taipgi vitamino B-6 (300 McO.) Calcium 
Pantothcnato (3,000 McO.) IR reikalingas reiktnenas gautas lė kepenų trupinių 
Ir aludarių mielių.

Toni B-Gonples vitaminai yra chemlkallėkal Ir biolo- 
glėlcal lėtlrtt. Prlduoklt tūrini ant bonkutės aųraėo bet 

kuriam gydytojui ar vitaminų autoritetui J oi Jis nesutiks kad ėie vitaminai 
yra aukėėlausios spėkos Ir pkinaetlės kokybė*, kiekvienas centas bus Jums su. 
gražintas. Toni B-CompieZ vitaminai yra pagaminti vienos lė didžiausių vita
minų Įstaigų Suvienytose Valstijose.
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GVARANTUA!

SPECIAL 
40 Kapsulių 

40 Dienų Užtekimui

si.e& rDept. 17. National Yitamln Sales Ce. 
lloi 4M, BUzabrth, New Jerwj.

Malonėkit atsiųsti man TONI 
B-Compiex Vitaminų Kapsulių kaip 
kad pažymėta žemiau. Yra supran-

Jūs Negalit Praloėti! Pamėginkit Toni 1 tarnu kad Jei nebūsiu 100% pa ten- 
B-Complex Vitaminus per 10 dienų— | ktntas po 10 dienų iibandymo, ma 
vienų kapsulę 1 dienų. Pinigai atgal. no pinigai bus sugrąžinti tuojau.
Jei jūs būsit nepatenkinti. Kadangi Jie I ( J 40 kapsulių fl; 1 J 100 kapa. "
yra PAKDUOUAMI TIKTAI PER I ( ) 250 kapsulių 14.50.
PASTĄ Jūs sutaupysite nuo 40% Iki 1 ( ) 500 kapsulių ff.OO.
5<K%—Jie kainuoja Jc tr. mažiau l die- I. VARU AB
nų. Supakuoti | ke turtus dydžius; 
dienų užtekimui. to kapsulių fl 
kupsullų 12; 250 kapsulių ft.50

“* I “■12 |
I

100
500

Malonėkit rudyti alėktii
ADRESASAUESTASkapsulių fg. Jei pasiusi t pinigai*.', .čeki 1. AU

ur«.-mo,n?r'°Ld.*r rae'' «-PmokAm paėto I 1 , CJckis Įdėta. ( ) Pinigai oasll 1 ‘ėta 
lėėaa Jei norite, ntea pasiųsim O. O. D. ' - - ' — - —
prlskaltant paėto lėėas — tik prlkll-
Juoklt kuponų ant lc atvirutės

VAL.

. ( j Money Order l<Uta. i
I ( ) Siųskit O.O.O. p. lasaitant paėto I 

Lėė.a

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

SpgtaftgiiiiBl
MAt rasai Sfndlo Cotich

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su

Aat visko sutaupysite 25% 
per VASARIU Ir KOVO mta

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

.2310 WEST ROOSEVELT ROAD ' 
*^SS5SBB53R5SS5S55SaSSa5SEraiS55SaraS5SSS5SSSSSS=SS»



4

X

Pirmadienis, kovo 13. 1944

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Paminėta klebono 
vardadienis

Ind. Harbor, Iad. ~ Ko
vo 5 d. Harboro lietuviai pa
minėjo savo kleb. kun. Ka
zimiero Bičkausko vardadįe-

raėt mvo akimis pamatyti, 
kas dedasi Lietuvoj?

Kiekvienas lietuvis turė
tų pamatyti pasaulinę prem
jerą h Lietuvą-Tėvynė”, ftie 
veikalas parodys visa, ką 
esate girdėję, bet iki šiol

nį. Vakaras buvo suruoštas nematėte. Sis veikalas bus
parapijos salėj, žmonių at
silankė daug. Programą iš
pildė parapijos mokyklos 
vaikučiai seserų kazimierie
čių priruošti. Viskas išėjo 
kuo puikiausiai.

Po programos vakaro da
lyvius linksmai nuteikė sa
vo dainomis svečias iš Chi
cago, kun. K- Barauskas.

Kazimierų diena atėjo ir 
praėjo. Dabar prieš akis tu
rim Sv. Jurgio dieną, var
duvės mūs jauno vikaro. 
Kiek girdėti, Harboro mo-

atvaidintas Velykų sekma
dienį, balandžio 9 d., Sokol 
HftU, 5 vąl. popiet.

“Lietuvą-Tėvynė” bus at
vaidinta Broniaus ir Kązio 
Vefeotų, Uetuvių artistų, ku
rie tuo vaidinimu žada pa
rodyti tai, ko dar iki šiol 
mss nesame matę. Bronius 
Vedotą yra veikalo autorius 
ir režisorius. Vaidinime da
lyvaus žymiausios Chicago 
lietuvių, scenos meno jėgos: 
lošėjai, dainininkai, šokėjai 
ir k,

Neužmirškime Velykų die 
ną, pasivalgę margučių suterėlės žada ir jo vardadie

nio proga nepamiršti. Gal, j krienu, atsilankyti į Sokol 
(teks vėl išgirsti naujų dai-,Hali ir pamatyti nepaprae-
nų iš gražiabalsio kun. K. 
Barausko.

Ind. Harbor šnipas

tą vąidinimą. Koresp.

.) I *J)tJRASTIB DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Kas, kada ir kur
Town of Lake. -r- Bunco 

party rengiama Vargdienių 
Seserų Gildos naudai bus 
balandžio 16 d., 3 vai. po
piet, Brazauskienės airėje, 
4658 So. Paulina St. Įžanga 
50c.

Naujas vitaminu išradi
mas didesnes kokybės

Yra apskaičiuota, kad 
vienas iš penkių asmenų re
guliariai dabar vartoja vi
taminus ir pardavimo skai
čius būtų perviršijęs $200,- 

Kviečiami viai seselių prie '060,000 1943 metuose kad 
teliai atsilankyti ir paremti1 nebūtų buvęs vitaminų trū

tiktai vieną į dieną, ji užtik
rina kad atsiekia minimam 
reikalavimus vaikučio ar 
suaugusio. “TONI” kapsulės 
yra gaminamos vienos iš 
didžiausių laboratorijų Sų-i 
vienytose Valstijose. Dėl S| 
platesnių informacijų malo.! 
nėkit perskaityti šios kom
panijos skelbimą šios dienos 
“Draugo” laidoje. (Skelb.).

NULIŪDIMO O , VALANDOJE

rr -rrLietuvą-tėvynė 
B. Vešoto premjero

Naciai įžygiuoja į Lietu
vą. Jie tai darė, kad išvyti 
rusus, kurie buvo hfcupayę 
Lietuvą. Prieš pasitraukda
mi iš Lietuvos rusai daug 
lietuvių išžudė, daug mūs 
brolių, seserų, giminių iš
trėmė. Okupavę Lietuvą na
ciai taip pat pradėjo vyk
dyti savo žvėriškumus ir 
kankinimus.

Apie tai esate skaitę laik
raščiuose ir girdėję per ra
diją. Bet ar jūs nenorėtu-

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tel. Calamet 7287

★
Didelė Rakandų 

Krautuvė
JEWBLRY IR MUZIKOS 

KRAUTUVU
po viena stogu, baltame name 

per 31-us metus.
Sąžiningas patarnavimas. Jums 
apsimokės atvažiuoti pas Budri
kė, nors jūs gyventumėte ir po
rą .šimtų mylių nuo Chicagos. 
Čionai rasit tokių rakandų, ko
kių niekur kitur nerasite.

Si minkšta kMė yra linguojanti 
ir padaryta stipriai ir sulyg vė. 
liausis stiliaus. Dabar parsi
duoda •‘— *1988
Lengvais išmokėjimais po $1.35 
i mėnesi ir dar dovana dykai.

Valandos;
W. H. F. C. 1450 K. Ketvertą 

vakare f:00 P. M.
W. C. F. L 1000 K. Nedėlios 

vakare 9:30 P. M.
★

Sn pUaa orkestrą I* 85

kilnų dapbą. Bus gražių do
vanu Visi bus maloniai pri
imti ir pavaisuitį. Pramo
gos pavykimui ir rūpinasi 
Juozapa Ragauskienė įr E- 
lena Gedvilienė, Lauksime 
svečių ir iš kitų kolonijų.

Rėmėja

kūmas iš priežasties didelio 
lend-lease pasiuntimo į Eu
ropą, badaujantiems milijo
nams Indijoje, ir aprūpini
mas mūsų ginkluotų jėgų. 
Didžiausias marketas čionai 
yra tarp tų žmonių kurių 
dietai iš priežasties karo 
sąlygų nėra pilno normalu- 
mo neturėdami užtenkamai 
sveikatos palaikymui vita
minų ir mineralų. Susideda

Šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų Dr-joe 2 ekyr. 
rengia bunco party kovo 26,.„ . , .
d.. 2 ™l. popiet, Gnamonto T“
svetainėj, 4635 So. Rockwell
St. Bus gražių dovanų ir už
kandžio. Komisija H. Šir- 
vinskienė, E. Malinauskienė, 
S. Juocienė, Grebienė, Bal
sienė daug tame darbuojas. 
Lauksime rėmėjų iš-1 ir 3' 
skyrių. Rėmėja

Iš namu savininku 
klubo veiklos

Marąuette Park. — Na
mų Savinįnkų klūbo susirin
kimas buvo vasario 24 d. 
Susirinkimą atidarė pirm. J. 
Butkus, šiame susirinkime 
įvyko. į yajįybei pakeitimai 
nutarimų sekr. A. Grygel,
vietą užėmė V. Balnius, fi
nansų sekr. vietą užėmė M 
Gricua, korespondento vietą 
užėmė August Grygel. Kiti 
valdybos nariai pasiliko tie 
patys.

Komisijos pranešimas iš 
buvusio vakaro nebuvo pil
nas dėlto, kad dar įžangos 
bilietai nebuvo visi sugrą
žinti. Pilną pranešimą žadė
jo padaryti sekančiam su
sirinkime, kuris }|vy,ks kovo 
23 d., 8 vai. Visi nariai k vie 
čiami dalyvauti šiame susi
rinkime ir pasiklausyti, kiek 
tas vakaras davė pelno.

Susirinkimas nutarė nu
pirkti trečią karo boną už 
$75.00.

Smagu pažymėti, kad klū
bas pastaruoju laiku pra
dėjo sparčiai augti, šiame 
susirinkime prisirašė net 
penkiolika nerijų narių. Vi
siems Marąuette Park na
mų savininkams reikia pri
klausyti prie šio klūbo. Su 
siorganizavę daug ką atsiek 
sim. Koresp. A. O.

Popiežiaus paveikslas 
biznio įstaigose

Jei jūs nuvyktumėte į Ki
niją, pamatytumėte įsjpudin 
gą vaizdą. Jūs pamatytumė
te švento Tėvo didelį pa
veikslą bankuose, grosernių 
krautuvėse, restoranuose, ba 
tų valymo vietose, taip pat 
gatvėkariuose arba autobu
suose. Jūs rasite šv. Tėvo 
paveiksią tose įstaigose, ku
rias tvarko katalikai.

sidirbę, nervuoti, nekantrūs, 
kurie perdaug rūpinasi, pra 
štai miega ir kenčia nuo 
prasto apetito. Dauguma vi
taminų formulų siūloma vi
suomenei paruošta vartoji
mui trijų į dieną.

Nesenai National Vitamin 
Sales kompanija, Elizabeth, 
New Jersey, perstatė visuo
menei* stebėtinai naują vita
miną B-complex kapsulių 
formoj užvardinant jį‘ ‘TO
NI.” Kiekviena kapsulė yra'

Pažadėjo kelnes, kad 
tik gražintu buome

tax blunka
BRISTOL, Va. — Sekantis 

skelbimas buvo įdėtas į Bris
tai Herald Courier:

“Tu biaurybė, kuria pavo
gei mano paltą kovo 6 dieną, 
pažiūrėk į mano palto vidaus 
kišenę ir paštu grąžink ma
no income tax, ir čekį pri
jungtą Internal Revenue ko
lektoriui. Jei gali ateiti, ar 
dar duosiu kamzelką ir kel
nes, ir nieko neklausiu.”

Mirė žymus autorius 
Hendrik W. Van Loon
GREENWLCH, Conn., ko

vo 11. — Čia vakar mirč 
Hendrik Willem Van Loon, 
istorikas ir autorius, kuris 
buvo 62 metų amžiaus. Sa-
vo laiku Van Loon suorga- 

maifltūigesnis vitaminas ir nįaavo radio transliacijas 
yra, sakoma kad yra tris i taikomas į okupuotą Olan- 
kartus stipresnis. Vartojant'di ją.

Raportai sako vengrai 
ieško taikos su rusais
LONDONAS, kovo 12.— 

Britų žinių agentūros pra
nešima® citavo “nepatvir
tintus beit patikėtinus” ra
portus, būk Vengrija pa
siuntusi taikos pasiūlijimus 
Rusijai. Nėra jokio oficia
laus patvirtinimo šiam ra
portui.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPT- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

Z
SUVIRS 300 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL 
Geriaosio Materiolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūaų Lietuviam, 
klientams pilną pe tenkinimą 

Didysis Ofisas tr Dirbtuvė:

VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO. 

TSVAM8 MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 627 N. IVESTERN AVB. 

(Netoli Grand Avė.)
FHONB: SEELEY 6103

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
SESTAS IR MANDAGUS 

PATABNAVIVAS •

ĘREIPKITTS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

dėt
1944

SUPREME
SAVINOS zftd LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS P. KEZON

DABARTINI 
DIVIDENTŲ 
BATĄ...........■4%
1781W. 471h Stasei

■■wnu

3-4 >:” M

MODERNIŠKA TRIJŲ 
APARTMENTŲ MORO

$12,800 Nuperka
6-5-6- kambarių 3 -fletų narna 
ant Garfield arti Western. Ren- 
dos atneia 6166.06. Stymo. ato- 
kerio Šiluma. AStunkampinis 
prteiakis, arkųotoe durp. ltef- 
rlgeraclja, table top pečinl, mo
demiškas pkimbinf.

ROSAIN 
6633 S. Halited St. NOR. 8674

y S/ \

Didžiausiu Lietuviu
Jevvelry Krautuvė

——*——
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!
Turime didelį

rinkimą^Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikaliikų Knygų, Stygų, 
Rakordų ir įvairių kitų mus* 
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius, 
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius Ine 
struaentus. Pasinaudo kits!

JOHN A. KASS
JKWELBY w WATCHMAK£B 

— MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE
« LAPAVOTE M1T

i ■

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas ■— Moteris patarnauja. 

-------------- --------------3EVELT STREETI PHONE 9000 1117 ROOS1

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chloagos Dalyse

Radio Programai W3ES 
(1890 k.)

Pirmadieniais ir Ketvlrtad. 
h vai. vak.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0X42

Mūsą patarnavimas yra greitas, mandagus far 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

PACHANKIS PAMINKLAI
FETIŠU TROOST MONUMENT COMPANY

(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi iliilliiHilliiiiiliiiliiiiiiiiiiiliiiiiiniiiiiilliiiil

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

nmsrei.ai

Pasittkėjimo
Mumis

Bakord&s—

M Firma Vfri 8Q Motą

7

# «4 •?*
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PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTIGULAR FEOPLK PREFER PACHANKIS FRODUOPIOKS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOU8 MONTELLO ORANTTK
Moet Beaotlful__ Moet Tnflnilne Ttiimiiiet Pil Ia The VTorld.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

►z KREIPKim PRIE —» '

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of tbe Lithuaaian Ckambsr of Commsroa

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4585 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 8645 Tat REPubUe 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-S ▼. vak.; SeStad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną Ir Nakų

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

MAŽEIKA
$819 UTUĄNĮCĄ AVĖ.

ĘVANAUSKAS
Phone YABDS 1188—38

LACHAVVICZ IR SUNAI
23X4 WEST 23rd PLACE
19768 S. MICHIGAN AVB.

Phones: CANAL 2515 

COMMODOBB 57«fi 

’ PULLMAN 1270

L» BUKAUSKAS
19821 SO. ĮflCHlGAN AVB. Phoae PULLMAN 9681

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Phone YABDS 4908

L UULEVICIUS
4348 BO. CALIPOBNIA AVĖ. Phone LAF. 8572

P. I. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 719 W. 18th 8TBEET

_________________ Telephone VAROS 1419

L J. ZOLP
1W6 WKST 46tb BT. Ptume Y AKIM 0781

b<
jM; 1 x , i

♦ •
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TRECIAS SPRINGFIELD Iš Indijos katalikų gyvenimo

A

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
22 už U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Lietuvis Dėdės Šamo kariuomenėje
echool. Jis pasižymėjo base- 
ball sporte. Dirbo Sheet Tin 
Mill fabrike, Gary, Ind. Bu
vo Liet. Politinio Klubo sek
retorius, priklausė prie Šv. 
Mykolo organizacijos.

P. f. c. A. Pažėra yra ve
dęs. Jis vedė Charlotte Ben- 
nett 1941 metais, gegužės 17 
dieną.

Jis į Dėdės Šamo kariuo
menę išvyko 1943 metais, 
kovo 17 dieną.

Jo tėvai, Constance ir 
Mike Pažėra, gyvena Gary, 
Ind. Jis turi vieną seserį ir 
keturis brolius. Sesuo gyve
na Hammonde, Ind., vienas 
brolis Indiana Harbor, ir 
vienas Baltimore, Md.

Alphonse L. Pažėra 
Private first class

P. f. c. Alphonse L. Pažėra 
gimė 1918 metais, lapkričio 
22 dieną, Gary, Ind. Baigė 
Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos pradžios mokyklą, Ga
ry, Ind., ir Horace Mann high

■r

Indijoje daugiau kaip pusė kunigų 
yra iš vietos gyventojų

IŠ 5,000 KUNIGŲ YRA 3.500 ČIA GIMĘ. DIDELE PA
ŽANGA PADARYTA PER 58 METUS. AUGA KA
TALIKŲ SKAIČIUS.

Pirmadienis, kavo 13, 1944

/ mus

Kas Girdėt^ 
Chicagoje <>

Ženklas, kad prasideda 
kampanija

Ženklas, kad Chicagoj pra
sideda politinė kampanija 
yra tas: Bernard S. Black, 
republikonų kandidatas į 
1-mo Ward komitmenus, 
pranešė policijai, kad neži
nomi asmenys išdaužė lan
gus jo politinės kampanijos 
ofiso adresu 254 W. 26 St. 
Plyta buvo paleista į jo ir 
gub. Green iškabintus por
tretus. Sako, vienas to ward 
precinkto kapitonas gavęs 
net grąsinimą, kad jo na
mas busiąs sudinąmituotas.

Well, pirmas Ward, pirmi 
kampanijos ženklai.

Minėjo sukakti
Kun. T. Rowan, klebonas 

St. Lucy’s parapijos, buvęs 
leidėjas ir redaktorius ofi
cialaus Chicago archidiėcezi- 
jos savaitraščio “The New 
World” praeitą sekmadienį 
iškilmingomis šv. Mišiomis 
minėjo 25 metų kunigystės 
sukaktį. Iškilmėse dalyvavo 
pats arkivyskupas Stritch ir 
abu vyskupai-sufraganai: B. 
J. Sheil ir Wm. O’Brien.

Kyšių ėmėjai pašalinti 
iš pareigų

Policininkai John E. Bra* 
dy iš Town Hall ir Thomas 
R. Henehan iš Chicago Ave. 
stočių Civilės Tarnybos Ko
miteto pašalinti iš pareigų 
už paėmimą $30 kyšio iš 
Airline Cafe savininko už 
pažadėjimą sutvarkyti leidi
mo (laisnio) reikalą.

DABAR Yra OertemiM Laika* Pirkti Pirmos BAUee 
Namų Materijolą Ui Dar Žemomis Katnomisl 

Atrykite į mfisų jardą Ir apiiflrfiUte sta* 
ką ir ankštą rflil LENTŲ—MILLWOBK 
— STOGŲ IB NAMŲ MATERUOLĄ — 
d?l garažų, porčių, vlikų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS

APROKAVIMAS IB PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LJTWINAS.

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-toe vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

Quincy, Mass., laivų dirbtuvėse šiomis dienomis į van
denį nuleistas karo laivas, kuriam duota vardas Spring
field. Amerikoj yra du Springfield vardo miestai: vienas 
Illinojuje, kitas Mass. valstybėje. (Acme-Draugas teleph.)

Nei policijos nepa
geidaujamas

Prie Harlem ir Henley 
gatvių policija užtiko Nar
cizą lankstant automobilio 
fenderius ir parvilko į stotį 
Policijos stoty Narcizas tiek 
buvo nemalonus, kad tuoj 
dėta pastangų juo nusikra
tyti. Jis atiduotas vienam 
farmeriui. Už kiek laiko far- 
merys Narzizą grąžino atgal 
policijai pareikšdamas, kad 
dėl jo vištos paliovė dėjusios 
kiaušinius ir karvės užtru
kusios. Dabar Narcizas nu
gabentas toliau į kitą farmą.
Tasai Narcizas, kurį policija 

suėmė ir kurio nieks nenori 
prisiimti, yra ožys. Kaip ži
noma, ožiai labai nemaloniai 
dvokia.

Kareiviams reikalinga 
meškerių

Pacifiko salose ir Italijoj 
kareiviai retkarčiais gauna 
progos ir pameškerioti. Kad 
taip yra, liudija J. G. Loed- 
ing, South Shore Office of 
Civilian Defense komande- 
rio, prašymas aukoti per 
Raud. Kryžių meškerių ka
reiviams. Meškerys bus pa
siųstos į tas vietas, iš kurių 
yra gauti prašymai.

PIRKITE KARO BONUS!

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARHA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jflsų indėliai rūpestingai globo Ja
ni i Ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai Uhnokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSI A LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 ' Jos. M. Mozeris. Sec’y. 3238 80. HALSTED 8T.

Atnaujinta kuprelio 
byla

Praeitų metų pabaigoje 
buvo suimtos keturios mer
ginos, kurios pinigų mainy
mo kontorose keisdavo ne- 
tikrus čekius. Čekių klasto- 
vimo meistru buvęs kuprelis 
Walter J. Pelka, kuris tokiu 
būdu per penkis mėnesius 
uždirbęs iki $100,000.

Į šią bylą yra įveltas ir 
Mike Valaskas, 70 m., gyve
nąs 114 E. 107 St., spaustu v- 
ninkas, ir Chester Rudnicki 
iš Downers Grove, UI., kuris, 
sakoma, buvęs Pelska’s audi
torius.

Per 58 metus, nuo įsteigi
mo herarchijos Indijoje, la
bai daug Indijoje Katalikų 
Bažnyčia laimėjo. Indijoje iš 
5,000 kunigų yra 3,500 čia 
gimusių kunigų. Apie tai 
pranešė kunigas Gerald Ba- 
zelmans, kuris yra Norber- 
tinų vienuolyno narys. Jis 
atvyko į Jungtines Ameri
kos Valstybes ieškoti pagal
bos misijoms Indijoje.

Tikėjimui platinti draugi
ja pareiškė, kad kunigas Ba
zelmans paliko savo gimtinį 
kraštą, Olandiją, prieš dvi
dešimt metų, kad galėtų 
dirbti apaštališką darbą In
dijoje. Jis gavo paskyrimą 
Madras arkivyskupijoje, kur 
jis naujai įsteigtoje semina- 
rioje gavo pareigas.

“Gimusius Indijoje mokyti 
ir ruošti į kunigus turėjo 
sunkenybių’, — pareiškė ku
nigas Bazelmans. “Mano pir
moji seminarija Madras ar-
kivyskupijoje susidėjo iš 1944 m.

medvilnės sandėlio tik ketu
rių sienų ir stogo.”

Indijoje herarchija buvo 
įkurta 1886 metais, popie
žiaus Leono XIII. Tuo laiku 
buvo 1,600,000 katalikų; 
penkiasdešimt metų vėliau, 
1936 metais, jau buvo 4,000,- 
000. 1886 metais buvo 29 
vyskupijos; 1936 metais In
dijoje buvo 60 vyskupijų. 
1886 metais buvo apie 2,200 
kunigų, ir 1936 metais buvo 
4,000 kunigų, 1886 metais 
Indijoje buvo 900 seserų, o 
1936 metais jau buvo 9,000 
seserų. Dabartiniu metu iš 
69 vyskupijų 19 vyskupijų 
valdo čia gimę (Indijoje) 
vyskupai.”

Indijoje labai kreipiama* 
dėmesys, kad turėti čiagi- 
musius kunigus ir seseris.

Šiandien Indijoje daugiau 
kaip pusė kunigų yra iš vie
tos gyventojų.

Šios žinios paimtos iš 
“The Register”, kovo 5 d.,

Teatras sugriovė didelį monopoli

Išdaužyti krautuvių 
langai

Policija ieško piktada
rių, kurie prie Kedzie ir 
Roosevelt gatvių vieną naktį 
išdaužė net trylikos žydų 
krautuvių Jangus.

fat Satuaft A3C

tuhm itin.'

Jackson Park judamųjų 
filmų teatras buvo iškėlęs 
bylą devynioms judamųjų 
paveikslų gaminimo ir pri
statymo firmoms už peržen
gimą Sherman anti-trust 
įstatymo. Byla buvo pama
tuota tuo, kad sakomos fir
mos yra sudariusios mono
polį — visus naujus paveiks
lus pirmiausiai rodyti tiktai 
tai tikruose teatruose pieti
nėje miesto daly. Supranta
ma, pirmiausiai rodomi nau
ji paveikslai visuomet su
traukia daugiau publikos. O 
jau kas liko, tai, kaip yra 
sakoma, dėl Miko.

Per keturias sayaites džiū- 
rė, niekam nežinant, lankė 
teatrus ir sekė iškelto skun
do pagrindą. Ir rado, kad tai 
tikra. Praeitą penktadienį 
todėl nuosprendį išnešė 
Jackson Park teatro naudai. 
Skunde Jackson Park teat
ras reikalavo $120,000 atly
ginimui nuostolių, bet Sher- 
man’o anti-trust įstatymas 
ieškinį patrigubina, tokiu 
būdu teatrui pripažinta 
$360,000.

Monopolio ‘sudaryme buvo 
kaltinamos šios firmos:

RKO Radio Pictures, Ine.; 
Loew’s Ine.; Paramouth 
Pictures, Ine.; Twentieth, 
Century-Fox Film Corpora
tion; Vitagraph, Ine.; War- 
ner Bros.; Circuit Manage
ment Corp.; Warner Bros. 
Pictures, Ine.; Waraer Bros. 
Theatres ir Balaban and 
Katz Corp.

Kaltinamajai pusei duota 
dešimt dienų paduoti apelia
ciją.

žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokiasi.

J. W. Goethe

EXTRA! EXTRAI

LletnrUDu
žydukas

REMKITB
SENĄ

LIETUVIUDRAUGĄ

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054
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Atremontuotos, Naujai Pertvarkytos ir Moderniškai Išdekoruotos 
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SALES

18th ST. IR UNION AVE.

GRAND ATIDARYMAS
Įvyks Sekmadienį, Kovo (March) 19 dieną, 1944
Atidarymui Ruošiamasi Stropiai. Banketas Bus Turiningas Menu. Graži Programa. Dai

nos, Vaidinimai, Spalvingi Scenoje šokiai, švelni. Jausmus Kutenanti Muzika. Ant Ga

lo šokiai Ir Pasilinksminimas.

Pradžia 6 vai. vak. Įžanga $1.50
3B

X Kapitonas Bruno Ver- 
bick (Virbickas) iš Polk,
La., stovyklos, buvo atsilan
kęs į “Draugo’’ knygyną į- 
sigyti knygų lietuvių kalbai 
geriau pramokti ir apie Lie
tuvą daugiau sužinoti. Pa
sirodo, kalbų žinojimas ka- 
riuomenėj labai daug reiš
kia. Prieš metus jis pakel
tas į kapitono laipsnį. Yra 
kilęs iš Brighton Park (4440 
S. Talman Ave.), beit lietu
višką pradžios mokyklą tu
rėjo progos lankyti įtiktai 
vienus metus.

X Tarvidų namuose, 6453 
S. Washtenaw Ave., susipy
nęs liūdesys su džiaugsmu.
Sūnų Martiną po sunkios o- 
peracijos parvežus namo ir 
dar matant mažiai ženklų 
gerėjimo, tą pačią dieną ne
tikėtai parvyko namo kitas 
sūnus Justinas, kuris baigęs 
Army Air Forces mokyklą, 
prieš siunčiant į Floridą, A) 
pirmą syk parvyko namo 
paviešėti. Net ligoniui akys 
nušvitę.

X Pran'® Maskolaitis, per 
gyvenęs antrą aunkią ope
raciją, jau tiek pagerėjo, 
kad gydytojas leido palikti 
ligoninę ir važiuoti namo. 
Taigi, šiandie jau parvežtas > 
namo. Maskolaičiai gyvena 
adresu 7029 S. Callfornia 
Ave.

X Dievo Apvaizdos para
pijos atremontuotos, moder 
niškai išdekoruotos salės a- 
tidarymas bus sekmadienj, 
kovo 19 d. Tai bus ne tik X 
sueiga visų parapijonų, bet 
ir reunija išsikėlusių kitur 
gyventi. Klebonas ir komi
tetas stropiai ruošias prie 
tos dienos.

X Charles Rinkūnas, bri
ghtonparkietis, tarnaująs 
kariuomenėj, parvykęs na
mo trumpų atostogų, turė
jo ir aurpryzą. Sužinojo, 
kad tą pačią dieną yra par
vykęs poilsio ir jo geras 
draugas J. Tarvidas. Džiaugs 
mui nebuvo galo.

X Chlck Worgeles, Ame
rikoj gimęs ir augęs risti- 
kas, yra atvykęs į Chicago 
ir žada pradėti veikimą spor 
to srityje. Jis per daug me
tų yra buvęs New York at
letų komisijos nariu ir dėl
to žinomas ir Rytų lietu
viams.

X “Gadynės žaizdos” — 
tokiu vardu dv. Mykolo pa
rapijos salėj No. Side, bus 
atvaidinta veikalas, kovo 26 
d. Mūsų gadynėje įvairių 
žaizdų yra begalės, taigi kai 
kurios bus parodytos sceno
je.

X Marijona Petrauskienė,
2515 West 21st Place, šįmet 
mini 75 metų amžiaus su
kaktį. Nežiūrint tokio skai- *
čiaus metų, ji dar tebėra 
vikri ir namų ruošoj nepa
mainoma.

X Kun. S. Adominas, grį
žęs iš saulėtos Floridos, sa
kos labai gerai jaučias. Iš
viršiniai taip ir atrodo: ge
rokai saulės nudegtas.




