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...“and that government of
the people, by the people, for 
the people, shall not perish
from the earth.“
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—Abraham Lincoln

Bombos sunaikino visa Cassino
Nacių lėktuvai padegė 

didelę dalį Londono
LONDONAS, kovo 15. — 

Per 13 dienų nepuolę Angli
ją, naciai lakūnai vakar 
grįžo Londonan ir numetė 
daug sprogstančių ir pade
gančių bombų, kurios sukė
lė didelius gaisrus įvairiose 
miesto dalyse.

Londonas nėra tiek nu
kentėjęs nuo nacių bombų 
nuo 1941 metų, kuomet na
ciai kasnaktį puolė Angliją 
ir aakėsi visą kraštą sunai
kinsią.

Partizanai sudaužė 
vokiečių ofensyvą

LONDONAS, kovo 15. — 
Maršalo Jcsip Broz štabo 
pranešimas aakė partizanai 
po septynių dienų mūšių 
sudaužė naują nacių bandy
tą ofensyvą. Pranešimas 
sakė vokiečiai pradėję ofen
syvą iš Prijedor geležinke
lių centro šiaurcentrinėj Ju
goslavijoj. Kuomet jie buvo 
atremti, jie traukėsi atgal į 
Šiaurvakarių pusę, į Bosan- 
ski Novi.

Partizanai pranešė, kad 
veikusioje sąjungininkų lėk 
tuvų atakoje ant Sibenik, 
skers Adrijatikos nuo Itali
jos Ancona uosto, sunaikin
ta du vokiečių prekybiniai 
laivai, vienas kurių buvo 
pilnas maisto.

WPB sako greit nebus 
naujų automobilių

WASHINGTON, kovo 15. 
—Karo produkcijos tarybos 
narys sakė National Auto
mobile Dealers asociacijos 
pareigūno [pareiškimas, kad 
rugsėjo mėnesy bus gami
nama apribotas skaičius 
naujų sutomobolių, esąs 
“visai klaidingas.” Jis sakė 
nėra jokio tokio programo 
nei plano.

Rusai išmuša Ukraine sugautus nacius
Perkirto dar kitą priešo pabėgimo kelią

MASKVA, kovo 15. — 
Maskvos pranešimu, rusų 
kariuomenės išmuša pietinėj 
Ukrainoj sugautus nacius, 
ir pasistūmėjime pagal Juo
dosios jūros krantą uždarė 
Nikolajevo uostą. Naciams,

KALENDORIUS
Kovo 16 d.. Sv. Abraomas 

ir Sv. Rupertas; senovės: 
Vaidotas ir Bltonė.

Kovo 17 d.: Sv. Patrickas 
ir Sv. Juozapas iš Arimat.; 
senovės: Gendvilas ir Va- 
rūna.

ORAS
Ūkanota.' Nebus didelės 

atmainos temperatūroje.

EUROPOS IN1 r.

Generolas Dwight D. Eisenhower, vyriausias sąjungininkų invazijos jėgų viršininkas, stebi tankų tai
kinių pratybą “kur norint Anglijoje.” (1) “O, o, tas negerai!” (2) “Pasuk truputį į tą pusę.” (3) “Ot, dabar 
tai gerai!” •.•ife.t - * , ’ (Acme-Draugas Teiephoto.)

Nuskandino vokiečių 
laivę Dover pratakoje
LONDONAS, kovo 15. — 

Britų karo laivai Dover pra 
takoję vakar naktį nuskan
dino nedidelį vokiečių pre
kybinį laivą, kitą sužalojo, 
ir tris “R” laivus apšaudė. 
Vokiečių pakrasČftį patran
kos šaudė į britų laivus, bet 
jokių nuostolių nepradarė!.

Prašo palikti Italijos
* likimą iki po karo

NEAPOLIS, kovo 15. — 
Premjeras Btadoglio šian
dien pasiūlė sąjungininkams 
atidėti visas diskusijas ir 
planus dėl Italijos likimo 
iki po karo, kuomet “Itali
jos žmonės galės laisvai pa
reikšti savo norus.”

Gripsholm parvežė 
663 repatriantus

JERSEY CITY, N. J., 
kovo 15.—Švedų laivas Grip 
sholm šiandien atplaukė į 
Jersey City uostą, su 663 
repatriantais iš Vokietijos 
ir nacių okupuotos Prancū
zijos.

tad, belieka tik Odessa uos
tas patraukimui savo ka
riuomenių iš pietinės Rusi
jos.

Anot rusų pranešimo, 10,- 
000 nacių užmušta ir 4,000 
suimta belaisvėm

Kiti rusų daliniai artina
si prie Nikolajevo iš šiau
rės, ir užėmė Kiselevką, 21 
mylią į rytus, ir Cekovičį, 
apie 25 mylias į pietryčius.

Šiaurėje, rusų daliniai 
persikėlė per Gugo upę prie 
Gaisin miestelio, apie 50 
mylių į pietryčius nuo Vin- 
nitsa, ir 60 mylių nuo Ru
munijos sienos. Rusų pra
nešimas sakė jie užėmė Gai
sin ir Mikailovką.

Naujas išlipdinimas N. Britain saloje Sumažins 18-26 melų
vyrų atidėjimų

WASHINGTON, kovo 15.
SĄJUNGININKŲ STABAS lės atmušė japonų ataką.

pietvakarių Pacifike, kovo 
15.—Ketvirtą kartą per tris 
mėnesius, amerikiečiai ma
rinai padarė naują, išlipdini- 
mą New \Britain saloje, šį 
kartą prie Linga Linga, 
Eleanora įlankoje, 25 mylias 
į vakarus nuo naujai .užim
to Talasea, Willaumez pu- 
siausaly, ir 33 mylias į ry
tus nuo mūsų linijų prie 
Rein įlankos. Amerikiečiai 
rado tik 55 japonus, ir tuos 
greit išmušė.

Gen. MacArthur štabo 
pranešimas sakė mūšiai Bou 
gainville saloje sulietėjo po 
to, kaip amerikiečiai sek
madieny trečją dieną iš ei*
r v t k • iimai bus daromi tik su val-
Suarestavo 7 gazolino Rusams artėjant rumu- stybių direktorių sutikimu

juodos rinkos vedėjus
CHICAGO, kovo 15. — 

Secret service agentai šian
dien suareštavo septynis 
vyrus, kurie kaltinami par
davinėjimu racionavimo ku
ponų dėl gazolino, ir parda
vinėjimu gazolino už tuos 
pačius kuponus..

Jų vardai neskelbiami, kol 
nebus išimti varantai.

Anot slaptos policijos vir
šininko, suimta apie 8,000 
netikrų “C” kuponų, kurie, 
pasak jo, buvo spausdinti 
kur norint vakarinėse vals
tybėse.

Atstovu butas užgyrė 
kariu balsavimo byliu

—Atstovų butas 273 balsais 
prieš 111 šiandien nubalsa
vo priimti kompromiso by
lių karių balsavimo reikalu.

Bylius dabar pasiųstas 
Prezidentui Rooseveltui, ku 
ris turi 10 dienų laiko ap
svarstyti bylių ir nutarti ką 
su juo daryti—pasirašyti, 
uždėti savo veto, ar leisti 
jam tapti įstatymu be Pre
zidento parašą

Amerikiečiai kariai Admi- 
ralty aalose pavarė japonus 
iš Hauwei ir Butjo Luo sa
lų. Mūsų artilerija dabar 
gali apšaudyti didžiausią 
japonų bazę tame salyne.

Sąjungininkų lakūnai dar 
kartą atakavo priešo We- 
wak bazę Naujos Gvinėjos 
salos šiauriniam krante. 
Per trijų dienų atakas są
jungininkai numušė 65 prie
šo lėktuvus.

Pirmą kartą per savaitę 
japonai parodė opoziciją 
mūsų lėktuvams, kurie puo
lė Rabaulą. Penki jų numuš 
ti, o sąjungininkai prarado 
du lėktuvus.

nai labiau nervuojasi
JERUZALE, kovo 15. — 

Anot raportų iš patikimų 
šaltinių, Rumunijos milita- 
riniai vadai, lydimi Gen. Ja- 
kobitch, buvusio karo minis- 
terio, ir vėl prašė Premjerą 
Ion Antonescu partraukti 
Rumunijos armijos likučius 
iš Krymą

Rusams artėjant prie 
Transnistria, sienos, ir grą- 
sinant įeiti ,i pačią Rumu
niją, tame krašte darosi vis 
didesnė suirutė.

72% angliakasiu jau 
grįžo prie darbu

LONDONAS, kovo 15. — 
Atrodo lyg Wales angliaka
sių streikas baigiasi, kadan
gi apie 72 nuošimčiai strei
kininkų jau grįžo arba pa
sižadėjo grįžti prie darbų.

Darbininkai -.radėjo grįž
ti į Kasyklas po to, kaip Mi
nistrų Pirmininkas Chur
chill atsisakė Parliamente 
svarstyti streiko reiksią, 
kol nebus baigtos kūro rai- 
nisterio užvestos dęrybos.

—Selective Service oficialai 
šiandien pranešė Preziden
tui ir Kongresui, kad jeigu 
nebus suvaržomas atidėji
mas jaunesnių vyrų iš kari
nės tarnybos, tai karinių 
jėgų eilės turės būti papil
domos Iš tėvų ir senesnių 
vyrų, kurių ėmimas iki šiol 
atidėtas dėl jų dirbamų dar
bų.

Selective Service atstovas 
Pulk. Francis V. Keesling, 
Jr., pranešė Atstovų buto 
militariniam komitetui, kad 
naujieji parėdymai taikomi 
į 18 iki 26 metų amžiaus vy
rus, kurie dabar neimami 
dėlto, kad dirba reikalingus 
darbus. Ateity tokie atidė-

Įsakymas nerraliečia iki

Mirė ODI viršininkas 
Joseph B. Eastman

WASHINGTON, kovo 15. 
—Joseph B. Eastman, ap
saugos transportacijos di-

šiol • suteiktų atidėjimų, bet rektorius ir per 25 metus 
draudžia jų davimą ateityje, buvęs nariu Interstate Com

----------------------- merce komisijos, mirė šian-
Dl’ J ,L* "L * dien keliu savaičių ligos.
rllGIK) ddrbininkdl Jis buvo 61 metų smžiau?.

nori algų pakėlimo
WASHINGTON, kovo 15. UNRRA VIRŠININKAS

—CIO Prezidentas Philip 
Murray šiandien pareiškė, 
kad niekas nesudarytų “di
desnio nacionalinio sumiši-' Šiandien į Alžyrą atvyko
mo ir nesantaika?,” negu Herbert H. Lehman, buvęs
WLB atmetimas plieno dar
bininkų uni j os prašymo iš-
klausyti jų reikalavimo 17 United Nations Relief and 
centų į valandą algos pakė- Rehabilitation administraci- 
limo reika’u. I jos viršininkas.

Didelės lėktuvų kovos virš Vokietijos
LONDONAS, kovo 15. — 

Amerikos didieji lėktuvai 
dienoa me\u šiandien ataka
vo Brunswick miestą, nacių 
lėktuvų statybos centrą. ,

Nacių DNB žinių agentū
ros pranešimu, ta dieninė 
ataka iššaukusi daug dviko
vų tarpe Amerikos ir Vokie
tijos lėktuvų.

Britu lėktuvai vakar nak
tį puolė taikinius Vokietijo

IŠVISO NUMESTA 2,m TONU BOMBŲ
Tuoj po atakos kariai išvaikė vokiečius

NEAPOLIS, kovo 15. - 
Sąjungininkų lėktuvai šian 
dien sunaikino Cassino mie 
stą. Jų tikalas buvo sunai 
kinti tą tvirtovę, kur įsistij 
rinę vokiečiai sulaikė penk 
tos armijos žygiavimą nuc 
pat sausio mėnesio pra 
džios.

Pradedant tuoj po aušros, 
ataka tęsėsi iki pat pietų;. 
Puolime dalyvavo visokių 
rūšių lėktuvai, nuo naikin
tuvų iki didžiausių bombe
rių. Iš viso atlikta bent 
3,000 atskirų ekridimų.\

Sąjungininkai kariai, ku
rie laikė apie trečdalį to 
miesto, buvo nakties metu 
slaptai patraukti iš ten, kad 
duoti lėktuvams progą bom- 
buoti visą miestą.

Tuoj pa lėktuvų atakos 
sąjungininkų artilerija pra
dėjo apšaudyti miesto griu
vėsius ir pėstininkai skubiai 
žygiavo į Cassino išvaryti

SUOMIAI NUBALSAVO
HEL8INGFORS, kovo 15 

—Rusijos vyriausybė įeikė 
Suomijai .ultimatumą, ku
riuo davė suomiams iki šeš
tadienio nusitarti ar ves 
taikos derybas su Maskva, 
ar pasiliks kare kaipo Vo
kietijos talkininkė.

LEHMAN ALŽYRE
ALŽYRAS, kovo 15. —

New Yorko valstybės gu
bernatorius, kuris dabar yra

je, o nacių lėktuvai tuo pat 
metu atakavo Londoną.

U.S. devinto aviacijos da
linio pranešimas sakė ame
rikiečiai ryto metu atakavo 
taikinius šiaurinėje Prancū
zijoje ir Belgijoje.

Trys U.S. bomberiai ir 5j 18 LONDONO — Romos 
naikintuvai negrįžo iš ata-| radio pranešimas sakė penk 
kų, o amerikiečiai lakūnai toli armlia vradėjriai ofen- 
numušė 36 nacių lėktuvus. I šyvą Anzio fronte.

nacius iš griuvėsių. Vėliau
siomis žiniomis sąjunginin
kai kariai jau perėjo per 
Cassino ir dabar žygiuoja 
didžiuoju vieškeliu, kuris 
veda Romon.

Cassino randasi 75 mylias 
| pietryčius nuo Romos, ir 
apie 60 mylių į rytus nuo 
Anzio pozicijos. , . . .

Romos fronte sąjunginin
kai kariai išmušė vieną na
cių dalinį ir pagerino savo 
pozicijas į pietus nuo Car- 
toceto, 21 mylią žemiau Ro
mos, kur naciai praeitą mė
nesį pravedė smarkias ata
kas prieš sąjungininkus. 
B(uvo (pastebėta, kad vokie
čiai persigrupuoja tame sek 
tory, bet laukiama ketvirto
ji ofensyvą dar nepradėta.

Daugiau negu 1,400 tonų 
bombų buvo numesta ant 
Cassino miesto. Iš viso ant 
miesto ir nacių pozicijų 
šiandien numesta 2,800 to
nų bombų.

Suomijos Premjeras__
win Linkomies perstatė rei
kalą parliamentui, kuris nu
balsavo nepriimti Rusijos 
siūlomų taikoB sąlygų, ir 
toliau kariauti, nors tai reiš 
kia Suomija nugrims pra- 
žutin drauge su Vokietija.

Dvieju vaiku užpuolike 
pasidavė policijai

CHICAGO, kovo 15. — 
Jauna panelė šiandien įėjo 
į Irving Park policijos stotį, 
parodė policininkam? iškar
pą apie dviejų vaikų užpuo
limą, ir pasisakė, kad ji 
esanti ta, kuri juos užpuolė.

Ji yra Jean Mario Koss
man, 5458 Berteau St., 17 
metų amžiaus.

Kovo 5 d. moteris užpuolė 
5 metų amžiaus Robert Dev 
lin. Iki ji šiandien pasisakė, 
kad bandžiusi jį peiliu par
plauti, buvo manyta, kad ji 
norėjusi jį pasmaugti.

Praeitą pirmadienį ta; pa
ti moteris įrankiu davė John 
Marth, 8 metų berniukui 
per galvą.

Abu vaikai sakė. kad p-lė 
Kossman buvo ta, kuri juos 
užp’iolė. Ji sakėsi pasidavu
si dėlto, kad “policija vis- 
vien būtų mane sugavus.”

VFI ’ AUSIOS ŽINIOS
IS PEARL HARBOR — 

Amerikos lėktuvai vėl ata
kavo japonų bazes Caroline 
salyne.
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IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Žinių-žineles Kairia, Salinis, Sakalauskas 

au sūnum, Rukšėnas ir kiti.
Federacijos 4 skyrius dai: 

vių atostogas leidžia, bet tos 
atostogos gali būti naudin
gos. Mat, Federacijos nariai 
tai vienur, tai kitur darbuo
jas ir tuo pačiu laiku pla
nuoja, Yaip Detroito katali
kių darbuotojus sukvietus 
prie Federacijos, kur galėtų 
veikimų plačiau praplės.ti, 
nes jau daugelis pradeda 
prikaišioti, jog Federacija 
jpkių parengimų nebedaro, 
kokie būdavo seniau — į- 
spūdingi ir lietuvybę gaivi
nanti.

Po Velykų bus veikėjams- 
oms parašyti laiškučiai ir 
kviečiami prisidėti prie Fe
deracijos darbuotės. Be a- 
bejonės, rezultatai bus sėk
mingi.

MdJrtu Freidieuė^ gyvenau 
ti Clarkston, Mich. dažnai 
atvyksta į Detroitą. Jos at
vykimas nebūna tuščias. 
Praeitų sekmadienį atvyku
sį per bendrų lietuvių komi
tetų nupirko karo bonų už 
$250.00 ir $5.00 pąųukojo 
Raud. Kryžiui. Jos dų sū
nūs tarnauja U. S. kariuo
menėj. Vėliau tilps jų bio
grafijas.

Antanas Šilaikis (siuvė
jas) sunkiai serga. Šilaikių 
šeima yra pavyzdinga. Sū
nūs ir dukreles darbavosi 
lietuvių tarpe, rėmė visus 
kilnius reikalus. Ligoniui lin 
kime greit pasveikti ir vėl 
darbuotis savo bizny.

IŠ HĄMBUęę PADALYTA HAMBURGAS

Iš neutralių šaltinių gauta ši nuotrauka, parodo vienų gatvių žymiausio Vokietijos 
uostinio miesto — Hamburg, kuris nežiūrint kad jau paverstas griuvėsiais, vis dar An
glijos “Mosųuitos” bomberių atakuojamas. (Acme-Draugas teiepboto)

. 1 f ' ""
rios pastatymas ir įrengi- užjausdami, užuojautos ir

. Kovo 19 d. yra šv. Juoza
po. Daugelis detroitiečių dar 
b uoto jų yra Juozapai. Svei
kiname visus ir linkime dar 
su didesne energija darbuo
ti a kilniems reikalams. Iš 
žymesnių Juozapai yra: kun. 
Čižauskas, varg. Blažas, 
Cress, teisėjas Uvick, dr. 
Peters, Stanevičius, Talan- 
ęlis, Shirea, Medinis, Tumas,

IŠEIKVOJĘS UNIJOS 
FONDĄ

mas kainuos apie $50,000. 
Ęleb, kun. A. Deksnys bu

vę įnešęs pasiūlymą para
pijiečiams perkelti bažnyčių 
į rytus keletą blokų, arčiau

CuTCb Edward tyartįpaitis 
tarnaująs Ąir Cępps kaipo 
Physical Training, profesS. lietuvių apgyven, 03 vietos,
įęnąlas buvo
parvykęs atostogų, kurias 
praleido pas tėvus ir žmo
ną. Tarnybų patenkintas. 
Visą laiką praleidžia ruoš
damas kumštynes stovyklę- 
se. Jis yra laimėjęs Golden 
glove (San. Antonia, Tex.) 
turnamente.

Vėliau patįeksime daugiau 
žinių apie Corp. Mąrtipaitį.

Koresp.

ą šią nuosavybę parduoti. 
Tam planui ir vyskupas nė- 
rų priešingas. Tačiau, para-

pąguędos yięįoj ątsiuntė lie
tuviai iš Chicagos, Detroit, 
Mich., Brooklyn, N. Y. Net 
gi keletas Am. armijoj tar
naujančių vyrų mus apdo
vanojo.

Taip Dievai laiminant, pa 
rapijiečiams dirbant ir ge
radariams aukojant, tiki-

jpįjięęiąms priprąt u s i e m s; mės, kad Mississippi pakran

Ąlex Ęetroski, sekretorius 
Ghryslerio darbininkų uni
jos, lokalo 490, Detroit, Mi
chigan, perduotas iteismui. 
Sakoma, išeikvojęs netoli 
$17,000 iš unijos fondų.
(Acme-Draugas telephoto)

Žinios nuo Mississippi 
pakrančių I
Lietuviai statys bažnyčią

E. St. Louis, DI. — Praei
tų metų rudenį sudegus Ne
kulto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčiai, lietuviai nenulei
do rankų ir neišsisklaidė įeš 
kodam! snu prieglaudos ki
tose bažnyčioje, Priešingai, 
neląimė juos dar labiau su
jungė. Laikinai įrengė mal
dos namus parapijos salėje? 
kur kad ir ganą ankšta, b>et 
atrodo kaip koplyčia. Visi 
reikalingiausi dalykai įsigy
ti dėka parapijonų gerada
rių.

Sausio pabaigoj įvyko pa
rapijos susirinkimą?, kuria
me nutarta visais balsais 
statyti naujų bažnyčią, ku-

prie senes viętos, šis suma
nymas pasirodė nepriimti
nas, viena, kad didesnė sko
la tektų užsitraukti.

Tame pat susirinkime iš
rinktas parapijos komitetas.] 
Trustistąis Jonas Kąssly ir 
Antanas Zavetskaa; kiti na
riai: Justinas Bačkis, Pra
nas Keseraruskis, Steponas 
Kulpjnskas, Vytautas Rau
kas, Juozus Stankus ir Juo
zapas Sugintas.

Bellevilio vyskupas Hen
ry Ąlįhoff yra palankus lie
tuviams, patvirtino naująjį W 
parapijos komitetą ir leido 
pradėti naujos bažnyčios 
fondą. Aukos prądėja plak
ti į fondą tuojau po gaisro. 
Aukoja ne tik paty? parą- 
frijiečiai, bet mūsųi nelaimę

čių lietuviai dar šiais me
tais pavasarį pradėsime sta
tyti ųarijų bažnyčių.

RooseveltięRę aplankė
U.5. bazę Brazilijoje
BELEM, Brazilija, kovo' 

15.—Lankydamą aviacijos-' 
laivyno bazę, ponia Eleanor 
Roosevęlt vakar katbęįo įl 
karius ir sakė jų darbai yra j 
labai svarbus, nors jiems 
nepriseina vengti kulkų ir 
durtuvų.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything ln the Une of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Repreųentative-

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

EXTRAI EKTRA!

var Am lr
UfWI

LletuvUku
Sydūkaa

REMKITE) 
SENĄ 

luitu vių 
draugą

II

GALITE DAR PIRKTI 
EKSTRA

1944 Meili Kalendorių
— * — •

SIŲSKITE KALENDORIŲ DOVANAS 
SAVO GIMINRM81

— * — ’
SKLEISKITE KATALIKIŠKĄ DVASIĄ 

KALENDORIAIS!
— 'Ą —

“IŠAUGAS” TURI GRAŽIAUSIUS
> LIETUVIŠKUS kATALIKISkU8 
KALENDORIUS VISOJ AMERIKOJ!

— ★ —

KAINA — TIKTAI 25 RENTAI
— * —

Siųskite jūsų užsakymus šiuo adresu —

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ave. Chicaga 8, IU.

MONĄRCH LIQUOK
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

----- A-----
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Dęimąn- 
tinlus Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
iiž PRIEINA
MAS J IMS 
KAINAS!
Turime didelį 
ir gerą pasi-
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, M ........ “
Rekor
kalių daiktų.

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

JOHN A. KAS!
JEWEI.RY — WAT(

— MUSIČ

4216 ARCHER AVENUE
Phone? LATAYETTE 8617

i**-#-)
-X- * .

duzikališkų Knygų, Stygų, 
rdų lr įvairių kitų mdzl-

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel, Virginia 2114 
4148 Archer Ave.

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
VOI vtoea perą aklų visam rrvaat-
s&,ssrkSi ^-ssssuss
■Mtodą kurių racSJlms 

’ butaifct* • * 9>
M lORAI PATYRIMO 

- aktaių. kerte ’

okalas

aų visų aMų ąaųspkeų.
Dr. John j. Smetana 

Dr. J. J. Smetana, k

DR. VAITUSiTTpt"

s^/’ssrs
jvina akių įlemp 

esti pfięiastlmi galvos skaudi 
avaigimo, alųų aptemimo, ne 
tumo, skaudamą aklų karštį,)

tų praktikavimas 
rimas

Optometrically Aklų Specialistas 
Palengvina akių įtempimą kuria 

galvoa skaudijimo, 
‘ ‘ nėrvuo-

ati tai
so trumparegystę ir toliregystę.
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama 1 mokyklos vaikus.

iki « ▼. 
o Ne-

Daagely atsitikimų aky! atitalao- mm te aktete. K&inofl niriea kete

4712 South Ashland Av.
Ffcona YAKD8 1171

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami i 

karo aviaęijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindnėss), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

m

paa ll-toe

M
Bes. 6938 So. Talman Ave.
Res. tel. GROvehiU 0617 
Offlee Tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Tręįiad. h Nedaliomis susitarus

2423 West Marąuette Road

DR. G. SERNER
UETVVIS AKIŲ GYDYTOJU 

18 metų patyrimas
M.I Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akle 

Ištaiso.
Ofisų fcf AWnlB Dirbtuvš 
M|1 IO. HALSTED ST. 

84tk Street
aMUHiimlHI

IEI KAM REIKALINGI PINIGAI

PUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNI NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO
PATARNAVIMAS GRĖlfrAŠ IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPĘ R VįSICįN

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS
' AMD

LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO ___ _______________ _. i a a «

4192 Archer Ave. Virginia 1141
. JUSTIN MACKIBWICH, Pr™. and Mgr.

(nARGUTIJ’
ynr.hjTNrrfti.TR AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

yfrnn T.AtyRĄgns ĮSTEIGTAS BAL. u, 1933 M.

WHFC - 1151 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nno I 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais ano 7 Ud 8 v. v.«r , s u -s «ų ųa« .e ”
IGUCIO ofiso adresas:

6755 S. VVestern Ave., Chicago, III.
Telefonas — GROvehUl 2242 '

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI _ t - • v ----------————————-----------------------

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

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.

Nedėliomis pagal sutartį . 
Offlee TeL TARds 4787 
Nauru Tel Kfepspect 1930 •

TeL TARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GTDTTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vaL: 1—« h 6—8:30 P.M. 

Trečiadienlab pagal sutartį

TeL TARds 5921
Ęeą: KENfrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Stree'

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiętir7—8 v. ▼. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas.
/i. m . ^ĘKro^NCUA ,

3241 West 66th Place 
Tęl. REPuhUc 7868 /

TeL CANaI 0257
Rez. Tek: PROspect 6659

DR. P. Į ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tek YARda 3146

DR. Y. A. SIMKUS
flTDTTOJAS IR CanRURGAfl

m AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

VaL: 11-12; 2-4; lr 6:30-8:36 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra tojL 
kurją uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMloek 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey O43|

OR. 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. .. VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Arcjher Avenhe 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vak 
Trečiad. lr Sekm. tik susitartus

DR. P. ATKOCIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais. Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vak; 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M- 

3147 S. Ha|stod St, f hieage 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

/ ir Šeštadieniais 
Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

A)

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: TARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tek: MIDway 2880

OFISO VALANDOS: ;
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popie't 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. LAFsyette 3210 ■ 
Rez. Tel. LAFsyette 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzic 2868

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

Penktad. 8:30 Ud 9:30 vak. 
fieitad. 6 vai. Ud 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą

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

J. W. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING
HELP WANTED — VTRAI HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO VVAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSISAUKIT J

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

Central 

Steel 8c Wire Co.

DIRBTUVĖS
DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAIt

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
3601 W. POTOMAC AVĖ.

PYRAGŲ APCUKRUOTOJŲ 
IR PAKUOTOJŲ

MATYKIT MR. SHIDLER

KROGER GROCKRY A BAKERY 
8201 S. Vkicennes Avė.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, 117.80 t mėnesj 
Pilnam ar daliniam laikui 

KrelpkltSs prie Housekeeper.
EDOEWATBR BEACH HOTEL 

5349 Sherldan Rd.

PAIEŠKO KAMBARIO

REIKALINGA šiltas tr šviesus kam
barys privatinėje šeimoje, Anta
no parapijoje, Ciceroje. Gyvens mo
tina ir suaugusi duktė. Praneškite 
adresu: *

A. GUSTAITIENft,
3003 N. KARLOV AVĖ.

BRITŲ KARIUOMENE Į PAGALBĄ AMERIKIEČIAMS PACIFIKE

MILLING MACHINE OPR. 
TOOL IR CUTTER 

GRINDERS
Patvrusiu prie elose tolerance
PATYRUSIU MASINOMS 

TAISYTI VYRU 
SHIPPING IR RECEIVING 

KLERKŲ
Atsišaukit 8:30 ryto iki 5 pp.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL
4737 W. DIVISION ST.

KEPEJŲ IR 
KEPĖJAMS PAGELB. 
MATYKIT MR. SHIDLER

KROGER GROTERY & BAKERY 
COMPANY

8201 S. Vincennes Avė.

PAKUOTOJŲ IR 
SHIPPING ROOM PAGELB.

Geros darbo sąlygos. Užtenkamai 
viršlaikio. Po karo apsauga.

Supply Co.
HAY. 7241

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonš
A tat Kauk lt darbo dienomis nuo 8 ryto 
iki 5 pp. arba Sefitad. iki 12 pietų.

2742 W. 86th PLACE
AtalneSklt gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

VYRŲ
NUOLATINIAI DARBAI 
Svarbioj Karo Pramonėje 

Gera Transportaelja 
FREIGHT HANDLERS 

PRODUCTION WORKERS 
Patyrimo Nereikia
40 VAL. RAVAITRJF. 

PRUTO DALINIMO EDENĄ R 
VELTUI GYVA8TIER APDRAUDA 

UŽTEKTINAI VIRftTATKTO 
MOKANT LAIKĄ IR PU8Ę 

DEARBORN CHEMICAL CO. 
1029 W. 35th ST.

HELP WANTED —• MOTERYS

McMaster Carr
840 W. LAKE ST.

COAL YARD VYRO
PatvTUBlo prie anglių pageidaujamas. 
Turi mokėt operuoti anglių convey- 
or. lškraut karus lr lioduotl trokus. 
Pastovus pilno laiko darbad. |195— 
>240 į mėnesj.

GEE LUMBER A COAL CO. 
8100 S. Hoyne

LUMBER HANDLERS 
PAPR. DARBININKŲ IR 
TROKŲ VAIRUOTOJŲ

Gera mokestis, pastovūs darbai. 
Atsišaukit prie J. Byrne.

KING MIDAS LUMBER 
2221 S. Ashland Avė.

LUMBER YARD VYRO
Patyrusio. Abelnaa darbas rinkti lem
tas lr lioduotl trokus, patarnauti pir
kėjams. Pastovus pilno laiko darbas. 
2160—$180 j mėnesį.

GEE I.UMBER A COAL CO. 
8100 S. .Hoyne

VVAREHOUSE VYRŲ
Gvarantuota 48 vai. 1 savaitę, laikas 
lr pusė virš 40 vai. Mlnlmum rata 
76c j vai. Atsišaukit j Warehouse 
ofisų.

KROGER STORES 
8235 S. Vincennes Avė.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIA V GINKLŲ!

MUMS GI REIKTA DAUGIAU 
KARO DARBTNINKU 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite toki darba, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

LION MFG. CORP
100% KARO DARBAI

REIKIA TUOJAU!

PLATING ROOM 
PAGELBININKŲ

★
GENERAL MACHINE 
SHOP PAGELBININKŲ

★
RECEIVING IR SHIPPING 

ROOM PAGELBININKŲ
★

Ateikit sn gimimo rokordn ar 
prirodymą pilietybės

2640 Belmont Avė.
VYRŲ REIKIA 

PASTOVUS DARBAI
Warehouse vyrų lr Onjerlų Pakuo
to Jų plumblng ir heatlng supply 
įstaigoje.

COLUMBIA FIPE A SUPPLY OO. 
3910 S. MORGAN RT.

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Iki S0 
metų senumo. Valandos: nno 5:80 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgto dykaL 
Amžins 20 11d 50 metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST.

. CHICAGO
Plrmad. vis* dieną Penktad. 

8:80 ryto Ud 5 pp.

MERGINŲ — JAUNŲ 
MOTERŲ

Be patyrimo. Lengvi darbai šva
rioj moderniškoj dirbtuvėj. 100% 
karo darbai.

SOLAR MFG. CORP.
4501 S. VVestern Blvd.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c } valandą su 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 

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

ATSISAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm šeštad.
2:20 ryto Iki 4:10 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

SKELBKITĖS “DRAUGE”

GERA PROGA

PARSIDUODA 
TAVERNO BIZNIS

SU ŠTOKU •
Geroj vietoj, priešais Crane kom
panijos dirbtuvę. Sąlygas sužino
ti kreipkitės adresu

4147 S. KEDZIE AVĖ.

PARSIDUODA 
10 AKARŲ CrK®

Dalinai miškais apaugę, arti mies
telio 60 mylių j pietus nuo Chica
gos — Pigiai. Kreipkitės prie

GEORGE S. JAVE 
ROSELAVVN, INI). PHONE 19.

Pavojingos lempos 
Lietuvoje

(LKFSB) Kadangi Lietu
voje trūksta žibalo, tai vyk
sta slapta prekyba kitų leng 
vai užsidegančių aliejų, ben
zino. Dažnai pasitaiko, kad 
dėl to kyla. gaisrai. Taip 
pranešama, kad sprogus lem 
pai sudegė A. Steinbergo Q- 
kio trobesiai

Nacini priversti 
nusileisti Vilnijoje

(LKFSB) Jausdami pavo
jų naciai stengiasi prisige
rinti ir Lietuvos gyvento
jams. Esą, jie pereitų metų 
gruodžio mėnesyje Švenčio
nyse išdavę 30 dokumentų, 
kuriais grąžinama bolševikų 
atimtoji nuosavybė, o Vil
niaus apskrityje išduolta 144 
dokumentai. Po tiekos pri
darytų neteisybių šios nuo
laidos dar neįstengs patai
syti juodo nacių vardo.

Britų kariuomenė kur nors Pacifike arti susijungimo au Amerikos kariuomene. At
vaizde iškraunama amunicija ir kitokie karo reikmenys atvykusiai britų kariuomenei. 
(Acme-Draugas teiephoto)

PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS Sės. Beatos laidotuvės
Kovo 6 d. įvyko laidotu

vės šv. Pranciškaus vienuo
lyno seselės Marijos Beatos. 
Ji buvo viena pirmųjų se
serų šiam vienuolyne. Die
vas ją pašaukė dar pusam
žyje. Mirė Detroit, Mich., 
vasario 29 d., kur pastaruo
ju laiku darbavosi šv. Jur
gio parapijoje. Jai susirgus, 
kleb. kun. Juozapas Gižaus* 
kas aprūpino šv. Sakramen
tais, dažnai lankė teikda
mas dvasinę pagalbą, o mi
rus, suteikė paskutinį pa
tarnavimą.

Iš vakaro, prieš išlydė-

North Side ĮBridgeville
Piamažu pradedama ruoš- Rožių sode kartą buvo nu- 

tis prie Sv. Velykų. Šeimi- samdyta maža mergaitė ro 
ninkės jau valo savo namus žėm skinti. Kai grįžo ji va- 
ir riša siuntinį kareivėliams kare namo nešina duonos 
“kažkur toli” už jūrų-mare- kepalėlį savo mamytei, mo
lių už vandenėlių. Berišant tina, paėmusi duoną, nusi- 
siuntinį močiutei nurieda šypsojo ir tarė: Dukrele, tu 
gaili ašarėlė ir karšta mai- šiandieną visą dieną gy ve
da nuskrieja pas Visagalį, nai su rožėmis ir pati tary- 
kad mylimą sūnelį dabotų tum, pavirtai į rožę, nes vi- 
ir sveiką grąžintų į namus, są, ką tik palieti pradedo 
Mūsų Seserys Pranciškietės kvepėti rožėmis, ir šia kepa- 
ir jau planuoja, kaip pa- lėli.3 duonos, kurį man par- 
puošti Viešpaties karstą, nešei kvepia lyg pačios kva-
Velykoms altorius ir kaip piosios rožės. ,v,. , j i »<- x iii , siant iš Detroito, kūnas bu-pnsiruosti prie 40 valandų) Musų gyvenime atsitinka _ ________ t \ T____
atląidųi, kurie mūsų bažny- panašūs dalykai Žmonės su 
čioj pripuolu, balandžio 15, kuriais mes bendraujame da 
16 ir 17 d. Nors mūsų maža ro įtakos mūsų sielai. Do- 
parapija, seserims darbo y- rovingi draugai ir kaimynai
ra gana. Gamta, nors dar nuteikia mu3 dorovingiems . .
tebėra surakinta, žiemos šal- veiksmams, draugai palaidu naa‘ “ J’ ° onĮ’
čių, lyg pradeda pavasariu nai išveda mus į nedorybių n F1^ sve iai uni"
pakvipti ir saulutė ypač vi- pelkes. i ®ai’ *
dudienyje gan linksmai nu-, ~ t t, u 1 Už malonii P"*utini P®'
siteikla. Rabinas nors dar Praeitą sekmadietii kJebo- tarnavimą seserys šv. Pran- 
nedrąaiai ir retai visgi jau nas P*“1“11* bažnyčioje, ciškaus labai dėkingos kun.

vo perkeltas į šv. Jurgio 
bažnyčią, kur ant rytojaus 
atlaikytos trejos gedulingos 
Mišios. Prie didžiojo alto
riaus Mišias laikė pats kle-

, x i -kt kad kovo 19 d. hus vyskupasirodo medžių sakose. Ne- ___  . _... .. ... pų, Biahops’ War Emergennerm aid augamas pasikeiti- 
mas jau vyksta, žmogus ir “d ReUef Committee, ko Detroito geraširdžiams žmo- 
keičiasi, tik išgyventas žmo) ekta ^ken^mnenM nuo „ėma, kurie užprašė daug 
gaus pavasaris nebsugrįžta karo' daUg tuk8t8n{»» šv. Mišių už seselės sielą. K
amžinai, žmogus jaunas tik dolfiri’‘ * L?'tU‘ I**roit seselės kūnas buvo

vos pavargėliai iš Vyskupų išvežtas į Pittsburgh. 
Fondo. Būkime duosnūs ir į Laidotuvės įvyko kovo 6 
gailestingi alkaniem ir var- jg vakaro velionės kūnas 

Kovo 12 d. tapo pakriks- geU vargstantiems už jūrių buvo perkeltas iš vienuoly-
tytas Richard, Simono Zeko broliams ir sesutėms. ( I no į koplytėlę. Apeigas at- 

The American Magazine liko kun- A- Jurgutis, iš

J. Gižauskui ir kitiems ku
nigams. Lygiai dėkingos if

sykį.

ir Elizabeth Lawrence, sū
nus. Krikštan atnešė Jos. 
DeRocco ir Alice DeRocco.

Katalikas, kuris izoliuoja
si nuo katalikiškų draugijų, 
nuo katalikų darbuotės nė
ra sąmoningas katalikas.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

HELP WANTED — MOTERYS

(for April) mini Jurgio Kel- BridgeviUe, Pa., kuriam pa- 
dėjo kun. A. M. Karužiškis. 
(Seserų kapelionas buvo iš
važiavęs į E. Vandergrift,

* For Sale I
* For Help I
* For Rent!
* For Service I
* For Results I 
- ADVERTISE -
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kios darbo sųlygos su po karo atei
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C. E. SUNDBERG CO. 
7788 8. Hatoted St
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AIR REDUCTION SALES OO. 
8100 S. Homan

Pirkite pas tuoa biznie
rius, kurie skelbiasi ‘Drauge’.

PIRKITE KARO BONUS!

MELSKITĖS Už TAIKĄ

ESSENTIAL INDUSTRY
Needs at Once

G-I-R-L-S
For Clerical Work

Light Typing and Comptometry
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VACATION WITH PAY 

APPLY AT ONCE

SCHULZE & BURCH 
BISCUIT CO.

1135 W. 351h STREET
MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

Kaip matyt iš pavardžių tai minsko vard*'
mišri šeima, mišrioa tautos 8io oro koTO8e 8U
ir mišrios tikybos. Nėra ko šlam raūs^ Parapijom J«“- Avg namZl™ 4t)
stebėtis, kad atneštas krikš- nuoUui prisiėjo dalyvauti Pa- kur šalie pamokslus 40
". kūdikis ant kla-iaimu daugelyje mūšių, bet išliko valandų atlaiduose),
tan kūdikis ant klausimų . __allx_iaf.Qa nnrfl' Pirmadienio rytą kun. A.
jau pats beveik galėjo at- gyvas ir nefluže“>taa. »«™ *
sakyti. Reikia apgailestauti, > orlaivi8 buT0 B5'ki’'
kad kūdikis augs be tikėji- aPsaudylas ir dikėiai nuken- 
mo pamokų, nes tėvai ir kū- W>o' “Rėkuti, y-
mai matyt labai mažą totu- ra r8maus būdo lr P801*1'

dus jaunikaitis.ri supratimėlį apie tikėjimo
tiesas. Gyvena kaip kokioj Praeitą savaitę svarbiais 
tirštoj migloj. Atrodo liki-1 reikalais buvo užvažiavę pas 
mo nuskriausti ačiū tėvų mūsų kleboną kunigai: Mi-
apsileidimui ir tamsumui. 
Tačiau yra žmonių, kurie 
panašius asmenis vadina 
progresyviais. Kuo tamses
nis, tuo progresyviškesnis. 
Priseina juoktis per ašaras. 
Tokio progreso mūsų tautai 
nereikia.

sius, Pikutis ir Karužiškis.
Antanas Siunoras, išdir

bęs anglių kasykloje apie 
40 metų, išėjo J pensiją. Jo 
trys sūnūs tarnauja kariuo
menėje.

Jurgutis atitikę iškilmingas 
gedulingas šv. Mišias prie 
didžiojo altoriaus, patarnau 
jant kun. F. Schoeberb, jė
zuitui ir kun. A. M. Karu- 
žiškiui. Apeigų vedėju buvo 
kajpelionas kun. J. Skripkus.

Prie šoninių altorių Mi
šias laikė kun. J. Miaius iŠ 
North Side ir kun. J. Pilai
tis iš BridgeviUe.

Seserys ir sesers M. Bea
tos giminės iš Chicago taria 
visiems ačiū.

Kovo 13 d. kleboną atlan
kė kun. Vasiliauskas su 
dviem mokyklos seserim ir 
kun. Karužiškis. Kun. Va
siliauskas labai gerai atro
do, yra užganėdintas savo 
mokykla ir jos vedėjomis.

Fast Vandergrift
Kovo 2, 3 ir *4 dienomis 

buvo 40 vai. atlaidai, ku
riems vadovavo kun. J. V.

Herdigen, už gražią tvarką 
ir dvasini vadovavimą. Ne
klystu, kad viai parapijonai 
atliko išpažintį ir kasdien, 
kiek tik buvo bažnyčioje 
žmonių, viai ėjo prie šv. Ko
munijos. Tas rodo, ksd Sy.Skripkus. Jis kasdieną sakė 

po du pamokslus ir išpažin-1 Kazimiero lietuvių parapija
čių klausė.

Garbė klebonui kun. J.
stovi ant aukšto laipsnio.

K. J. V. S.

__allx_iaf.Qa
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Čekoslovakijos užgrobimo penkmetis
KENČIANTI IR KOVOJANTI TAUTA

Šią savaitę suėjo penkeri metai, kai Vokietijos, Ven
grijos ir Rumunijos armijos įsiveržė į Čekoslovakiją ir 
ją okupava

Tai buvo pirmas Hitlerio imperialistinis žingsnis, da
vęs pradžią antrajam pasaulio karui.

Per tuos okupacijos metus Čekoslovakija labai skau
džiai nukentėjo. Sugriautas jos ne tik politinis, bet kul
tūrinis ir ekonominis gyvenimas. Jos šviesūnija likvi
duota, uždarant ją į koncentracijos lagerius, kalėjimus, 
ištremta arba išžudyta. Be to, naciai ten suorganizavo 
visą eilę šiurpulingų skerdynių. Pavyzdžiui, miestelio 
Lidice buvo išžudyti visi gyventojai. To krašto gyven
tojai visą tą laiką kentė terorą, alkį, skurdą. “Darbininkas” davė vedamąjį Svraipsnį tokia antraš- 

Tačiau nepaisant visų persekiojimų ir kančių, čekų — “Komunistai imperialistinėje propagandoje”. Ja- 
tauta niekuomet nepasidavė. Ji kovojo ir tebekovoja me tarp kitko pasakyta;
prieš okupantus. Čekoslovakijos viduje ėjo sabotaža- 
vimo darbai. Užsieny gyveną čekai veda kovą dėl savo 
krašto nepriklausomybės atsteigimo. Užsieny susidarę 
čekų kariuomenės būriai kariauja drauge su jungtinių 
tautų armijomis.
RAMINIMO POLITIKOS PASĖKOS

Čekoslovakija pirmoje vietoje, žinoma, buvo nacių ag
resijos auka. Tačiau Hitleriui čia nemažai padėjo ir 
sąjungininkų nuolaidumo arba taip vadinama ramini
mo politika. Puikiai atsimename Municho konferenci
ją, kurion suvažiavę pas Hitlerį Anglijos, Prancūzijos 
premierai ir diktatorius Mussolini, mėgino Hitlerį nu
raminti metant jam kaulą — Sudetų kraštą. Bet tai 
tik buvo dar didesnio'nadių apetito sužadinimu. Netru
kus po tos “dovanos”, matėme, Hitlerį grobiant visą 
Čekoslovakiją, atplėšiant nuo Lietuvos Klaipėdą, puo
lant Lenkiją, Prancūziją ir kitus kraštus.

Naciškas imperializmas pasirodė esąs nenumalšina
mas. Reikėjo suorganizuoti visas pasaulio demokratijų 
jėgas, kad tam baisiam siaubui nulaužti ragus. Jei Mu
nicho konferencija būtų drąsiai pažiūrėjusi į akis su
sidarančiai situacijai ir su naciais elgusis griežtai, tuo
met pasaulis gal būt išvengęs daug nelaimių. 
BRANGIAI KAINUOJANTI PAMOKA

Municho pamoka brangiai kainuoja — milijonai gy
vybių, neapskaičiuojamas turtas. Toji pamoka turėtų svobodnych splotila na vieki velykaja Rus... Znamia 
nesu realią naudą. Ji turėtą vesti prie galutino naciz- atakoje, znamia narodnoje”... Jei "neliečiamų" (ko-
mo sutriuškinimo ir nedavimo progos jo vieton iškilti 
kitam imperializmui, kuris siektų pasigrobti iš nacių 
išlaisvintas tautas. Jokiam imperializmui, ar jis bus 
vokiškas, ar rusiškas, ar lenkiškas, ar kitoks, neturi 
būti pataikaujama. Ir Čekoslovakija, ir Baltijos valsty- 
bės, ir Lenkija, ir kitos valstybės turi būti atsteigtos 
laisvomis ir nepriklausomomis. Be to, pokarinis pa
saulis turi būti taip pertvarkytas, kad agresoriams ja
me nebebūtų vietos, kad visos tautos, didelės ir ma
žos, lygiai galėtų naudotis ir džiaugtis keturiomis lais- 
vflBcda.

(LKFSB) Jurgis Baltrušaitis, apie kurio mirtį ne- 
taip seniai gavome žinių, jau anksčiau į USA yra at- propaganda.” 
siuntęs dvi knygas savo kūrybos, bet dar iki šioliai jos ★
nėra atspausdintos. Būtų gražus paminklas garsiam Naciai uždarė visus katalikų laikraščius Vokietijoj. 
Lietuvos poetui, jei kas imtųsi tuos jo eilėraščių rin- Tik kai kuriose vietose gavus specialius leidimus dar 
kinius išleisti. galima retkarčiais spausdinti religiniu lapeliu

Reikia išsiaiškinti
Jungtinių Valstybių kongreso narė p-lė Sumner aa

vo kalba kongrese pasiūlė dabar tuoj išsiaiškinti poka
rinės taikos klausimais, užsitikrinant, kad Atlanto Čar- 
teris bus vykdomas į gyvenimą visa pilnuma, kad Ru
sija ir kitos didžiosios valstybės garantuos nepriklau
somybę išlaisvintoms tautoms

be to, Lenkijos ir Suomijos teritorijas. Stalino politi 
koj esą ir daugiau įtartinų neaiškumų.

Sąjungininkai, kaip žinoma, to ir nori, kad ne tik 
karą vesti bendromis jėgomis, bet glaudžiai bendradar
biauti ir taikos atstatymo darbuose. Juk tam buvo su
šauktos konferencijos Maskvoje, Kairo ir Teherane. 
Vašingtonas ir Londonas visuose reikaluose kooperuo
ju. Tik Stalinas, lyg koks ožys, eina vienas, užsispyręs, 
su nieku nesiskaitydamas ir nepasitardamas. Šiuo at
žvilgiu, ištikro, yra reikalingas nuodugnus išsiaiškini
mas.

Estiį tautos nusistatymas

Ketvirtadienis
Kongr. Sumner priminė ir tai, kad Stalinas, kuris kovo 16 diena 

atsisako padėti Amerikai vesti karą prieš Japoniją, Jeruzohmos priemiestyje 
stato reikalavimus atiduoti jam Baltijos valstybes ir, Betanijoje gyveno nevedęs 

vyras Lozorius ir dvi jo se-

šiuo metu gyvenąs Švedijoj buvęs Estijos preziden
tas Augustas Rei, pasikalbėjime su laikraščio “Dagens 
Nyhetea” korespondentu, pareiškė, kad Estija trokšta 
laisvės ir nepriklausomybės. Ji nenori būti kitų var
žoma ir “globojama”.

Rusijos ir Vokietijos galininkai Estijoj esą labai ne
gausūs ir galutinai nusivylę abiejų okupantų valdymu

Pažymėtina, kad estai rusus vadiną raudonaisiais 
hitlerininkais, o vokiečius — rudais bolševikais.

A. Rei pastebėjo ir tą, kad Baltijos tautos tikisi są
jungininkų pagalbos ir netiki vokiečių propaganda, ku
ri skelbia, kad Rusijai bus paliktos laisvos rankos Bal
tijos valstybėse. Balti j oš valstybės pasitiki, kad jų 
likimas bus nulemtas taikos konferencijoj.

Estų tautos žmonės, kaip sako prez. Rei, svajoja 
apie Estijos federaciją su Lietuvą ir Latviją.

Caristinė ir komunistinė Rusija

“Pasidalinęs su prūsokais Lietuvą ir gavęs stambiau
sią jos dalį, maskolius ją budeliškai smaugė. Uždrau
dė jos spaudą; inteligentiją kalino, šaudė, korė ir siun
tė Sibiran; surengė Kražių skerdynę; sistemačiai siekė 
lietuvius surusinti ir sųpravoslavinti; atimdinėjo baž
nyčias ir cerkvėmis jas paversdavo; lietuvių tautą vai
šino tamsa, degutu, degtine ir nagaikomis. Net Lietu
vos vardą nuo žemėlapio nušlavė, nes tai esąs tik Sie- 
vero Zapadnyj Kraj, Rusijos provincija. — Aha! — at
sakysite: — tai buvo cariškoji Rusija. Sovietija kito- būsimą kūnų atsikėlimą
niška. Kitoniška? Nebent tuomi, kad daug blogesnė. O 
kas išžudė ir ištrėmė į Kazakstaną desėtkus tūkstan
čių lietuvių šviesuomenės? Kas sunaikino,' išvogė jos 
turtą ir užgniaužė laisvę! Kas per metus padarė Lietu
vai daugiau žalo®, negu cariškoji Rusija per pusantro 
šimto metų? Sakysite, kad tai buvo buržuazinis gyve
nimas, kuris reikėjo likviduoti. Žinomai, norint tautą 
sunaikinti reikia jcs vadus likviduoti. Tamsi minia, tai 
komunistų viešpatavimo rojus, žvejonė drumstam van
deny, tai urminis mulkių išnaudojimas. Vabzdžiai tik 
skurde ir tamsoje tesiveisia, taip ir komunistai.

“Gal sakysite, kad sovietija jau nebe ta. Tuomet, 
1940 m., buvo “karinis komunizmas”. Dabar... Gerai, 
kas gi dabar? Atsakykite teisingai, bet jums tad ne
jauku. Skaitote naują sovietijos himną ir gal džiaugia
tės? Kaip jums patinka esminė himno idėja? Juk tai 
tautinis imperializmas. “Sojuz nerušimych respublik

dėl nepasakyta “pavergtųjų”?) respublikų sąjunga su
būrė “ant amžių didingą Rusiją”, tai “tautinė sovietų 
vėliava” bus ne kitokia, tik rusiška. Reiškia, iš vienos 
pusės “laisvosios respublikos” bus amžinai pavergtos, 
gi iš kitos — sovietinio himno manifestu, Rusija žy
giuoja į imperializmą bei carizmą.

“Ir jums niekad neatėjo į galvą save paklausti; kam 
gi tada buvo reikalinga “oktiabrinė” revoliucija? Kmb 
tiek milijonų nužudytų ir tebežudomų žmonių, jei Ru
sija grįžta ten, iš kur buvo išsilaisvinusi? Ir jūs, ko
munistai, nesuprantate, ar suprasdami nesidrovite 
stumti Lietuvą į carėjančios Rusijos prieglobstį?! IŠ 
tiesų, neįmanomai niekšiška ir kvaila ši komunistų

GAVĖNIOS
MINTYS

Rašo Vysk. P. Bučys, M.I.C.

serą: Morta bei Mlrija. V. 
Jėzus dažnai užeidavo į tuos 
gerų ir teisingų turtuolių 
namus. Bet štai pavasariui 
prasidedant Lozorius apsir
go ir mirė. Jėzus atėjo po 
šermenų ir prikėlė Lozorių 
iš numirusių. Tai buvo ket
virta diena po mirties ir la
vonas jau smarkiai atsida
vė. Dėl to dvokimo sesuo 
nenorėjo leisti atimti akme
nį nuo kapo.

Tyčia praleidžiam grau
džias ir įspūdingas to nepa
prasto įvykio smulkmenas. 
Mums svarbu pažymėti, kad
V. Jėzus Lozoriaus mirtį pa
vadino miegu. (Jon. 11, 11). 
Taip pat ir Jayro dukterei 
mirus V. Jėzus sakė: Mer
gaitė nemirė tik miega (Lk. 
8, 53). Nore keisti išrodė 
tuodu V. Jėzaus posakiai, 
bet tuojaus po to įvykusieji 
atsitikimai parodė, kad Jė
zaus žodis yra tiesa. Šitų į- 
vykių šviesoje mažiau mus 
stebina nepaprastas Kris
taus pareiškimas: Aš atsi
kėlimas ir gyvybė. Kas taki 
j mane, nors ir būtų. miręs, 
bus gyvas. Ir kiekvienas,
kurs tebegyvena ir tiki į ma
ne nemirs per amžius (Jon. 
11, 25. 26).

Baisi yra mirtis. Nors sie
la nemiršta, bet, kūno ne
tekus, ji jaučia, kad jai daug 
ko trūksta. Jėzus gi padarė, 
kad tas sielos nuo kūno at- 
sidalinimas yra tiktai laiki
nas. šioje Gavėnioje mes 
jau turėjome progos prisi
minti aau pareigą rengtis, 
kad mūsų mirtis būtų lai
minga. Dabar turime prisi
minti jau ne tiek mirtį, kiek

Ketvirtadienie. kovo ifU '

Po svietą pasidairius
Vienoj vietoj kalbasi du 

balšavikai. Abu pasisako ne
maišę Rusijos, ale apie ją 
daugiau žiną, negu daugelis 
ją mačiusių. Nugirdęs tai 
vienas pašalietis paklausė:.

— Draugai, kadangi jūs 
labai gerai žinote apie Ru
siją, ar negalėtumėt pasa
kyti, koks skirtumas yra 
tarp Rusijos ir Amerikos?

— Skirtumas... well... jo
kio skirtumo, — atsakė vie
nas. — Amerika turi prezi
dentą Rooseveltą, o Rusija 
turi prezidentą Staliną. Ru
sijoj viskas taip, kaip ir A- 
merikoj. Abi turtingos. Skir 
tumas tik tame, kad Rusi
joj visi proletarai, o Ame
rikoj visi kapitalistai, ku
rie dabar proletarus maiti
na.

ir kojų pirštų pasirėmus kū
ną kilnoti ir tjL

Vietoj kitoms pamokini
mus duoti, gera būtų, kad 
kas patartų tai Robertai pa
mėginti šapo3 darbą, kuris 
darbininkę mergaitę ir be 
gimnastikos išlanksto.

Dabar daug šnekama apie 
balšavikų taiką su suomiais. 
Suomiai, kiek suprantama iš 
jų pusės, norėtų laikos pyp
kę rūkyti au kamarotu Sta
linu, bet Joe yra nusista
tęs, kad ir suomių pypkė 
būtų riestai, kokią jis rūkąs 
ir kad tabakas būtų jo, tai 
yra rusiška macniuvka-ma- 
chorka, ir galų gale, kad 
suomiai leistų Stalinui už 
juos spiaudyti. Kitaip, bal
šavikai sako, taika neįmano
ma.

šv. Povilas mirštančio kū
no puvimą žemėje sugreti
na gedimu dirvoje. Tas ge
dimas yra vien tik regimas, 
bet iš tiesų jis yra naujos 
gausesnės gyvybės pradžia. 
Sėjamas gendąs kūnas, kel
sis negandus; sėjamas ne
garbėje, kelsis garbėje; sė
jamas silpnybėje, kelsis ga
lybėje; sėjamas gyvulinis 
kūnas, kelsis dvasinis kū
nas (1 Cor. 15, 42, 43). Mir
tis, ligos, skausmai ir var
gai liks ilsėtis kapuose, ka
da teisiųjų žmonių kelsis 
naujai gyventi drauge su sa
vo sielomis. Bet laimingas 
atsikėlimas iš numirusiųjų 
bus tik tiems, kurie sielos 
gyvenimu yra susiję e.u Kris 
tum. Kelsis žmonės ne savo 
jėgomis, o Kristaus. Kelsis 
ir nelabieji, bet be Kristaus 
ir jų atsikėlimas bus nelai
mingas. Būkime visuomet su 
Kristumi. Jęi dabar nesame 
dvasiomis su Juo, tai nau
dokimės proga. Nutolusio 
nuo Kristaus grįžimas prie 
Jo yra taip laimingas įvy
kis, kaip Lozoriaus prikėli
mas iš numirusiųjų. Jei 
mums reikia to atsikėlimo, 
tai neatidėliokime jo. Išpa
žintis, jei gerai atlikta, grą
žina sielai gyvybę.

AA

Šapos darbininkas, ar dar 
bininkė, yra toks daiktas, 
kuris ne tik iš šapos bosų, 
bet ir visur, gauna jei ne 
pabarimų, tai pamokinimų.

Aną dien žiūriu viena Hol- 
lywood “star” net savo pik- 
čeriu duoda šapų darbinin- 
kėms-meiginoms pamokini
mų, kaip jos turi gimnasti- 
kuotis, kad išlaikytų viso
kias “linijas”. Reikia tūp
čioti, lankstytis, ant rankų

Maskvos Izviestija, sako
ma, pasakojusi būk Sovieti
ja ateityje suteiksianti “lais 
vę ir kultūrinį žydėjimą” 
Lietuvai. Bet Izviestijos su
pratimas, kas yra Laisvė, ga
li būti, visai nuo lietuvių 
liaudies pažiūros skiriasi. 
Juk ir caras buvo sykį da
vęs “laisvę”. Vienas rusų 
poetas šią laisvę apibudino 
posakiu: “numirėliams lais
vė, o gyviems kalėjimas.”

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Spring Kiniai 
Matrosai 

Mūsų pačių padirbti gražūs 

PARLOR SETAI — su 
springsais,

jūsų į

__. setas'
matrosas' 

perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mėa

arba

ar

Studlo Coovh

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANV

2310 VVEST ROO8EVELT ROAD
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SVEIKATA...
BRANGUS TURTASį

į
i

x=><

R a š o D R. RAČKUS 
4204 Archer Avenue, Chicago

LIGONIO PRIEŽIŪRA (16) žaizdos alma, reikia užlai-
Ilgai gulinčiam ligoniui kyti dar nei. P1'

žonai gali prakiurti, šlau- pra8tą <=h‘™rSu>« “lzd*
, v . , 1 Tokios žaizdos nesiduodanyse skaudžios žaizdos ga- . , .

Ii atsiverti. Tai dažniausia1 len«vai. . ir zmogų
pasitaiko pas paralitikus ir 
pas senesnio amžiaus palie
gėlius.

Ir šiaip ligonį karšinti 
sunku, o kuomet prie to dar 
almančio? žaizdos atsiveria, 
tai ligonio prižiūrėtojai y- 
ra dar aršiau. Reikia dary
ti viską, kad*tik ligonio o- 
doje žaizdos neatsirastų.

Karšatinės žaizdos daž
niausia atsiranda tose vie
tose: ant pečių menčių, ant 
alkūnių, ant strėnkaulių, ant 
šlaunų, ant kulnų ir ant 
kulkštimų. Tasias tad vie
tas kasdien reikia apžiūrė-

tiesiog į desperaciją stumia 
Kiekvieną daktaro patarimo 
žodelį reikia pildyti. Nedėk 
ant tokių žaizdų sėmenų ko
šės be daktaro žinios, nes 
nuo to ligoniui daug blogiau 
gali būti. Ten kur daktaro 
negalima gauti (o karo me
tu tai gali pasitaikyti), žaiz 
das galima aptepti su “Un- 
guentum Ichtyoli”. Šie vaisy
tai palengvina skausmą ir 
padeda užgydyti.

Daktaro atsakymai į 
klausimus

tl ir {patikrinti, ir apaugo-! ,Jkt!akymas. n.L- 
ti idant žaizdos neatsiver-
tų.

šokusios ant kūno kraujo 
gyslos nereiškia perdidelį 

! kraujospūdį. Koksai yra 
Bile spaudžiama kūno da- kraujo spaudimas, galima

lis sugležnėja, nes negauna 
pakankamai kraujo; nėra 
tinkamai matinama kraujo 
plazma. Tokiu būdu tos kū
no vietos kurias yra nuolat 
spaudžiamos prie patalo, ap
miršta, patampa nekro iš- 
kos, tiesiog pradeda tręšti;

ŽYMI K1N1ETE ARTISTĖ PERĖJUS Į KATALIKŲ TIKĖJIMĄ

Vyskupas Leo Ferrary, OFM., specialus Apaštalinio Sosto atstovas Chungkinge, Ki
nijoje suteikęs krikšto sakramentą žymiai Kinijos teatro artistei Miss Mary Peggy 
Ma. Ša!e jos žmona britui ambasadoriaus Kinijai Horace Seymour. Aukščiau stovi į- 
vairių šalių ir kongregacijų misijomieriai. <NCWC-Draugas) . ,

UŽSISAKYKITE LITHUANIAN BULLETIN
Anglų kalba redaguojamas. Išeina kas mėnuo.
Rimti politiniai editorialai visais Lietuvą liečian

čiais klausimais.. Daug svarbių žinių iš PIRMO ŠAL
TINIO apie gyvenimą okupuotoje Lietuvoje ir, aps
kritai, Pabaltį.

Lithuanian Bulletin stovi Už LAISVĄ IR DE
MOKRATINĘ LIETUVĄ SU SOSTINE VILNIUJE 
IR UOSTU KLAIPĖDOJE.

Dažnai duoda nemokamus priedus iš LIETUVOS 
PRAEITIES, DABARTIES IR ATEITIES. Sekan
tis nemokamas priedas — brošiūra apie Lietuvos 
santykius su Vokietija.

Biuleteniui talkininkauja kvalifikuoti specialis
tai iš viso Pabalčio.

METINĖ PRENUMERATA — $5.00.
Užsimokėję $20.00 ar daugiau, bus laikomi pre

numeratoriais — BIULETENIO RĖMĖJAIS (Spon
sors).

Užsimokėję $100.00 ar daugiau, bus laikomi pre
numeratoriais — BIULETENIO GARBĖS RĖMĖ
JAIS (Honorary Sponsors). Apie juos kas kart bus 
skelbiama spaudoje.

čekius ar Money Orders prašoma adresuoti: Lith- 
ūanian Bulletin, 73 West 104th street, New York, N. 
Y.

u; i m i igit^j»iuii»n mi,

OOOOOO LABDARYBE oooooo

LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 
išmatuoti su sphygmomano- KUN Anicetas linkus, dvasios vadas ir iždinin. 
metru. 4557 So. Wood Street, Chicago, Illinois 

-ooo-

Atsakymas M. A. — Ha- 
arlem aliejus, nei Mullein 
aliejus ir kitokie panašūs a- 
liejai tamstos ausies nepa- 
gydys. Tai tik pinigo ir Lai-

tL
ANASTAZAS VALANČIUS, pirm.
K. JODELIS, ST. CIBULSKIS, v. pirm.

ONA JASPARIENE, rašt.
N. ŠLRVINSKAS, finansų rašt.

xxxxxx

Didelis labdarių 
parengimas šį

pas ausų ligų specialistą dak sekmadienį
Lietuvių R. K.

i odą ypač greitai įsimeta ko_ eik^‘mas; Ver?au ,eik 
gangrena, ji numunka, pa
sidaro almanti opa. Kartais tarą Jei ^pagelbės, tai 
tos žaizdos pasidaro tokios n*e*cas nepagelbės. Sąjungos centro gražus pa- 

Atsakymas W. J. — Tu- renSima8 bus sekmadienį,baisios ir taip gilios, kad 
mėsos iki pat kaulo išmun- rintis cukrinę ligą gali ii- kovo 19 d., 6 vai. vakare, St,

netrukus prieglauda buą už
baigta visais žvilgsniais. 
Tada bus didelis džiaugs
mas ne vien tik ten apsigy
venusiems lietuviams sene- 

Labdarių lianas, bet ir visiems tiems, 
kurie bet kokiu būdu prisi
dėjo prie jos pastatymo ir, 
pagaliau, visai lietuvių ka-

ka. Baisus tai reginys. No gai gyventi, jei tik neužsi- Agnės Hali, 3916 Archer Av. taiikų visuomenei, 
tokios nelaimės reikia beje- mirs pildyti daktaro nuro- Programą išpildys “Mar- lad, prašome neužmiršti 

gučio” aktorių grupė su Bal ir busimąjį sekmadienį gau
singai susirinkti į St. Ag
nės salę, kur bus plačiau 
pranešta apie prieglaudą ir,

gį ligonį apsaugoti.
Pirmykščiai simptomai,

pirm atsirasiant patalinėm 
žaizdom, pasireiškia šiaip: 
ligonis jaučia lyg skruzdė
lės bėgiotų, lyg trupiniai

dymus.
(ramiejum, Darata ir kitais.

Atsakymas O. č. — Taip, Bus jp choras, 
vaiką vienų metų amžiaus Ta pačia proga bus pa
jau galima čiepyti nuo dif- gerbti ir Juozapai jų šven- be to, turėsime progos ke- 
terito ir nuo kokliušo tuo tojo globėjo šv. Juozapo die- lėtą valandų maloniai laiką

b&tų"'arba*lyg*kad SyWu k T°S. dvi ' PrateisU-
mazgai ar akudurėUų gniū- yra bai8.‘?.s klekvlenara vab ! Be

_.1__x„ ____ kui, o jciepijimas apsaugo

Įamžinkime savo 
vardų

Šiuo metu mes turime pro 
gos dar gyvi būdami pasi
statyti s,au tikrai gražų pa
minklą.

Yra rengiamasi prie, ga
lutino užbaigimo įrengti lie
tuvių senelių prieglaudą. 
Jau visa eilė geradarių pa
sižadėjo įrengti savo lėšo
mis kambarius prieglaudoj. 
Tokių vardai bus iškalti me
talinėse lentelėse, kurios bus 
prikaltos prie kambarių du
rų. Tie vardai ir į specia 
lias prieglaudos knygas bus 
įtraukti. Tuo būdu jie bus 
įamžinti.

Kambarių įrengimas kai
nuoja penki šimtai dolerių. 
Tai, palyginti, nėra daug. 
Norintieji tokiu garbingu 
būdu Š3vo vardus įamžinti, 
kreipkitės pas kun. A. Lin-

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
už pigesnį nuošimtį — be komišino 

PAS

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

BEN j. KAZANAUSKAS, Raštininkas

žuliai po juo būtų... o pa
tikrinus nieko panašaus ne
siranda. Paskui tos kūno . ......, , x ... ^ i kad ciepijimas nesudaro jo-dalys parausta ir pasiursta. , . . ....

• 4. 1-4. • lklU Pavojų čiepijamam.Galutinai tų pragulėtų vie
tų oda numunka ir alma, ir

Tikslas — paremti stato-; programos didžiojoj Labdarių Sąjungos iž-
mąjį lietuvių senelių prieg-1 8al®J’ kuri bus ir 8raži ir k dininką, arba kitus centro 

nuo užsikrėtimo. Į tamstos laudo9 namą t^ paaa. vairi (netruks nė skanaus valdybos narius, kurie su-
Į tiesioginį klausimą atsakau, nama3 jarj yra juoko), turėsimų gardžių už- teiks jums tikslesnių ir pla-

statytas, Tik jo vidų reikia kandžių ir taip jau alučio tesnių informacijų.,
įrengti, ištaisyti. Jei lietu-i^lOJ’ mažesnėj salėj. Šel

vių visuomenė parems šią nnninkaus Town of Lake šei 
Kreivais kompromisais su ir kitas labdarių rengiamas mininkės, joms padės brai-peršti ir skauda. Jei laiku 

susiprantama gelbėti, tai lipdyta vienybė nėra patva- pramogas, jei ji bus duos- tonparkietės. Prie baro dar-
nuo tokios padėties galima ri ir galinga vienybė. nesnė, tai galime laukti, kad buoris market^arkiečiai, o

_______________________________________________  prie tikietų — ciceriečiai.išgelbėti.
Patalinės žaizdos greičiau 

ligoniui atsiveria, jei jis nuo 
prakaito ar nuo šlapumo au- 
šunta, jei paklodė yra siū
lėte, jai “cirata” prie šlaunų 
būna, prilipusi, jei peršilto 
mis duknomis būna užklo
tas. jei yra užlaikomas ne
švariai.

Kad apsaugoti ligonį nuc 
žaizdų, — reikia nuolat žiū 
rėti kad jo patalinė būti 
švari bei sausa, kad paklo 
dė būtų neragarankščiuotz 
ir nežiurkšti, kad jo kūną? 
būtų kasdien numazgojamaf 
ir su spiritu ištrinamas.-Pa
raudusias nugulėtas vietar 
reikia apibarstyti su borak- 
so ta’kozu (bora'.ed talcurr 
powder), ir po tomis vieto 
mis padėti ką nors minkš- 
tesnio. Jei ligonį dažnai pa
vartysi ir* švariai užlaikysi 
tai karšatinės žaizdos taip 
greit neatsiras.

NAUJAS ČEMPIJONAS

Gil Dodds, bostonietis studentas, sporte bėgimo srityje, 
Madison Sųuare Garden, New Yorke, padaręs naują re
kordą. Jis mailę perbėgo per 4 minutes ir 07.3 sekundes.

Pragulėtąsias vietas, kai Karininkas jam įteikia trafeją. (Acme-Draugas telephdto)

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik

už $5.00
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

9 KNYGOS $10.60 VERTĖS, DABAR 
TIK UŽ $5.00

Jiems visiems pagelbės cen
tro valdybos nariai ir visos 
labdarių kuopos.

Labdarių centro valdyba, 
kuri rūpinasi busimojo sek
ai adienio parengimu, nuo
širdžiausiai užkviečia visus 
Chicagos ir apylinkių lietu
vius atvykti ir savo daly-

Įtaisydami priegl a u d o j Į 
kambarį savo vardu, pasi-1’ 
tarnausite seneliams, kurie 
toj prieglaudoj savo amžių 
baigs ir taip pat visai mū
sų visuomenei. Taip jau pa
greitinsite prieglaudos rū
mų užbaigimą ir įtaisymą. !| 
Neužmirškime, kad daug 
lietuvių senelių laukia tos 
valandos, kada jie galės pri
siglausti savoje, lietuviško
je įstaigoje. Krikščioniško
sios artimo meilės jausmas 
ir paprasčiausias g ai les tin-

vavimu paremti kilnų, s v ar- gumas mus verste turi vCrs-
bų ir reikalingą darbą.

K. Yodelįs,
Labd. Są-gos vice pirm.

ti skubintis užbaigti pradė
tą darbą — įtaisyti prieg
laudą. Labd.

Labdarių vakaras
Bridgeport. — Labdarių 

Sąjungas 5 kuopa rengia į- 
domų vakarą, sekmadienį, 
balandžio 16 d., parapijos 
salėj. Programą išpildys ar
tistai broliai Vešotai. Pro
grama bus nauja ir įdomi.

Vakare taipgi bus paaiš
kinta apie baigimą senelių 
prieglaudos. Visų prašoma 
atsilankyti. Pradžia 6:30 v.

Aklamacija išrinko
Ault, Colo. — Miestelio 

majoro rinkimai atšaukti. 
Republikonai ir demokratai 
sutarė savo kandidatus į 
majorą ir į kitas šešias vie
tas surašyti ant tam tikrų 
tikietų ir juos traukti liote- 
rijos būdu. Kandidatas, ku
rio vardas buvo ant ištrauk
to tikieto, skaitėsi išrinktu. 
Miestelis turi 761 gyventojų.

1. Katalikų Tikyba I tomas, Dogmatinės Katalikų ti
kybos išdėstymas, tokia eile, kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos j Tikiu į Dievą Tėvą.
Parašė Vysk. P. Būčys, M. I. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina ................................................... $1.00

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėtojas. Šioje kny
goje toliau išaiškinama Katalikų tikėjimo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa- * 
rašė Vysk. P. Būčys, M. I. C. 514 pusi. Gerais 
aptaisais. Kaina ............................................................ $3.00

S. Misijonieriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28 
įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina .................................................................................. $1.N

4. Kristaus Patarimų Keliais. Parašė Kun. Dr. K. 
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ........................ $1.00

5. Sielos Takai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. I. C. Ši knyga yra tęsinys knygos 
"Kristaus Patarimų Keliais’’. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ............. k........................................................ $1.00

6. 29-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Būčio, M. I. C. Knyga taip 
įdomiai parašyta,, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų 
žemėlapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms.
Kaina ........................................ .. ....................................... $1.00

7. Karalienės Prižadas. Mary T. Waggaman. Vertė
Jonas Tarvydas, labai graži apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kaina ............. ,......................................................... 50c

8. Praeities Pabyros, parašė Kun. Ant. Petrauskas, M.I.C.
. įdomūs aprašymai iš atsiminimų (1905-1914) apie su

mišimo laikus Lietuvoje, ir apie Varšuvos Lietuvius 
tuo laiku. Kaina........... ...........................................................75

9. Švenč. Jėzaus širdies Intronizacija. Parašė Kun. J.
Vaitkevičius, D. D., M. I. C. Gražiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie švč. Jėzaus širdies. Mažo formato. Audek
liniais aptaisais. Kaina .......................................... 35c

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:

"D R A U G A S"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.
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CHICAGO IR
Dėkui ir Dieve 
jums lamink!

Sv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų iškilmės praėjo, 
bet jose įgytais įspūdžiais 
dar tebegyvename. Jūsų at
vykimas į jubiliejinę vaka
rienę ir dvasinę puotą pri
pildo mūsų širdis džiaugi 
mu ir dėkingumu. Džiaugia
mės, brangieji, nes žinome 
jus esant mūsų vienuolijai 
prieteliškia'-Utadsį Iš mūsų 
širdžių veržiasi dėkingumo 
jausmai ir kyla prie Aukš
čiausiojo Sosto padėkoti 
Jam už visus mums duotus 
bendradarbius, geradarius, 
įprietelius ir padėjėjus.

Kadangi visokia gėrybė 
gaunama iš geriausiojo Die
vo, kadangi mes visur ir vi
sados privalome Jam dėko
ti, tai pasidžiaugę Jūsų ben
dru veikimu, dalyvavimu iš
kilmėse, Jūsų parama ir au-! 
komis, savo maldomis kas
dien kreipiamės prie Visa-1 
ga’io Dievo prašydamos Jį 
gausiausiai Jums laiminti 
ir atlygin' i už visą Jūsų nuo 
širdų pasiaukojimą.

Giliausią ir nuoširdžiau
sią padėką reiškiame gerb. 
klebonams ir kunigams asi.3 
tentam? už atsilankymą į 
iškilmes. Jūsų buvimas su 
mumis priduoda daug šir
dingo džiaugsmo ir pasiten
kinimo. Labai ačiū mūsų 
kapelionui kun. B. Urbai už 
nuolatinį širdingą vadova
vimą; brangioms rėmėjoms, 
rėmėjams, geradariams ir 
prieteliams už nenuilstantį 
darbavimąsi ir tikrai nuo
širdų rėmimą mūsų įstaigų;

Budrikui, Šaltimierui ir 
Vanagaičiui už garsinimus 
per savo radio stotis;

Dienraščiui “Draugui’’ už 
įdėjimą skelbimų ir straips
nių;

A’umnielėms už gražų ir 
mandagų bei svetingą sve
čių priėmimą; prcgramo ren 
gėjoms, artistėms ir akads- 
mikėms, kurios prie stalų 
patarnavo.

Labai dėkojame už aukas 
amžiniems nariams, aukoju
siems po $100.00: Ačiams K. 
ir O.; Čepulionių šeimai; Da
bulskiams P. ir P.; Doveikų 
šeimai; Juozaitienei M.; 
Kraučiūnams A. ir O.; Kri
zui P.; Klevinsky šeimai; 
Kripų šeimai; Kraaauskie-

APYLINKĖSE
nei S.; Karpų šeimai; Juškų 
šeimai; Linkienei A.; Luko
šienei V.; Martinkų šeimai; 
Nuguraitei O.; Paukštienei 
O.; A. Gilienei; Paterabų 
šeimai; Paliliūnienei O.; Ru
džių šeimai; Rokui A.; Sta- 
sevičienei U.; Šapalienei J.; 
Vienožindžių šeimai; Zaran- 
kienei A.

Š. K. A. Rėmėjų skyriai 
aukojo: 1 sk. $50.00; 2 sk. 
$50.00; 3 sk. $20.00 ; 4 sk. 
$25.00; 5 sk. $100.00; 6 sk. 
$150.00 ; 7 sk. $25.00 ; 8 sk. 
$25.00; 9 sk. $50.00; 10 sk. 
$25.00; 13 sk. žlOO.OO ir A- 
lumnietės $150.00.

Aukojo $50.00 — Sadaus
kienė U., Rudienė B., Ste- 
ponkaitė J., N. N.

Aukojo $30.00 — Stra- 
domskienė B.

Aukojo $25.00 — kun. I. 
Albavičius, Kazanauskas J., 
Leščinskienė A., dr. Laurai
tis, Prosevičienė O., Rei 
kauskienė O., Zikas J., Ko- 
dieinė E.

Kiti yra aukoję po $10 
$5 ir po mažiau.

Iš širdies visiems dėko
jame.

Šv. Kazimiero Seserys

MOKSLO DRAUGAI

New York arkivyskupas Francis J. Spellmann (kaire

Atremontuotos, Naujai Pertvarkytos ir Moderniškai Išdekoruotos
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SALES

18th ST. IR UNION AVĖ.

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

nos, Vaidinimai, Spalvingi Scenoje Šoldai, Švelni, Jausmus Kutenanti Muzika.

Pradžia 6 vai. vak.
M----------- 1--------- —r----- ------ ■-----

Įžanga $1.50

sime, juo didesnės (propor-jus. Sykiu nuoširdžiai pra- 
cionaliai) sumos bus p&skir- šau ir kitų draugijų, klubų

je) neseniai kelionėje po užsienį Beirute, Syrijoj susiti- skaudus.
kęs Gregory Peter XV Agagianin, Armėnijos patriarką, 
su kuriuo sykiu mokinosi. Jie nusifotografavę prie pa
minklo pastatyto atminti armėnų katalikų skerdynes, 
kurias 1915-18 metais buvo suruošę turkai. Kovo 31 d. 
ŠV. Patriko katedroje, New York, arkiv. Spellmann lai
kys pamaldas armėnų apeigomis atminimui turkų išžudy
tų armėnų katalikų). ,(NCWC-Draugas)

Iš Federacijos Chicago 
apskrities sus-mo

Kovo 8 d. oras buvo ga
na šaltas. Tačiau Federaci
jos apskrities susirinkimas 
buvo skaitlingas ir apsvars
tyta nemažai reikalų.

Išklausius draugijų lr or
ganizacijų pranešimų, pasi
rodė, kad visur veikiama. 
Pati Fed. apskritis šaukia 
vakarinių valstijų katalikų 
konferenciją balandžio 2 d., 
Šv. Jurgio par. salėj. Pa-l 
kviesti prelegentai, draugi
joms laiškai išsiuntinėti ir, 
atstovai jau renkami. iI

Skyriuose eina sekantieji 
darbai. Bridgeporto skyrius 
rengiasi (prie didelio vaka
ro Verbų sekmadienį, tuo
jau po konferencijos. Bus 
išpildyta kantata — “Sep-j 
tyni Kristaus žodžiai nuo 
Kryžiaus”. Gi šeimininkės 
ruošiasi pavaišinti konferen 
ei jos atstovus skaniais pie-1 
tumia.

Cicero skyrius rengiasi 
prie vakaro. Bus rodomi ju
damieji paveikslai. Suorga- 
nizuo as Lietuvai šelpti Ko
mitetas. 91

Marąuette Park perorga- 
įizuotas Federacijos sky
rius.

Brighton Park skyrius 
rengia kauliukais žaidimo 
vakarą balandžio 2 d. Rūpi
nasi Lietuvos šelpimu, ypač 
drabužių rinkimu. Tačiau ži
nant kad surinktiems dra
bužiams reikia patalpų) už 
kurias reikia mokėti, tad 
skyrius atsikreipė į vieti
nius kunigus su prašymu 
kad bažnyčioje būtų skel
biama žmonėms, kad jie pri
rengtus, išvalytus drabužius 
palaikytų savo namuose kol 
bus iš jų paprašyta. Ir tas 
bažnyčioje jau skelbiama.

Iš cen tralinių organizaci
jų, — Vyčiai gražiai pager
bė savo globėją — šv. Ka
zimierą Šv. Antano bažny
čioje. Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų Draugija at
šventė sidabrinį jubiliejų sa
vo gyvenimo bendra šv. Ko
munija vienuolyno koplyčio
je ir bankietu salėje. Taip 
pat per šv. Komuniją atlai
kytos šv. Mišios už Lietu
vą šv. ‘Jurgio par. bažny
čioje paatangcimis Fed. 26 
skyriaus. Gerai veikia spau
dos sekcija. Laiko paskaitas 
ir gauna narių. Labdariai 
rengiasi prie vakarb kovo 
19 d.

Apskritis stipritai užgyrė 
A. L. T? sumanymą šaukti 
rajonines lietuvių konferen
cijas stipresniam susiorga- 
nizavimui ir darbams už 
Lietuvą. Kadangi jau susi
daro komitetas dėl šaukia
mos Čikagoje konferencijos, 
tad iš Fed. apskričio išrink
ta i komitetą trys žmonės 
— Balanda, Samienė ir Ne- 
nartonis. E. S.

Nukenlėj|uiyjiį nuo 
karo šelpimas

Daugelyje bažnyčių busi
mąjį sekmadienį hus renka
mai aukos nuo karo nuken- 

1 tėjusiųjų šelpimui. Ameri
kos vyskupai prašo tikin
čiųjų žmonių būti duos- 
niems, nes daug kraštų yra 
karo parblokštų, milijonai 
žmonių kenčia badą, šaltį, 
skurdą.

Kenčia ir mūsų tėvų kraš-

tas Lietuva. Jis taip pat y- 
ra nacių pavergtas, apiplėš
tas. 2monė3 kankinami ir 
baisiame . skurde laikomi. 
Daug yra ištremtų, kurių 
likimas yra neapsakomai

Vyskupų Šelpimo Komite
tas kasmet skiria dešimti
mis tūkstančių Lietuvos ir 
jos tremtinių sušelpiami. 
Jau šiemet, kaip pastebė
jome spaudoj, paskyrė $10,- 
300 ir už tą sumą Amerikos 
Raudonasis Kryžius siunčia 
Lietuvon reikalingiausių jų 
medikamentų.

Tad, šioj svarbioj rink
liavoj būkime duosnūs. Juq 
daugiau mes patys suauko-

dėl patenkinančios 

pagalbos nuo skausmo

REUMATIZMO
DYKAI,

Jei kenčiame kūno skausmus; 
(ei sąnariai jauslūs: jei užeina 
skausmai oro permainose, pata
rtam jums bandyti ROSSE Tabs 
be mokestles ir obligacijų. Nau
dojamos tūkstančių žmonių per 
virš dvidešimts metų gavimui lai
kino paliuosavimo skausmu. Reu
matizmo, Artritis ir Neuritis. 
DYKAI Si Laikrašti Skaitantiems

Jei niekad nenaudojote ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandvkit mūsų kaitų. Pasiųsime 
jums pilno dydžio DYKAI. Jei 
jie nesuteiks paliuosavimą nuo 
skausmo ir jūs būsit nepatenkinti 
pasekmėmis ir to pakelio žema 
kaina, grąžinkit nesunaudotą dalį, 
ir jums nieko nekaituos. Nesiųs- 
kit pinigų, tik savo vardą ir ad
resą J:
ROSSE Products Co., Dept. X—•6 
2708 W. Farwell Av., Chicago 45, III.

(Skelb.)

"JAU LAIKAS PERMAINAI"

tos nuo karo nukentėjusiems 
lietuviams šelpti.

Vargšo padėka
Praėjo Šv. Kalėdos, jau 

arti ir Velykos. Tų švenčių 
proga, mane, vargšą ligonį, 
sušelpė kun. Ed. Abromavi
čius ir šv. Vardo Jėzaus dr- 
ja; aukojo $5.00.

Kaz. Deveikis ir Lietuvių 
Raudonos Rcžės klubas au
kojo $5.00.

Kol gyvas būsiu, melsiu, 
kad V. Dievas laimintų tos 
draugijas ir visus geradė-

ir visų geraširdžių žmonių 
sušelpti auka ipasigydymui.

J. Lapinskas,

1414-So. 50th Ct., 
Cioero, UI.

uillh S T U II I O

1945 West 35”' Street

\b’» n i’H.ti.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7237

*★
Didelė Rakandų 

Krautuvė
JEWELRY IR MUZIKOS 

, KRAUTUVEb \
po vienu stogu, baltame name 

per Sl-us metus.

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.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

ERAS Dt MANDAGUS 
PATABNAVIVAS

KREHPKITES PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

1944
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Ir Udlatakas

SI minkšta kėdė yra linguojanti8 P1
lr padaryta stipriai lr snlyg vė
liausio stiliaus. Dabar parai-
'‘"•n’* “*.............*19.95
Lengvais išmokėjimais po $1.25 
J mėnesj ir dar dovana dykai.

VOKIEČIAI ĮSISTIPRINĘ PRANCŪZIJOS PAKRAŠČIUOSE 
na

Visu Prancūzijos pakraščiu, kur tikimasi sąjungininkų invazijos, vokiečiai yra la
bai įsistiprinę. Užnugaryje kulkosvaidžių lizdų, mažesnių kanuolių, kurių tiktai vamz
džiai kyšo iš žemės, eilės tankų, paruoštos sunkiosios kanuolės, kurių vienos vamz
dis parodomas šioj nuotraukoj. Atvaizdas gautas iš neutralių šaltinių. (Acme-Drau
gas telephoto)

Balsuokite Tiesog (x) Republican
(x) REPUBLICAN

UŽ PREZIDENTĄ
JOSEPH S. KRAL

UŽ KLERKĄ
[X] JOHN C. STOFFEL

UŽ COLLECTOR
ĮxJ JERRY DOLEZAL

UŽ SUPERVISOR
[X] LEO KASPERSKI

UŽ ASSESSOR
[X] FRANK J. CHRISTENSON

• UŽ TRUSTEE
[X] JERRY F. JUSTIN

RINKIMAI:
ANTRAD., BAL. (APRIL) 4 d., 1944

Balsavimo vietos atdaros:
Nuo 6:00 VaL Ryto Iki 5:00 Vai. Popiet.

mvidbhtų
RATA 4%
17ai VV. 47th Street

Budriko Leidžiamos Radio 
Valandos:

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

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

★
Su pilna orkestrą M 25 

instrumentų.

Gavėnios Šventėms
APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS
* • \

‘DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS” .................... .. $3.50
Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras

‘MALDŲ ŠALTINIS” ..........................................................................................................

Sutvarkė ir išleido Kun. P. J. Juškaitis
$2.50

A f

‘‘MALDŲ RINKINĖLIS” .............................................. $1.50
Sudarė ir išleido Kun. Dr. J. Končius

“MALDAKNYGE” (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis)
Su uodiniais viršeliais .......................,................. $1.25
Su kietais drobulės viršeliais .....................................50

“STACIJOS IR GRAUDŪS VERKSMAI”........................ 10
(Atspausdinta iš “Ramybė Jums”)

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS"

2334 S. Oakley Avė. Chicago 8, III.

t
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A

AUKOKITE RAUD, KRYŽIUI PER LIET. KOMITETĄ
Kai kurios Chicago lįę.Vu,- Lillian Vanagaitis, Mar- 

vių organiząęijęą ąųrijuųgė gu^is, 6655 South Vfestern 
į tąm tikrą komitetą. kad Avenue.
suteikti patarnavimą eina- Kiekvienaa aukotoi„ gaua 
mam Raudonojo Kryžiaus o(icla|ę kvltą tam tik aa. 
VM m. vajuje. R K kt>rtele. kari
kaipo grupe, kvtefcam, kiek
ga darni prisideU s»vd *“• rodyti, jog atliko ąavp pą- 
komie pris Si? kduauą tai- Ęaudwjo Ecy
kalo, Norą lietuvių rekorde
praeityje hpyo girtinai., ta- -
čiau šiame vajuje jie turi , ... .. *** .
ir ta rekordą nrakmkti “V0 ’K»tribu«« P«V ir tą rekordą pralenkti. iž & uminėt

Pirmininkai kių .vairių
organizacijų, kanos rinke kręditą
aukas Chicago Raudonojo ’
Kryžiaus skyriui, yra sekan- . . . ... **; y. ... • n gjai kąip ir kituose vajuose.

ui »<» t ■ e- * Lai Uętuviąi padalo re-Sophte B»w, lietuvių . -v / . ..p_ ' ,
Seimininkių Raudonojo Kry t0^' ?aT^
X- . X oToo d w pasirodyti, kai Lietuvos žiaus vienetas, 3X33 South ^prikjan^iiybšą klaudmas 
Halsted Street. »«*««*»

■ Ona Biežis, Dariaus-Giiė- "f®*0®* 
no Kareivių Motinų Klūbas, Jobu T. Zūris,

‘ 3241 West 66th Place. Gener. pirm. liet. grupės

oųesoj vę&ięcAĄjįs gręsia d v ^mirkąs Vęšotai su savo pagelbinin-| 
kais. Komedijomis žada pri-Į 
juodinti visus- Bus kąrak-l 
toriąi: Jurgis Katąuskas ir 
jo “prentas” Joe Burbulis 

Sąl^omą, jog negalimą vi-j 
sados visos publika? pąten-' 
Įminti. Bet šis vakaras bus 
toks įvairus, kad jei ue vie 
uas, tai kitas dalykas visą 
publįiką patenkins, Rap.

NULIODIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 21,09

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehilI 0142

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

Naujų VELVĄTONŲ 
DANTŲ PLUTŲ

į*

Rusų spaudžiamiems į Juodąją jūrą vokiečiams gresia 
katastrofa, ypatinga^ raudonąją! armijai atsiėmus Kber- 
son, kurį vokiečiai laikė nuo 1941 metų. Pranešama, kad 
nacių karą vadovybė įsakius visiems laivam^ stovintiems 
Rumuniją? uostuęse plaukti į Odesą, kad išgelbėti vokie
čių kariuomenę, rusų privytą prie jūros. (Acme-Draugas 
telephoto)

TKUlOl-AS NATt'UAI^S UUM 
STALVOH OAHTU NJUTOMS.

“Velvatone^”

$12.50
$39.59, yt Kigąvpigąartistai. Režisorium bus Bro 

nius Vę&ęįto, veikalo auto
rius.

Vaidinime dalyvaus B. Mo 
tūzienė, W. Lekams, V. Rė
kus, P. Daužvardis ir A. 
Petrokas ir k.S

Antra dalis programos su
sidės iš dainų ir komedijų. 
Dalyvaus žiųomi daininin
kai: J. Gricius ir A. Ka-, .1 . T, . ■* '
minskas, Aldona Mažeiką ir 
Lillian Maeytė.

Komedijas vaidins broliai

Neatsiduoda. Ba skonio. Natūralia spal
vos. Neblunka. Visoj žaly žinomos dtntų 
pleltoa Permatomos eryetal elear pleltoa.

Plunksnos sunkumo, sanitarės. Paten
kinimas garantuotas. Matertolas labui pa
isius | gamtini. Vienos dienok taisymu 
patartuivlmoe. Apskaičiavimas veltai.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
'(įsteigta 1669 m.)

Meniški, Vertingi iiiiiiiiiijuvipuuiiiUŲiiiuuijŲiiiiuiuuiiuuiBroliai Vešctai, moder
niški dramątistai, rengia vai 
dinimą “Lietuvą-Tėvynė”. 
Tai bus premjera, reiškia, 
pirpią kartą bus atvaidinta. 
Naujas, dar nęi vieno žmo
gaus nematytas, veikalas.

šiame veikale, kurį sukū
rė Brouius Vešota, dalyvaus 
žymiausi Chicago* lietuvių

{spaustas tr I 
luotų dentistų Į

Daroipe 
gautas tl

MAUZOLEJAIBridgeport. — Kovo 10 d. 
įvyko TT. Mar. Bendradar
bių 1Q skyriaus susirinki
mas.

T'Juta.rtą kovo 19 d., šv. 
Juozapo dienoje, pasveikinti 
TT. Marijonų Bendradarbių 
apskrities dvasios vadą kun.

1 Juozą Dambrauską, MIC, jo 
vardadienio proga.• a

Nutarta surengti pramo
gą pusiau su parapija geg. 
2 d. Nutarta sveikinti ARp 
2 skyriaus vajaus vakarie- 
jlfe.kovd X» d-j parapijos sve
tainėje. . , .

Norintieji priklausyti prie 
TT. Marijonų Bendradarbių 
10 skyriaus, prašomi užsi
mokėti metines duokles. Ne
svarbu, jei yrą pasili
kęs 2 ar 3 metus. Mokestis 

, visada primama. Rap.

HEJNA BROS ženklai
DENTĄL PLATE QO.

1724 S. Ashland 2nd Fl. Mon. 9251
PasitikėjimoAtdara nuo B Iki S. Seitad. nne • Iki 4. 

‘ KALBAM? IJBTIV1SKA1

3945 W. 2«U> St. 2nd Fl. Law. 2908 
30 N. Dearborn Rm. 800, Sla 9049
Vldurmlesčlo vai. t—i. Antradienį Ir 

ketvtrtadle&l nuo S Iki 7.TIRIA ĖJIMAS—Viskas už r O
Paprastai* apkalnavimas tokio litlrlni- 
Jlmo yra |1O. Ir mes gvarantuojame 
Jums patenkinimą arba Jūs mumt nieko 
nemokate.

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PA81TARIMUT

pas^S?Ž5» IŠIMOS
VARIUOSE GYSLOS. kojų ronos. Ir 
panašiai kojų litini maj. Kbeumatlama. 
8KII.VIO SKAUSMAI, nevtriklnlmaa, 
degančio* pi Irtais - iaJsdoa ar uiklitt- 
J linas. •
KRAUJO LIGIO8, silpno, nuvargusio, 
dnsmla Ir kraujo Mtnnodijimns Ii prie-

isssur*’*’“*- Aul“to krauJo’
ODOS LIGOS, niežėjimas, degančios 
egzema, psorlasls at spuofeų ' 
URINAL1NIAI“ SKAUSMAI. prostati- 
tls, skaudžios Ir nesmagumo KRONIft- 
KOS LIGOS. Ar atstkelt) reikia nak-

PADAK0N&
KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ. — -......... .......... IIIIIIIIIIĮlIlIlUIIIIUIIIIIIIŲUIIIIIIllIlIlUIIIUią

PERSONALIZED MBMOHIALfl AT NQ ADDITIONAL C08TI 
PARTICULAJt PEOPL^ PREFER PACHANKIS PRODŲOTIONS 

blfrrRIBŪTOR8 OP THB PAkĮOŲS' MONTĘDLO GRANITE 
Moet Beautlful—Moet tMdtu-tn< iMrOngrnl Bet Ia The World-

BUY U. Š. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
K REI PKITttH PRIE —

SUVIRS 200 PAMINKL 
RANDASI, PAS ■ MUS.. JUS

Geriausio Materiolo ii Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI* pri
davė daugeliui mūsų Lietuviamt 
Klientams pilną patenkinimą.

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN- 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce
• tena kotam. Lengvom!. Sųlygaml. 

MES KALBAME LENKIŠKAI 
(KiCAdO MEOtCAt riiSTITtTK 

žOą HOL'TH STATE STREET
Kampan Adums ėrifaim Aukite
YAI-: 9 ryto iki « vok. Sekmad. lf-1.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Uū.ammtyu. MONUMENT CO.

TfiVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 52? N- WfiSTEBN ĄYE. 

(Netoli Grand Ava)
PBONE: SEELEY 610S

MODERNI ISvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 58191 South Troy Street 

Tek ESTebrook 3645 TeL REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seitad. ir Sekm. 9-6 vaL

VIENŲ METŲ MIRTIES SŲKĄ£^UV$$

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GĮARt, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja. 

IGNE 9000 111? ROOSEVELT STREET

IfAZIMĮ^RĄS VBN8KUS
Jau sukąko vieneri W2ta(, kai negailestinga mirtis atsky

rė ii mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvelį ir brolį, Kazimierą Vens- 
kų. Netekome savo mylimo Kovo 12-tą d., 1943 metais.

Velionis paliko dideliame nuliūdime: moterį Oną ''(po t»- 
vaią ZablockąiteJ; 2 sūnus — Alphonsą (U. S. Army) ię jo 
motelį, ir Kazimierą U marčią ’ Aleksandrą; anūką Kazimie
rą; brolį Antank; seserį ir Įvogėrį Uršulę ir Juozapą Rup- 
šlauakius ir jų Seimą:* 3 Svo^erkaą — Karoliną Schphvfald”ir 
jos vyrą Otto, Kazipiierą Zatoloclęaitę, Ir Eleną Mikalaitis ir 
jos vyrą Joną ir jų Mimą; ir dūug |it(į giminių ir draugų.

Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lea gailestingūsis DįeVaa suteikia jan? amaną atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūdna prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) už 
jo sielą penktadienį, Kovo 17 d., 19.44 0?- Sy. Jurgio parapijos 
bažnyčioj!, 7:45 valandą ryto.

Kviečiame viąus gimines, drąugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose Ir kartu su diųmis p&sjĮhelsti už a. ą. 
Kazimiero sielą. Fo pamaldų kviečiame į narius po num.: 
3220 South \Vallace Street.

Nuliūdę lieka: Moterį* Sūpat ^arčios, Krolis, Sesuo, 
SvogerĮai, Avogerkoą Yr visos ki(o$ Giminės.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NaktįNARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijoa.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Myne

SEWAW 18 MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—SS

LĄCHAYHCZ IB SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE Phones: CA]
1Q766 S. mCHIGAN AVĖ. COMMOD

STANISLAVAS
Gyveno:: 4167 

Avenue, Chicago,
Mirė Kovo 18 

11-tų vai. vak., sulaukęs pu
sės amžtaua 1 ,

Gimęs Lietuvoj*. Kilo IS 
Panevėžio apskričio ir miesto.

Amerikoj išgyveno 34 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
giminaičius Marlan 8tpowic.a, 
Joną, Aleksandrą ir Bteve 81- 
powlez, Oną Lewls ir Kleną 
Kvrn. Joną Ir Vladą Kriščiū
nas Ir 11.

Kūnas randasi pašarvotas 8. 
Fortūna koptyčldje, 2959 West 
43t’d Ht. laidotuvės (vyks penk
tadieni, Kovo' < Mareį) 17 d-
IS koplyčios 9:30 vai. ryto bus 
atlydėtas J 8t. Panėraclus par. 
bažnyčią (arti <100 8. Kedzie 
Are.j; kurioje įvyks ‘gedulin
gos pamaldos už velionio ste
lą:” Po pabaldų- bus nulydėtas 
t Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glmlner,' draugu* ir patjatalnus 
dalyvauti' 'laldotflvėde. '

• • ė * . 9 •
Nuliūdę: Giminė, ir Draugai.
Laidotuvių direktorius: Stan-* 

ley Fortūna, tel. LAF. TTM:

sipovvięz
4605-07 S. Hermitage

..................LBUKAUSKAS.............
10821 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9601

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAU11N* 
RUS5IAH imiSH UIHI

ĄTLĄbĮKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ JrfSla 
Nąująi įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi.*— Ęambareliai dėl 
pagulėjimo. Kaiąos labai prieinamos. Į^Hhrnn

ELEĘTRIRINI8 GYDYMAI
Mineralinės, sutfe'rinės vonios duoda (Jidžiauaią kraujo cirku 

liačiją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

ANTANAS M. PHILLIPS
»»OT LITUANICA AVB.Hmm. VAB4?30-34 S. Califomia 

Av«pue 

Lafayette 0727
I. LIULEVIČIUS' ” ' • w *■ «w »

4348 80. CALIFORNIA AVĖ P

P. J. RIDIKASP^yčlos VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Telephone YARD8 1419
d WGES 

Ketvirtad.Pirmadii
1646 WEST 4fith SI. Phone YARDS 0781A. F. OfKSNA. gavlęįnkas

kuris inir^ Kovo 9 d., 19|4 m., 
ir tupo palaidotas Kovo 13 d., 
o dabar ilsis Sv. Kazimiero 
kapinėse amžini nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, ku
rie apteikė Jam paskutini pa
tarnavimu ir palydėjo jį į tą 
neišvengiamą amžinyDės vietą.

"Mes, atmindami Ir apgailė
dami tą Jo liūdną įJraslSalini- 
mą iš 'mūsų tarpę, dėkojame 
mūsų dvaaiSkiems tėveliams''— 
kun. kleb. A.' Linkui,' kun. S. 
Jortellūf ir kun. S. Adominui, 
kurie atlaikė įspūdingas pa
maldas už Jo sielą, o kun. A. 
Linkui už pasakymą pritaikin
to pamokslo Bažnyčioje'Ir prie 
kapo. Taip'gi dėkojame kun. 
kleb. A. I.inkuf už atsilanky
mą šermenėae.

Dėkojame Sophte Jurgaltel, 
solistei, vargonininkui Daukšai 
tr chorui už gražų giedojimą 
ir grojimą laike pamaldų.

Dėkojame Sv. Mišių ir gė
lių aukotojams. '

Dėkojame laidotuvių direkto
riui, John F. Eudelkiui, ku
ris savo geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo 
JĮ j amžinast); o mums paleng
vino perkęsti nuliūdintą ir rū
pesčius. Dėkojame grabne
šiams ir visiems, kurie paguo
dė mus nuliūdimo valandoje 
ir* pagailos, dėkojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau mylimas Vyre ir 
tėveli, lai Visagalis Dievas su
teikia amžiną rartiybę Ir atlsj.

Nuliūdę lieka: Moteris, Sū
nai’, Dnkteryis' Ir OUnlnės. -

F
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DTENRABTBS DRAUGAS, CHICAGO, SCEINOIB

Chicagos lietuvis apdovanotas Dis
tinguished Flying Cross ir Air Medai 
su trimis ąžuolo lapų šakelėmis

Vestsidietis Sgt. Petras Žibąs yra dalyva
vęs 28 skridimuose bombarduoti Vo-

s
kietijos miestus ir nazių įsistiprinimus

Sgt. Petras Žibąs yra sū
nus senų West Side gyvento
jų ir Aušros Vartų prapi- 
jos parapijonų. Tėvas yra 
miręs prieš kelioliką metų, 
o motina dar gyvena savo 
name adresu 2222 West 23 
Place, netoli “Draugo” spau
stuvės. Turi vieną brolj ir 
seserį Moniką, kuri yra ište
kėjus už adv. J. Petraičio 
(Peters) ir šiuo metu gyve
na San Diego, Calif., kur 
adv. J. Petraitis turi atsako
mingą valdišką darbą. Kaip 
Monika Petraitienė, taip 
Petras ir kitas jų brolis bu
vo veiklūs jaunimo tarpe, 
ypatingai vyčiuose ir para
pijos chore:

Sgt. Petras Žibąs yra bai
gęs Aušros Vartų pradžios 
ir Harrison aukštesnę mo

kyklą. Į kariuomenę išėjo 
liuosnoriai. šiandien jis yra 
vienas iš labiausiai pasižy
mėjusių kareivių ir apdova
notas aukštais ordinais. Di
džiojo bomberio “skraidan
čios tvirtovės” jis yra vadi
namas guneris. Jo pareiga 
ginti lėktuvą nuo užpuolusių 
priešų. Kaip pranešama, jis 
yra dalyvavęs 28-se misijo
se, tai yra dvidešimts aštuo
nis sykius yra skridęs bom-

DVY LIKTO JI IŠ VIENOS ŠEIMOS

Col. Oveta Culp Hobby, direktorė WACS, sveikina nau
jokę Adline Va CouriLen iš St. Louis. Vienuolika jos bro-

barduoti Vokietijos miestų lių ir seserų yra karinėje tarnyboje. (NCWC-Draugas)
ir kituose kraštuose nazių — —■ ----- - -
įsistiprinimų. Savo pareigas
atlikęs puikiai, turėjęs įvai
rių pergyvenimų ir iki šiol 
išlikęs nesužeistas.

Garbė P. Zibui, garbė jo

Kas Girdėt^ 
Chicagoje V

motinai, šeiAai, West Sidei 
ir visiems lietuviams!

Nužudytas apdraudos kompanijos 
agentas

Kari Branand, 38 metų i American Life Insurance 
Co. agento kišenės buvo tuš
čios. Kompanija tiki, kad jis 
galėjo turėti sukolektuotų 
pinigų apie $90 ir $100. 

Policija sakosi turinti ži-

amžiaus, gyvenęs adresu 
3807 S. Grove Ave., Bervvyn, 
vakar rastas nužudytas žo
lėje prie 104 Ave. į pietus 
nuo Route 83. Palos Park
apylinkėje. Buvo peršautas nių, kad jis kelis sykius bu-
keliais šūviais.

Nužudytojo automobilius
rastas prie 35 ir South Park 
Ave. Nuo automobilio buvo 
nuimtos dvi padangos 
(tires), taippat paimta ir

vo apiplėštas. Paskutinį sy
kį iš jo atimta pinigų $35. 
Tai buvo rugpiūčio mėnesį, 
praeitų metų.

Trumpa istorija apie

Kailiuką, kurs atgijo ir pro langą 
iššoko

Taip buvo šiomis dienomis' Sekmadienį įėjus į savo 
Gary, Ind. Kaip šis miestas bedruimį Mrs. Reising net 
įkurtas, tur būt, nei viena kvapą sulaikė: ant lovos gu- 
moteris nebuvo patyrusi to- Įėjo puikiausias rakun kai- 
kio nusivylimo^ kad kailiu- liukas, toks pat, apie kokį 
kas, kokius moterys dėvi ant Mrs. Reising svajojo. Vik- 
kaklo pasipuošimui, bedrui- riai puola iš bedruimio į 
my atgytų ir pro atdarą lan- frontinį, kur sėdėjo jos vy- 
gą į medį įšoktų. Tikrai taip ras ir sako:
buvo.
KAIP TAI ATSITIKO
' Otto ir Mary Reising yra

Ketvirtadienis, kovo 16, 1944

—Brangus Otto! Vaikų 
sukakties proga tu ir manęs 
nepamiršai. Nupirkai man 
naują kailiuką ant kaklo!

pavyzdingi Gary, Ind., gy- It’s so lovely! 
ventojai. Iš profesijos — abu Nežiūrint Reising’o aiškl- 
mokytojai. Augina gražią nimosi, kad nič nieko apie 
šeimą. Be kitų, sūnų ir duk-

X lst Class Dan. Jucius 
šiomis dienomis parvyko iš 
New Guinea trisdešimčiai 
dienų poilsio pas tėvus, gy
venančius 219 West 109 St. 
Daug sykių jis yra dalyva
vęs mūšiuose su japonais ir 
už nuskandinimą trijų ja
ponų submarinų apdovano
tas trimis žvaigždėmis. An
ksčiau jis taipgi buvo ap
dovanotas medaliu už iš
gelbėjimą trijų Amerikos la 
kūnų nukritusių su degan
čiu lėktuvu į jūrą.

Kapit. dr. V. Butkus

Sudegė Morton Grove 
Arena

Gaisras ištiko Forest
View Riding Indor Arena, 
kuri buvo įrengta Morton 
Grove, UI., didžiausia tos 
rūšies sporto žaismavietė 
Chicagos apylinkėje. Laimei
stovinčius tvartuose 63 ark-»

i liūs pavyko išvesti ir nei vie
nas nenukentėjo. Bet nepa
vyko išgelbėti 16 vežimėlių

Jei namai pragarai, 
neturi būt stalo,; 

nei lovos
Tokie namai yra George

Butvvill’o, 6628 S. Fairifeld
Ave., kuris yra 50 metų am-,. , , ,__ . , _ ,x. . „ _ ir kai kurių padargų. Gais-žiaus, o io žmona Jean —1 , ...
25 metų amžiaus. Mrs. Jean 
Butwill nuvykus pas teisėją 
J. A. Sbarbaro papasakojo 
tokią šeimynipio gyvenimo 
istoriją.

Kovp 7 d. ji atsiskyrė nuo 
savo vyro. Kovo 9 d. jos ad
vokatas išėmė indžionkšiną,

ras, sakoma, kilo sprogus 
aliejiniam šildytuvui. Gais
ras taip greitai plėtėsi, kad 
kol atvyko ugniagesiai, pa
satas 200 per 100 pėdų didu
mo visas buvo liepsnose.

Nuostolių apskaičiuojama 
padaryta $25,000.

terų, turi ir dvynukus Paul 
ir Mary Francis.

Praeitą sekmadienį dvy
nukams suėjo 10 metų am
žiaus. Kad padaryti vaikams 
džiaugsmo, tėvai nutarė iš
kelti jiems puotą. Kaip tarė, 
taip ir padarė. Nudžiugo vai
kai sužinoję apie tą puotą, 
pasikvietė savo draugus, 
drauges ir laukė puotos.
ŽMONOS SVAJONES 
IŠSIPILDO

Dvynukų sukakties proga, 
Reising *žmona tikėjosi, kad 
ir jai vyras suteiks kokią 
nors dovaną. Ji dažnai pa
svajodavo apie naują, gražų 
rakun kailiuką, kuriuo ga
lėtų pasipuošti ir kuriame 
taip pat būtų šilta kaklui. 
Ir, štai, svajonės išsipildo.

tai nežinąs, žmona vis nesi- X 
liovė tikrinusi, kad jis jai iŠ Italijos rašo tėvams 6042 
aurpryzą padaręs ir kad ra- S. Washtenaw Ave., kad no- 
kun kailiukas bedruimy tik- palprastai nustebęs dėl ne-
rai guli ant lovos. Išgirdo 
tai ir bepuotaują vaikai ir 
visi su dideliu triukšmu puo
lė į bedruimį.
KAILIUKAS PASIDARO 
GYVAS IR... STRIKT 
Į MEDI

Vos pravėrus bedruimio 
duris, visi nustebo ir sulaikė 
kvėpavimą: kailiukas pradė
jo judėti, atgijo, pakėlė gal
vą, nusižiovavo ir pro atda
rą langą įšoko į šalę namo 
esantį medį.*• i

Tai buvo gyvas rakun žvė
relis, kuris įšokęs pro atda
rą langą į Mr. and Mra. Rei
sing namą, tur būt, norėjo 
minkštoje lovoje pasnausti.

kad vyras daugiau jos neuž-
i kabinėtų. Kovo 12 d., jai ne- 

Nužudytojo žmona Sylvia.' 8ant namie at8ję„ u.
kraustė namą: išvežė dvi lo-32 metų amžiaus, laukianti

atsarginė (spare) padanga., kūdikio.

1858 m. švč. Panelį 
a-ielre'šitė Bernadetai

18 vl«q Marija* RtebOkliiųjų Šventovių la
biausiai yra pagarsėjęs I/u'das, kur prie 
Masabtclto upės, 1858 m. ftvč. Panelė Marija 
apstreiikė mažai mergaitei Bernadetai. Toje 
vietoje, knr Marija apsireiSkė, atsirado Šal
tinis vandens, gydęs (va'rias kOno ligas.

Kas norėtų plačiau apie Llnrdų, švč. Pan. 
Marlios apsiraiftklmus ir (vykusius Liurde 
stebuklus sužinoti, užsisakykite Vykupo p. 
Bučio knygę, knrię šiomis dienomis laik
raštis ‘Oarblnlnkas” spausdina.

Knyga iliustruota daugybe paveikslų, kaip 
tai: Liurdo apsireiškimo vieta, Bernadetos, 
kurtai švč. Marlia apsireiškė, (vairių ligo
nių. kurie stehfikllngai pasveiko tr kitų.

Norintieji gauti šių begalo naudingų kny
gų, prisidėkite prie josios išleidimo. Kaa 
aukos 85.00 ar daugiau, tas gaus knygų Ir 
Jų vardai bus (amžinti - atspausdinti pačioje 
Liurdo knygoje. Knygos fondui aukas siųs
kite: Darbininkas, 388 W. Broaduray, So. 
Boston 27, Mass. >■

“Darbininko” Administracija,
Siunčiu 8............ ir prašau prisiųsti Liurdoknyg* .

Vardas ir Pav.
Gatvė
Miestas

vas, visas paduškaites kė
džių iš frontinio, visas kėdes 
iš valgomojo kambario ir 
taippat visas kėdes iš virtu
vės. Parvykus namo Mrs. 
Jean tikrai nustebo radus 
taip apkraustytą namą.

Teisėjas įsakė G. But- 
will’ui grąžinti atgal rakan
dus. O kaip toji byla pasi
baigs, teks dar palaukti.

Rekordistas kraujo 
aukotojas

Čikagietls Jack A. Aron- 
feld, tur būt, bus padaręs vi
soje Amerikoje rekordą au
kojime savo kraujo Raud. 
Kryžiui. Vakar jis aukojo 
kraujo keturioliktą kartą.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
8TATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

■A X n\t\Q 0114 Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!V Į See
S*

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS 2EMOM8 
nuošimčio ratoms

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAL PY RITE mflsų įstaigoje. Jflsų indėliai rūpestingai globo ja
lai ir ligi $6,000.00 apdrausti per Federal Savinga and Loan In
surance Corp. Jflsų pinigai greitai Umokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE (STAIGA 

____  — 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION-
TEL. CALUMET 4118 Joa. M. Mozeris, Sec’y. 8236 SO. HALSTED ST.

S——  į.— ą —■ ■ ■ ...

ir geležinės spintos 
nesaugios

John Binder, 3052 N. New- 
castle Ave., įsigijo geležinę 
3000 svarų spintą ir manė, 
kad tai saugiausia vieta pi
nigams ir kitokioms verty
bėms laikyti. Praeitą sekma
dienį jam išvykus į Lake Ge- 
neva, į namą įsilaužė vagys 
ir išsinešė visą tą “banką”.
Spintoje buvo $600 pinigais, . M . .v -
$3000 kare tonais ir pinigų ^01 tllN ISSIKraUStytl 
kolekcija, kurioj buvo ir 
amerikoniškų 183 sidabrinių 
dolerių rinkinys.

Reidas penkiose gazo
lino stotyse

Keli vyrai, pasisakę esą 
slaptieji agentai ir investi- 
gatoriai OPA (Office of 
Price Administration), va
kar atliko puolimą penkiose 
gazolino pardavimo stotyse 
Joliet apylinkėje. Sulaikyti 
gazolino stočių savininkai ir 
paimti visi jų rekordai. Ma
noma, kad tai padaryta dėl 
išklausinėjimo apie netikrus 
(padirbtus) gazolino kupo-

Balsuos du milionai
■ vapiliečiu

John S. Rusch, Board of 
Elections Commisioners sek
retorius, praneša, kad labai 
galimas daiktas, jog balan
džio 11 d. primary rinkimuo
se Cook apskrityje balsuos 
du milionai piliečių. Iki šiol 
jau suskaityta 1,916,206 už
siregistravę piliečiai.

šįmet rinkimuose, kaip 
pranešama, dalyvaus labai 
daug naujų piliečių svetur- 
gimių, kurie pastaraisiais 
metais pasiskubino įsigyti 
pilietybę.

PIRKITE KARO BONUS!

PUIKUS
PARENGIMAS
lietuvių senelių 

prieglaudai
rengiamas

Kovo (March) 19,
6 vai. vakare

St Agnės salė),
8916 Archer Ave.

Programą išpildys 
“Margučio” artistų grupė.

Visus nuoširdžiai kviečia—
LABDARIAI

Dvidešimt negrų šeimų tu
ri išsikraustyti iš didelių na
mų adresu 534—542 N. 
Wells St., bet teismas davė 
Savaitę laiko susiradimui 
naujo sau pagyvenimo. Tą 
namą iš Lake View Trust 
and Savings banko yra iš
nuomavęs H. Reichard. Su
tartyje (lease) banko pažy
mėta, kad fletai nebūtų iš- 
nuomuojami negrams. Rei
chard sutartį paneigė ir na
mą apgyvendino juodveid- 
žiais. Bankas už tai traukia 
teisman.

VYRIAUSIOJI SLAUGft

Ordinas astronomui
Dr. Otto Struve, viršinin

kas astronomijos departa
mento, Chicago Universite
te, šiomis dienomis Karališ
kosios Astronominės Drau
gijos Londone apdovanotas 
auksiniu medaliu už pasižy
mėjimus tyrinėjime dangaus 
kūnų.

Lt Helen E. Wharton iš 
Iowa City, Iowa-, paskirta 
vyriausia slauge Amerikos 
Penktosios Armijos, kuri 
didvyriškai kovoja Italijoj. 
(Official Army Photo, Acme 
Draugas telephoto)
PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 

DUOKITE Jf KITIEMS

Įtikėto susitikimo su savo 
giminaite slauge Irena Nor- 
kaite iš Chicago Heights. 
Kapit. dr. Butkus yra Penk
tosios Armijos gydytojas ir 
turi 15 daktarų pagelbinin
kų. Darbuojasi lauko ligoni- 
nėj.

X Aušros Vartų parapi
jos komitetas ir šeimininkės 
paskendę darbe. Pirmieji ti
kietų platinime, o pastaro
sios skanaus Menu pagami
nime, kad sekmadienį, kovo 
19 d. parapijos salėj šv. Juo
zapo šventėta proga, gražiai > 
pagerbus kleboną kun. Juo
zapą Dambrauską, vikarą, 
kun. Juozapą Augūną ir vi
sus kitus. Taigi, nepamirš
kime ir apsirūpinkime iš 
anksto bilietais.

X 40 vai. atlaidai šv. My
kolo bažnyčioje praėjo pa- 
likdami tikinčiuose daug gra 
žiu1 įspūdžių^. Per atlaidus 
klebonas kun. P. Gasiūnas 
paskelbė, kad dienr. “Drau
gą” galima gauti prie baž
nyčios ir paragino dar ne
skaitančius užsiprenumeruo
ti. Klebono žodžiai nebuvo 
veiltui: gauta kelios naujos > 
“Draugo” ir “Laivo” pre
numeratos, daugelis atnau
jino prenumeratas ir daug 
taiip pat išplatinta katali
kiškos literatūros. Garbė 
northsaidiečiams!

X Agnieška černauskienė 

(Rogienaitė) gavo liūdną ži
nią iš Lietuvos per Raud. 
Kryžių, kad mirė jos moti
na, o brolis dr. Rogenis, ku
ris dėstė pedagogiką Vil
niaus Institute yra išvežtas 
į Rusiją. Gi seserys visos 
sveikos ir gyvena Lietuvoj.

X Leonardas šimutis, ar
mijos seržantas, paviešėjęs 
Chicagoj pas saviškius ke- Ą 
lėtą dienų, pasidžiaugęs sa
vo sveiku ir gražiu nauja
gimiu sūnum, grįžo atgal 
prie savo pareigų Floridon.

X Pr. Pikčiflnienė iš 18- 
tos kolonijos šiomis dieno
mis Wis. valstybėj pirko 172 
akrų ūkį ir ateinantį pava- „ 
sarį> žada persikelti gyven- * 
ti. Jos sūnus Juozas, baigęs 
Marianapolio kolegiją, da
bar turi atsakomingą val
džios darbą.

X Teldė čereškienė, north 
saidietė, šiuo metu serga. Ji 
ilgą laiką buvo šv. Mykolo 
parapijos klebonijoj šeimi
ninkė. u




