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U.S. LAIVAI BOMBARDAVO MILI ATOLI
Amerikiečiai valdo Admiralty salas
Lėktuvai atakavo Sourabaya laivų bazę

GEN. MacARTHUR ŠTA- Mūsų kariai anksčiau buvo 
BAS pietvakarių Pacifike, užėmę aerodromą tuo pačiu 
kovo 20.—Amerikiečiai ka- vardu
riai, užėmę Lorengau bazę,

MacArthur taipgi prane-
. , , . , „ a , šė, kad antrą kartą per sa-

visas strategines <W» Ad-| bomberiai sta-
miraJty salyno. Gindami kavQ .
Lorengau. japonai prarado SoUrabaya, šiaur-
šimtus savo kanų.

Amerikiečiai užėmė

Manus saloje, dabar valdo

Lo

rengau po smarkių mūšių, 
kurie tęsėsi 18 valandų. 
Gen. MacArthur savo ko
munikate pranešė apie Lo
rengau miestelio užėmimą.

rytiniam Java krašte.
Visi mūsų lėktuvai sau

giai grįžo. Didieji bombe
riai skrido suvirš 2,400 my
lių į abi puses, kad išneštiI . »šią ataką.

Japonai veržiasi per 
Burn,'" džiungles

NEW DELHI, kovo 20 — 
Japonams keliose vietose 
persikėlus per Chindwin 
upę, Chin kalnų fronte išsi-

Autobusas įkrito į 
upę su 30 keleiviu

PASSAIC, N. J., kovo 20. 
— Bevažiuodamas leduotu 
tiltu, autobusas šiandien 
paslydo ir nukrito į Passaic

VIENAS JAPONŲ LAIVAS, KURIS NEPASPRUKO Atakoje dalyvavo Amerikos karo 
laivai ir didieji mūsų lėktuvai

Puolė ir kitas japonų bazes Marshalluose

PEARL HARBOR, kov 
20.—Amerikos karo laiva 
šeštadieny bombardavo Mil 
atolį, rytinėse Marshall sa 
Iose. Amerikos lėktuvai, pa 
kilę nuo lėktuvnešių laivų 
prisidėjo prie atakos, nu
mesdami didelius kiekiu* 
bombų ant japonų pozicijų 
tose salose. Pranešimas ne
suteikė smulkesnių žinių.

Adm. Nimitz pranešimas 
sakė mūsų lėktuvai taipgi

kitų japonų bazių Marshall 
aalyne. Dar kartą atakuotas 
ir Ponape atolis, kur sukel
ta gaisrai, ir uoste nuskan
dintas vienas nedidelis japo 
nų transporto iavlas.

Mili atolis randasi apie 
350 mylių nuo amerikiečių 
užimto Kwajalein a^olio.

Tokios atakos dažniausiai 
daromos pirm negu įvyksta 
invazija, tačiau pranešimas 
nieko neminėjo apie karių 
išlipdinimą, bet sakė orinės

išnešė atakas ant penkių atakos dar tęsiasi.

vysto didžiausi Burmos mū-rupę. Septyni išgelbėti asme- 
šiai nuo to laiko, kuomet Į nys sakė nuskendusiam au-
japonai prieš du me‘us iš
varė sąjungininkus iš Bur
mos.

Įpykę dėl Hukawng klonio 
praradimo, ir Gen. Stilwell 
laimėjimo mūšių šiaurinėj 
Burmoj, japonai matomai 
nori prasilaužti {per džiung-

tobuse buvo dar tarp 9 ir 30 
daugiau žmonių.

Trijų moterų lavonai jau 
išimti, tad iki šiol žinoma, 
kad keturi asmenys , žuvo, 
Oficialai mano vanduo btte 
kitus lavonus toliau nune
šęs. Pirmoji auka buvo vy-

les ir pasiekti susisiekimo ras, kuri autobusas nustū- 
liniją, kuria pristatoma reik mė į vandenį.
menų ne vien tik Gen. Stil-j ______________
well kariuomenei, bet ir . ■ v
Gen. Chennault lakūnams. KflTflS Dd ICĮSIS UZ

Japonai varosi į šiaurę 
pagal vakarinį Chindwin 
krantą, ir į va karus- iš punk 
to tarp Homalin ir Timan- 
thi.

dvieiu mėnesiu: Ford
ATLANTA, Ga., kovo 20. 

—Henry Ford sakė jis ma
nąs,. kad karas už dvieiu 
mėnesių bus baigias. Pak
laustas ant ko jis bazuona 
tą savo pranašavimą, For-

Bara karo sekretorių
už Palestinos reikalą das sakė jis negalįs pasaky-
BOSTON, kovo 20.—Con

necticut Atstovas R. Comp- 
ton sakė Karo Departamen
tas išėjo iš savo kompetici- 
jos, kuomet jis įsikišo į di
plomatinį reikalą dėl žydų 
imigracijos į Palestiną.

ti priežasties tokiam many
mui. Anot jo, jis daugiau 
tuo reikalu nenoria sakyti.

Fordas taingi pranašavo, 
kad ateityje bus apsieinama 
be geležinkelių.

Visu greitumu sukinėdamas, š’.s japonų karo laivas bando pabėgti nuo vieno Gen. 
Kenny penktojo aviacijos dalin:o bomberio. Atvaizde matosi, kaip japonai jūreiviai 
bėga pasislėpti kuomet lėktuvas paleidža bombą virš laivo, kuris buvo greit su
stabdytas, padegtas, ir nuskandintas. (5thAF nuotrauka— Acme-Draugas Telephoto.)

1,000 U.S. lėktuvu 
atakavo Vokietija

LONDONAS, kovo 20. — 
Didelis skaičius Amerikos 
lėktuvų šiandien atakavo 
taikinius pietvakarinėj Vo
kietijoj. Vienas taikinių bu
vo Frankfurto miestas.

Kiti sudėtiniai britų ir 
amerikiečių daliniai puolė 
Prancūzijos invazijos kran
tą ir aerodromą netoli nuo 
Paryžiaus.

Grįžę lakūnai sakė š&udy-

Jauniem žmonėm Fordas 
Senato ir Atstovų buto Patarė išrasti karo priežas- 

militariniai komitetai praei- tis- Jo manymu, tas užbaig-Į Mosąuito bomberiai

Naciai atsiėmė vieną Cassino kalną
Sustiprino savo garnizonus Cassino'j e

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Sąjungininkų lėktuvai iš 
Neapoly, kovo 20.—Sustip- Viduržemio bazių padeda 
rinti nacių daliniai smar- pėstininkams, ir nuolat Sta
kiai kaujasi Cassino mieste, kuoja priešo militarines po- 
desperatiškai laikydamiesi zicijas. Karo laivai prie An- 
išgriauto miesto kampe. | zio kranto sėkmingai bom-

Štabas pranešė, kad na- bardavo vokiečių pozicijas.

Britai nuskandino 6 
vokiečiu submarinus

LONDONAS, kovo 20. — 
Laivynas pranešė, kad pen
ki britų karo laivai per 20 
dienų siauriniam Atlante 
nuskandino šešis vokiečių 
submarinus.

Pranešimas sakė vienas 
britų laivas, torpedo suža
lotas, audros meu nusken
do.

ciai sėkmingai sustiprino Pranešama, kad vienas

savo tvirtoves Cassino mie- sąjungininkų dalinys dasi- 
ste ir sakė naciai atsiėmė varęs iki 100 jardų nuo iš- 
“vieną žemesnių kalnų.” griauto Benediktinų vienuo- 

mas iš priešlėktuvinių pat- Sakoma nacių atsiimtas kai lyno Cassino viršūnėje. Ofi- 
rankų buvo didelis, bet prie
šo lėktuvų opozicijos nebu
vo. Anot jų, bombavimų re
zultatai buvo geri.

Šios dieninės atekos sekė 
britų naktines atakas ant 
taikinių Vokietijoje.

Britų lėktuvai iš Italijos 
bazių puolė vokiečių laiko
mą laivų statybos centrą 
prie Monfalcone, į šiaurva
karius nuo Trieste uosto, o

nas buvo vienas trijų Vie- cialus pranešimas sakė ar-
nuolyno Kalno pašonėje.

Aršiausios kovos vyksta 
vakariniam Cassino krašte.

šios kovos vyksta ant kalno 
tuoj žemiau vienuolyno. 

Adrijatikos fronte, aštun-
Anot' komunikato, Anzio tos armijos kariai patro- 

fronte vyksta tik lokaliniai! liuoja ir kartais susiremia 
mūšiai, ir nėra jokių pakei- su vokiečiais. Suimta keli 
timų linijose. I naciai belaisviai.

puolė
tą savaitę pranešė, kad jie tų karus greičiau negu by, taikinius centrinėj ir vaka 
nesvarstys rezoliucijos Pa-Į k®8 kitas. j rinėj Vokietijoj,
lestinos reikalu, kadangi
militariniai autoritetai pra
šę jų tą rezoliucijos reikalą
padėti į šalį. | Ruošiasi pulti Lvov miestą, Lenkijoje

Compton sake jis manąs -c- 7- « *
prašyti Prez. Roosevelto, LONDONAS, kovo 20. — nikos apimtų civilių rumu-
karo sekretoriaus Stimson Maršalas Stalin pranešė, nų bėga nuo artėjančių ru- 
ir Gen. Marshall viešai pa- kad rusai užėmė Mogilev- sų. Britų radio dažnai atsi- 
sisaky^i kodėl ta rezoliucija Podolski, tuo praplėsdami šaukia į rumunus atsiskirti
“sudarytų pavojų amerikie- savo bazę Besaarabijoje, o nuo vokiečių, 
čiams ir sąjungininkams ke vokiečiai pripažino, kad jie Toli šiaurėje, Lenkijoje, 
riama jr pergalei.” I apleido Vinnitsa, ' šiaurry- maršalo Žukovo pirmoji Uk

čiuose. į rainos armija šiuo metu
Rusų tankai ir pėstinin- ruošiasi pulti Lvovą iš nau- 

kai vakar užėmė tą miestą jai užimtos Kremeneta tvir- 
ingai a ir rytiniam Dniestro upės kran tovės, 70 mylių į šiaurry 

te. Vokiečiai matomai ap- čius.

SOVIETAI ŽYGIUOJA I RUMUNIJA

KALENDORIUS 
Kovo 21 d.: 8v. Benedik

valiusios žinios
16 WASH1NOTONO. — 

Laivynas pranešė, kad iŠ 

priežasties povand e n i n i o 

sprogimo nuskendo naikin

tuvo eskortinis laivas Leo- 

poM.

IS LONDONO — Pirma
dienio atakoje ant Vokieti

jos ir Prancūzijos prarasta 

8 Amerikos bomberiai ir 8 

naikintuvai.

Ift ŠVEICARIJOS — Ro

mos radio pranešimas sakė 

sąjungininkų lėktuvai ataka 

vo Romą ir Šiaurinę Itmlijią. 

Naciai sakė jie numntię. 17 

sąjungininkų lėktuvų.

Karalius apsivedė su 
Graikijos princese

LONDONAS, kovo 20.— 
Jaunasis Jugoslavijos kara
lius šiandien apsivedė su 
Graikijos princese, dliūhae 
buvo privataus pobūdžio, ir 
tik keli jų draugai dalyva
vo.

Karalius Petras yra 20 
metų amžiaus, o jo karalie
nė 23 metų amžiaus.

tas; senovės: 
Alpė.

Kovo 22 d:

Puchou davė signalą 
savo sušaudymui

ALŽYRAS, kovo 20. — 
Pierre Puche.u, buvęs Vichy 
vyriausybės vidaus reikalų 
ministeris, kuris praeitą 
aąvaitę buvo nuteistas mirti 
už kotaboraciją su naciais, 
‘‘drąsiai mirė.” Jis buvo

Suomiai bijo Amerikos 
santykiu nutrūkimo

STOKHOLMAS, kovo 20. 
— Čia raportuojama, jog 
suomiai mano, kad nutrū
kus taikos deryboms su Ru
sija, Amerika nutrauks di
plomatinius santykius su 
Suomija.

Suomijos nota, kuri turė
jo pasiekti Maskvą praeitą 
penktadienį, pabrėžė suomių 
norą tęsti derybas, bet tuo 
pat kartu sakė negali pri
imti Rusijos siūlomų paliau
bų sąlygų.

Kiti oficialūs sluoksniai 
mano rusų atsakymas į suo
mių notą bus atnaujinimas 
atokų ant Suomijos sosti
nės. Iš Helsinkio grįžę ke
leiviai sako vyriausybės na
riai yra pasiruošę greitam 
išvykimui iš sostinės į| šiiau-

prašęs ir gavo leidimą duo- rinę Suomij4
ti signalą aavo sušaudymui ______________
anksti šį rytą. r 1 ■ 1 • ■Jis stovėjo tiesiai, nesi- LYS KUO ja IftOfCriS IT 

davė užrišti akis ar surišti vaikus iš Sofia
rankas, ir davė kariams sig
nalą, kuris suvarė kulkas į 
jo širdį.

Jo palaikai atiduoti jo 
broliui, gyvenančiam Alžy
re.

Japonija mobilizuoja 
jūreivius, studentus

MASKVA, kovo 20.—Tass 
agentūra pranešė, kad japo
nų laikraštis Asakmi rašęs, 
jog Japonija savo laivynui 
mobilizuoja visus prekybi
nius jūreivius iki 60 metų 
amžiaus, ir daug studentų.

BERNAS, kovo 20.—Bu
dapešto radio pranešimu, 
Bulgarijos kabinetas įsakė 
visoms moterims su vaiku
čiais evakuoti iš Sofijos, 
paliekant sostinėje tik vy
rus, kurie sumobilizuoti rei
kalingiems valdiškiems dar
bams.

Sofia, kurią sąjungininkai 
jau keliais atvejais bomba
vo, jau didžiumoj buvo eva
kuota, bet šis įsakymas yra 
privalomas.

NACIAI OKUPAVO VISA VENGRIJA
Lava iš Vesuvio gresia 

miestui kalno šone
NEAPOLIS, kovo 20. — 

i Vakar ir vėl pradėjo veikti 
Adm. Horthy neleido priešintis rusams Veeuvius ugniakalnis, kuris 

J nebuvo taip smarkiai užsi-ANKARA, kovo 20. —
18 MASKVOS — Rusų Anadoflu Ajane korespon-

k a riuomenė akuha per Ru

muniją | Karpatų kalnų pu>- 

to-Iv. Katarina lei(Jo vinnitaa kad iivenKti RufnJ komunikatas sakė 
iš Švedijos; senovės: Ged- ap8Upimo j jų kariuomenės per 24 va-
gaudas ir Kuon s._________ j Rusams greit persikeliant landas užėmė 355 apgyven- Sąjungininkų lėktuvai užti-

ORAS j per Dniestrą, ypatingai til- tų vietų trijuose frontuose ko japonų laivų konvojų ve-
Ūkanota. Po pietų bus tais, kuriuos naciai nespėjo nuo Lenkijos iki Juodosios žantį pagalbą Wewak ba- 

lietaus ar sniego. ! sunaikinti, tūkstančiai pa- jūros. | zel. Ir kelis jų nuskandino.

dentas Bucharešte pranešė, 
kad rajportas jog vokiečiai 
okupuoja Vengriją “atrodo

18 pietų Pacifiko —i Patvlrtint“ ”

raportų, Vengrijos regen- 
tu Admlml... Horthy ne- liepsnojęs nuo 1906 metų. 
leido vengrams kariama prie Sk5'a''’1 ™katanti lava pila- 
šintis artėjantiems rusams.

Oficialus Vengrijos radio 
Budapešte transliavo vien 
tik vokiečių pranešimus.

si kalno pašonėm trijose 
vietose.

Lava jau išdegino ir su
naikino 100 pėdų geležinke-

LONDONAS. kovo 20. —j j yo aplink kalnųt
Pranešimai iš Ankara sakė Vienas raportas aakė ir pietinėj kalno pusėj eina 
vokiečiai kariai , visiškai Adm. Horthy lankosi pas į Boscotrecase miestelio pu- 
okupuoja Vengriją. Anot Hitlerį. ' l sę.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
SULA1MYTA BX-WAV>

Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seselių atlyginimas 
geradariams

Nėra abejonės, kad pla
čioji lietuvių visuomenė su
pranta svarbiuosius Nukry
žiuotojo Jėzaus seselių rei
kalus ir gerai žino, kad joms 
būtinai reikia naujo vienuo-

MJ’i

vėją. Aukotojams, rėmėjams 
ir geradariams, kurie duos- 
niomis savo aukomis ar ki
tais būdais prisideda Nu
kryžiuotojo Jėzaus seselėms 
realizuoti naująjį vienuoly
ną ir seneliams prieglaudą, 
seselės ryžtasi atsilyginti 
karštomis savo maldomis ir 
už juos visus aukodamos 
geruosius darbus, būtent: 

Metų bėgyje jos atlieka
lyno. Vyskupas \Mlliam J.j geradarių intencija daug no- 
Hafey, D.D., sudarė naujo venų
vienuolyno programą, kad
sukelti reikiamą fondą jo to, 1) kiekvieną šeš-
statybai. Gi praėjęs lietuvių tadienj. už geradarius auko- 
Kunigų Vienybės seimas pri Ja Mišias, šv. Komuniją 
tarė tam reikalui ir žadėjo, visas maldas ir geruosius 
tikinčiuosius paraginti duos darbus; 2) kiekvieną dieną
niomis savo aukomis prisi
dėti. Kada naujasai vienuo
lynas bus baigtis, dabarti* 
niai vienuoliškieji rūmai s<u 
erdvia ir gražia koplyčia 
bus paskirti moterų senelių 
prieglaudai.
Geradariai, garbės nariai 
ir vienuolyno steigėjai

Kas Nukryžiuotojo Jėzaus 
seselių vienuolynui suteiks 
$5.00 auką, vadinsis gerada
ris ir gaus tam tikrą diplo 
mą. Kai bus pranešta apie

už geradarius kalba ypatin
gas maldas; 3) kas mėnesį 
už gyvus ir mirusius gera
darius laikomos šv. Mišios, 
gi 4) kovo, gegužes, birže
lio ir spalių mėnesiais visos 
seselių maldos, ir pamaldos 
aukojamos už geradarius.

Todėl, aukotojai, rėmėjai 
ir geradariai nepamirškite 
Nukryžiuotojo Jėzaus sese
lių ir padėkite joms sukelti 
reikiamą fondą būtinai rei
kiamo naujojo vienuolyno 
statybai. Visas aukas ma-

Edith Toy, 18 metų amž., 
iš Camden, N. J., buvusi U. 
S. kariuomenės AVA VE, fe-

čią Worce»ter, Masą, pen- riaus. Išduota atskaita nuo 
kis sūnus: Juozą, Edvardą, parengimo minint Lietuvos 
Praną, Jurgį, kuris yra lei- Nepriklausomybės sukaktį. Į 
tenantu kariuomenėj; Ray-1 Paaiškėjo, kud pelno liko 
mundą, kuris tarnauja lai- $60.00. Aukų surinkta sve-j 
vyne; aštuonis anūkus. Visi tainėje $40.00; viso $100.00, 
liūdi netekę mylimos moti-Į kuriuos nutarta pasiųsti AL 
no “-močiutė a. Velionė pri- T centrui. Kadangi pas iž

dininką V. Norkūną buvo 
nuo seniau bendro parengi
mo. užsilikę $83.00, taigi iš 
tų pinigų nutarta paskirti 
$33.00 Amerikos Raud. Kry 
žiui. Pinigai perduoti Onai 
Alf, skyriaus vedėjai, kuri 
padavė mintį, ar mūsų ko
lonijos lietuviai negalėtų ką 
tokio didesnio įteikti lietu
vių vardu Raud. Kryžiui, 
vietoj paprastų smulkių au
kų. Tam tikslui ruošiamas 
masinis susirinkimas bei 
pasitarimas, balandžio 23 d. 
parapijos svetainėje.

klausė prie Gyvojo Rciaai- 
čiaus draugijos, dv. Pran
ciškaus Tretininkų, Šv. O- 
nos draugijos ir LRK Su
sivienymo 116 kuopos.

Kovo 6 d. palaidota iš Šv. 
Kazimiero bažnyčios. Šv. Mi
šias prie didžiojo altoriaus 
laikė klebonas kun. E. Gra- 
deckas, prie šoninių altanų 
— kun. A. Markūnas, MIC., 
ir kun. J. McGrath. Sanctu- 
arijoj meldėsi kun. J. Buck- 
ley. Įspūdingai vargonais 
grojo 'ir šv. Mišias giedojo 
velionės žentas vargoninin
kas Vincas Burdulis iš Wor-

VVHOLESALE f 
FURNITURE 

BROKER
Everything ln the Une ot 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS

geradario bei geradarės mirĮ longkite aiųsti moUnos Bo-
tį, seselės už jų sielą paa.u 
kos šventąją Komuniją ir 
atkalbės rožančių.

Kas paaukos $25.00, jo 
arba jos vardas bus įrašytas 
į garbės narių skaičių ir ap
turės garbės narių diplomą. 
Už garbės narį arba rėmė
ją bus aukojamos šv. Mi
šios ir vienos dienos maldos 
bei gerieji darbai.

Kas paaukos $100.00, va
dinsis Nukryžiuotojo Jėzaus

naventūros vardu, arba tie
siog sekančiu adresu:

Sisters of Jesus Crocified 

St. Mary s Vilią, 

Elmhurst, Pa.

Kun. A. Tamoliūnas

Rekolekcijos
New Haven, Conn. — Tri

jų dienų rekolekcijos į šv. 
Kazimierą, kurias vedė kun. 
Adomas Markūnas, MIC.,

seselių vienuolyno steigėju j baigės iškilmingai šv. Ka
ir gaus vienuolyno steigėjo j zimiero atlaidais sekmadie- 
diplomą. Už vienuolyno stei- nio vakare. Kiekvieną rytą
gėją bus aukojamos trejos 
šv. Mišios ir trijų dienų mal
dos bei gerieji darbai.

Galima taip pat paaukoti 
Nukryžiuotojo Jėzaus sese
lių vienuolynui ir už • miru
sius, užrašant aukas jų var
du. Gi mirusieji naudoms 
seselių maldų, ir gerųjų, dar
bų nuopelnais.

Novenos ir maldos 
geradariams

Dievas myli linksmą da-

ir vakarą buvo sakomi tu
riningi, pamokinantieji ir 
reikšmingi pamokslai. Kun. 
Markūnas gražia lietuviška

Wlll K srimo

’vVesi ' Sirprt

- Si r..J i H«. , O6I<A *H) 

I ,WKSI I SSIRI.E PKICF

HUNE I. U KA ETTK 2«13 'O

Jr
PENKIOLIKA ( 1S) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Mūsų pačių padirbti gražūs
PARLOR SETAI — au 

springsais, 
arba jūsų 
senas setą
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mčn

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST' ROOSEVELT ROAD

4

deralės vyriausybės sulaiky- cester, Mass. Paskutinį par 
ta ryšium su paviliojimu ke- tarnavimą atiduoti aa,vo iš
turiu metų svetimos mer- j tikimai narei susirinko vi- 
gaitės ir išvežimu jos “a- sų draugijų narės nariai, ku- 
tostogoms”. Jai gali būti rie taipgi (palydėjo į amžiną 
pritaikintas mergaitės pa- poilsio vietą. Visai Juškaus- 
grobimo kaltinimas. (Acme- kų šeimai bei giminėms nu- 
Draugas telephoto) ' liūdimo valandoje reiškiame

gilios užuojautos, o velionės
kalba klausytojus traukė! 8l<ikai Die„vas 
prie sKvęa ir prie geresnio amzin3 a si angaus a
supratimo katalikų tikėjimo. 
Parapijiečiai skaitlingai ėjo 
prie Dievo, Stalo ir pasinau
dojo jo malonėmis aukoda
mi savo maldas šv. Kazi
mierui, mūsų tautos globė
jui, prašant apsaugoti tė
vynę nuo priešų, grąžin i 
jai nepriklausomybę bei glo
boti mūsųi parapiją ir grą
žinti pasauliui taiką ir ra
mybę.

Kovo 3 d. po ilgos ligos 
mirė mūsų kolonijos ilga
metė gyventoja Ona Juš- 
kauskienė. Velionė buvo pa
vyzdinga katalikė, gera pa
rapijietė ir ištikima moti
na. Paliko liūdintį vyrą Mo
tiejų Juškauską, dukterį 
Bronę Burdulienę, gyvenan-

ralijoj.

Kovo 10 d. įvyko svarbus 
susirinkimas Amerikos Lie
tuvių Tarybos vietinio sky-

EXTRA! EXTRA!
p«rmBtiivt«r 

vurdas I»

UJctuTlMMss
žyduką*

Pirkite Karo Bonus

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
už pigesnį nuošimtį — be komišlno 

PAS

RSMKTTB
SENĄ

LIETUVIŲtvraitgą

MONARCH LIQUOK

3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054 -^.

BukU Malonūs 

SAVO AKIMSI
įSkSe*^ leledaml He*.

metodą, kori**kU sutelkti
mmtnaotl Jee modernUklAusU 

ie*6Jime mol

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.....................................................Tel. CANai 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

IEI KAM REIKAUNGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS- 
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AITO

LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Ml

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

12Ei33SsaSiSii3Si£Siffif'

NATŪRALI IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS FLASTIC MA- 
TKItlOIAS NAtURAties UUM 
Sl’ALVOS DANTŲ PUOTOMS.

NAUJOSKURIES DANTŲ
PUC1TUSVelvatone

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ

NatMAlrfuoda. Ba nkonlo. Natūralia apal- 
voa Neblunka. VlnoJ šaly žinomos dantų 
plaltoa Permatomo, cryatal elear plaltoa 

Plunksnos sunkumo, sanitarės, Putrn- 
klolmua p aruntnetaft. Matarlolns labnl pa- 
na*ua | gamtini. Vienos dienos taisymų 
pataraaTlmas. Apskaičiavimas veltui.

Darome p'eltaa Įspaustas Ir Į 
gautas tik IS lalsnluotų dentlstų |

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S, Ashland 2nil Fl. Mon. #25t
Atdara nuo 9 Iki 8. Seėtad. noo 9 Iki 4. 

KALBAM K LIKT U VI* KAI

3945 W. 2«th St. 2nd FI. Law. 2908 
30 N. Dearborn Rm. 806, Sia 0049 
Vldurmlasėlo vai. »—8. Antradionl Ir 

ketvirtadieni nuo 8 Iki 7.

M KETAI PATYRIMO

Dr. Jolrn X Smetana 
Dr. J. 1 Smetana, Jr.

IMI So. Aablaod Avnann 
Kampu ll-tee

▼jujuroomi 
HM K m. tkl tllf p, m.

m šiamd. liti a. m. 

ML>AR»i

Ree. 6958 So. Talman Avė.
R«. Tel. OROvehilI 0617 
Office Tel. HEMleek 4848

OR, U SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus
2428 VVest Marųuette Road

TV ■" ' '
DR. G. SERNER

unrovis akių gydytojas 
B metą patyrimas

TaLt Tardė 1828

Pritaiko Aklniua.

Ištaiso. 
OflM Ir Akintų Dirbtuvė 
MII MK HALSTED ME.

V&aOa am M M <1 aaa • M»

ITIARGUTLf
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - HM kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakaro.

EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nao 7 Ud 8 v. v.

"MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehiU 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRlKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenne 

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARda 4787 
Namų Tel. PROspeet 1930 '

TeL YARds 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. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: REVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
OflM vaL: 1—8 Ir 8—8:80 P.1L

Trečiadieniais pagal sutartį .

TeL YARdr 5921
Res.: KEN t Food 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPublks 7868 z

TeL CANai 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORISA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

. 6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARda 3146

DR. V. A. SIMKUS
IYV0JAS IB ORBUBGA* >n AKINIUS PRITAIKO 

744 West 3flth Street

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

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbama savo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMIock 8700 

Rez. tel. PROspeet 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

DR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR OHlRURGAS 
6155 So. Kedzie Avenue

t

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

Ofiso Telefonas: YARda 0654 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MDDway 2880

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

Ofiso Tel...........................VTRginia 1886

DR. Al. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicere 

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

VaL: 10-12 ryte, M, 7-9 P. M.
8147 S. Halsted St, Chicagt 

Pirmadieniais, Trečiadieniais
/ ir ftaitadicniaiu

Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue

Ofiso Tol. LAFsyette 3210
Rez. Tel. LAFsyette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama—
Saukite: KEDzie 2868 I r

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
'/Pąnktad. 8:30 iki 9:30.vak.

Šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak-
Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J. VV. Goethe -<
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CLASSIFIED AND "H E L P W A N T E D” A D S
“DRAUGO" 

DARBŲ SKYRIUS
HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYHAI HEI.P WANTF.B — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

“DIUVOAS” HELP WAHTEI» 
ADVKKTISIVG DEPARTMENT 

127 No. Drarborn Street 
Tel. ItANdolph »488-S48S

SVARBUS PRANEŠIMAS
ffar M*npower GOįronlssion nu 

-tatymal reikalauja kad liauni 
inas darbininku turi įsigyti Pa 
liuoKivimo Kaštą (statement of 
avallabillty) nuo dabartinės dar
bo įstniiroM — ar nuo War Man- 
power OommlsHlon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrinklt ar JOs galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga palluosa- 
vlmo raitas. JOs sutaupysit san 
Ir darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

PAKUOTOJŲ IR
SHIPPING ROOM PAGELB.

Geros darbo sąlygos. Užtenkamai 
viršlaikio. Po karo apsauga.
McMaster Carr Supply Co.

610 W. LAKE ST. HAY. 7241

ŠAPOS DARBAI
6 DIENOS J SAVAITĘ 

LAIKAS IR PUSE VIRS 40 VAL.
Pastovūs darbai dabar ir po karo. 
KREIPKITES 6-TAM AUKŠTE

Gibbs Boardfile Corp.
615 N. ABERDEEN

BUS BOYS
LABAI GERA MOKESTIS

8 VAL. & DIENĄ
SEKMADIENIAIS IR 

ŠVENTAD. DIRBTI NEREIKIA
KLAUSKITE DEL 

MR. MULHOLLAND

ELECTRIC CLUB
20 N. VVACKER DR. 

39th FLOOR

REIKIA
VYRŲ!

• « •
Amžius nesvarbu.—Taipgi atsišau
kite jei esate 4-F ar garbingai pa- 
llnosuotl iš ginkluotos tarnybos. 
Dėl {domią karo darbu moderniš
koje gurno dirbtuvėje kuri randasi 
vienas blokas nno gatvėkariu Ir 
arti I. C. geležinkelio.

Mes siūlome sekančius patogumus 
apart kitu dalykų:

GRTTpfta gyvybes apdrauda 
REKRNAPTJOS PATOGUMUS. 
ATOSTOGŲ PLENA.
MOKESTI LAIKE LEGALIŲ

ŠVENČIŲ.
MAUDYKLES (SHOVVERS) IB 

KITUS MODERNIŠKUS PRAU
SYKLOS ĮTAISUS DftT. PATO
GUMO MUSU DARBININKU-

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

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

GERA PROGA JSIDIRBIMUI
Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(EstabHshed in 1910)

7800 Woodlawn Avenne

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM

PLIENO VVAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKIT Į

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

Central 

Steel & Wire Co.

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAVV VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

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

2742 W. 36th PLACE
Atsineškit gimimo rekordus ar 

pilietybes Įrodymus.

NATIONAL
MALLEABLE & STEEL

CASTINGS CO.
★

ELECTRIC FURNACE DEPT. 
REIKIA

Pirmų Pagelbininkų 

Antrų Pagelbininkų

Ladlemen
IR

Abelnų Foundrėje

Darbininkų

Inspektorių
★

GERA PRADINE MOKESTIS 
GERA TRANSPORTACIJA

★
Po Karo Ateitis 

★

1400 5.52nd Avenue
CICERO. ILL.

VALYMUI MOTERŲ
DIRBTI DIENOMIS 

Gera mokestis. Geros darbo 
sąlygos.

NAT RIBBACK CO.
337 S. FrsnkUn St.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, 187.60 J mėnea| 
Pilnam ar daliniam laikui 

KretokttSe pri* Honeekeeper
HDGBWATBR RTOACH HOTEL 

5848 Sheridan Rd.

MERGINŲ
Prie lengvi} dirbtuvės darbu. Taipgi 
prie abelnu ofiso darbų. Gera mo
kestis, malonios darbo sųlygos.

PROGRESSIVE CLEANERS 
7301 Cottage Grove Avė.

MAŠINISTŲ—PAPR. DARBININKŲ 
Pastovimu Darbo m« 

VENN-SEVF.RIN MACHINE CO. 
ĮSU W. North Avė.

★ ★★ ★★★
★ For Sale I
★ For Help I
★ For Reni I
★ For Service I 

- ★ For Results 1
- ADVERTISE -
In America** Greatest 

Lithnanian Daily Newspaper 
— ESTABUSHED IMS —

CALL’ AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9483

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADTNO LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★ * * *

Eikime i pagalbą Amerikos 
Raudonajam Kryžiui

REIKIA
MEKANIKŲ

Patyrusių
Prie automatiškų filling 
mašinų ir prie visokių 
mekaniškų darbų.

Gera Mokestis 
PASTOVUS DARBAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVE.

VYRŲ
AUTO SCREW SET UP
Patyrę prie B. & S. mašinų

MILLWRIGHT MASINISTO
Patyrusio prie mašinų pataisymo
MILLING MACHINE OPR. 
TURRET LATHE OPERS 

SHOP KLERKŲ
Atsišaukit 8:30 ryto iki 5 pp.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL
4731 W. DIVISION

LANGŲ PLOVUAI 
UZDIRBSIT DAUGIAU!
8250 — 8350 J MfcNESf

INDUSTRIJINIS DARBAS
AMERICAN WINDOW CI>F.ANTNG 

COMPANY-’
331 W. VYASHINGTON BLVD.

Maliavos Dirbtuvės 
Darbininkų

Puiki Po Karo Ateitis 
, DAŽŲ MALĖJŲ

MAIŠYTOJŲ, PAKERIŲ 
ORDERIŲ RINKĖJŲ 

Gero Mokestis su Ajvauiga 

ELLIOTT PAINT & VARNISH 
4525 W. Flfth Avė.

MERGINU 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c j valandą tu 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 

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

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm šeStad.
8:30 ryto Iki 4:30 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims iki 50 
metų senumo. Valandos: nno 5:30 
vakare iki 12:00 valandos naktf. 

KĄRO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis ,dykai.
Amžius 20 iki 50 metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

, Street floor

309 W. VYASHINGTON ST. 
CHICAGO

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

. LENGVI RANKOMIS 
MILLING MACHINE DARBAI

Tatyrlmo nereikia. Gera mokestis, 
pastovūs darbai. Patogu visokiai 
transportacija!,

CHTCAGO-LATRORE 
TVVIKT DRILL VYORKS 
411 West Ontarlo Street

(700 North)

VYRU
SU AR BE PATYRIMO

PRIE

Drill Press 

Turret LatheI .-.)J :# • '
ir

I

Abelnų Machine 

Shop Darbų

100% Karo Dirbtuvė
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS

STIGER
PRECISION PRUDUCTS, 

INC.
4616 W. 20th ST. - CICERO
(Arti Douglas Park “L”, 22nd St. 

ir Cicero gatvėkariu). '

MERGINU — JAUNŲ 
MOTERŲ

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

SOLAR MFG. CORP.
4501 S. VVestern Blvd. 

-------------- £--------------------
MERGINA AR MOTERIS

Prie virimo ir abelno namų darbo. 
Skalbti nereikia1 ar atlikti sunkų dar
bą. Nšra kūdikių fieimoje. Puikūs 
namai. Galit gyventi savo kambary
je ar ne. Gerą mokestis. PaSaukit 
tarp 88 ir 9 viai. ryte.

FORE8T 3626

GERA PROGA

DĖDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tok} darbą, kur} 
norite ir pajėgsite dirbti.

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininku
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Material Handlers 

Welderiams Pagelbininkų 
Hand Truckers

★ * _____
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Taipai Reikia - PATYRUSIU
HORT7ONTAL BORTNG NTU, OPRS. BULLARD OPRS. 
TURRET I.ATHE OPERATORIŲ ' PLANER OPRS.

ELECTRIC ARC VVET.DERTŲ LAYOUT TNSPEKTORIŲ 
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS 
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIM 

★
MERIT DIRBTUVE

Gabumų {vertinimas dirbtuvėje duoda jums progos {sidlrbtl 
taip greitai kaip išmoksite sr parodysite gabumus.

★
Dirbtnvės tvarkoma Ganiem pristato vaisina kašto kaina.

Jei dabar dirbate prie karo darbų, bflklte prie savo darbų.

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

PARSIDUODA 
10 AKARŲ ŪKC

Dalinai miškais apaugę, arti mies
telio 50 mylių į pietus nuo Chica
gos — Pigiai. Kreipkitės prie

GEORGE S. J AYE 
ROSELAWN, IND. PHONE 18.

TT. Marijonu misijos
Šv. Kazimiero par., Pitts- 

ton, Pa., kovo 12 d. — 19 d.
Šv. Kazimiero parap., Chi

cago Heights, UI., kovo 20 
d. — 25 d.

Šv. Pranciškaus parap.. 
Indiana Harbor, Ind., tridie
nis, kovo 23 d. — 26 d.

Šv. Roko parap., Brock- 
ton, Mass., kovo 26 d. — 
9 d. bal.

Šv. Jurgio parap., Detroit 
Mich. — balandžio 2 d. — 
9 d. .

šv. Juozapo parap., So. 
Chicago, III. kovo 26 d. — 
bal. 2 d. — kun. A. San- 
dys, MIC.

Šv. Gabrieliaus par., Mil- 
waukee, Wis. kovo 30 d. — 
bal. 2 d.

Lietuvoje įšventinti 
5 kunigai marijonai

(LKFSB) Gavome žinių, 
kad 1943 m. Lietuvoje bu
vo jšventinti } kunigus 5 
marijonai klierikai.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Vyskupas Būčys 
tebegyvena Romoje

(LKFSB) Per neutralius 
kraštus gauta žinių, kad dar 
sausio mėn. pradžioje tėvų 
marijonų namas Romoje nuo 
karo nebuvo nukentėjęs. 
Vysk. Būčys sveikas, tebesi
darbavo Rombje.

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

Rašo dr. S. Biežisa i
Kada asmenį ar grupę as-, 

menų ištinka kokia netikė-' 
ta didesnė nelaimė, tai veik1 
kiekvienas geros valios žmo 
gus ateina jiems į pagalbą 
kuomi išgalėdamas. Juk; ro
dos, pas kiekvieną žmogų 
randasi natūralūs instinktas 
— pagelbėti artimui įpuo
lusiam į nelaimę. Mat nie
kias nevelina nė aau, nė ki
tam jokios nelaimės. Šian
dien visas pasaulis yra pa
skendęs tokioje didelėje ne
laimėje, kokios istorija dar 
nėra mačiusi. Mes visi tie
sioginiai ar netiesioginiai e- 
same paliesti ir tą tragedi
ją .aiškiai jaučiame. Iš šio 
nelemto sukuria mes nė vie
nas neturime galimybės pa- 
siliuosuoti.

Prie ko priėjo pasaulis
Kaip čia dar neseniai pa

saulio galvočiai neatfaidžiai 
mums įrodinėio, jog mes e- 
same taip aukštai civiliza
cijoje pasistūmėie, kultūro
je taip boili nužengėme ir iau 
sutvėrėme tokią brolišką 
pasaulio draugiją, kad, ro
dos, mes ir mūsų ainių ai
niai gyvens meilėje bei di
džiausioje palaimoje. Ta
čiau nespėjus jų viltingu žo
džių garsams nuaidėti, kaip 
visas pasaulis neapykanta 
bei kerštu persisunkęs, bai
siausiai užsilieDsnoio nai
kindamas ir žudydamas be 
mažiausio pasiesi Įėjimo, 
šiandiena pažvelgus į rea
lybę aiškiai ma+ome. kad 
visa moderninė technika ir 
žmonių sutampyti centai bi
lijonais skiriami sunaikinti 
tą pati žmogų, io šeima ir 
jo turtą. Tai tokis parodok- 
sas, kokio dar niekas nėra 
matės. Atrodo, kad staibiai 
kokiu tai nesuprantamu mis 
terišku būdu visas pasau
lis galutinai proto nustoio. 
Kuomi ši šiurpi tragedija 
baigsis, kas dabar gal nu
matyti. Tik kada parako dū
mai išsisklaidys, likusieji 
gyvi gal suarebės pagalvoti,' 
jog griuvėsiuose ir žudvme 
nekaltų gyvybių negali sau,

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
VVEST VIROINIA STOKER...........$9.80
STOKER COAL, Aokžtos rūšies, $7

I 2 syk niautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................$11.25
PETROLEUM COKE ...................50

Extra Course

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos RflMes 
Namų Materijolą Ui Dar Žemomis Kainomis 1 

Atvykite | mflsų jardą Ir apžiūrėkite ste
ką Ir ankStą rflSJ LENTŲ—MII.I.VVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vlžkų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LTTVVTNAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

nė kitam laimės sukurti. 
Tačiau kas prarasta, to jau 
nebegrąžinsi.
Paguodas spindulys

Vienok ir per juodžiausius 
debesis dažnai prasimuša 
saulės spindulėlis, kuris ne
ša daug vilties bei paguo
dos. Šiuo spinduliu taip rūs
čioje dienoje yra mūsų gar
binga sai Amerikos Raudo
nasis Kryžius, kuris tik vie
nas ištiesęs tikrai savo gai
lestingą ranką neša pagal
bą visur ir visiems, neatsi
žvelgiant į tautą, valstybę 
ar rasę. Raudonasai Kry
žius yra ta didžiulė gailes
tingoji motina, kuri teikia 
visiems pavargėliams vieno
kią pagalbą be jokio skir
tumo. Ypač šiais sunkiai
siais laikais jis yra labiau
siai reikalingas ir gali dau
giausia gero padaryti.

Kovo mėnuo — Raud. 
Kryžiaus vajus

Amerikos Raudonasai Kry 
žius nėra pelnui organizaci
ja, kuri neturi jokių pasto
vių įplaukų iš biznio ar ki
tokių šaltinių. Ji grynai ir 
išimtinai išsilaiko iš geros 
valios žmonių aukų. Daugu
ma darbininkų aukoja savo 
laiką be mažiausio atlygini
mo. Sakysime, tvarsčiai, 
bandažai, yra padirbami mo
terų liuosncriai susiorgani
zavusių atskirais vienetais. 
Šia proga reikia pabrėžti, 
kad lietuvės moterys ypa
tingai aktyviai prisideda sa
vo darbu, už ką A. R. K. 
pakartotinai jas a‘žymėjo. 
Šį mėnesį R. K. daro vajų 
sukėlimui 200,000,000 dole
rių per visą šalį. O Chica
gos dalis yra 12,000,000 do
lerių. šį kad ir labai didele 
suma pinigų yra būtinai rer 
kalinga sukelti, kad taip 
naudingas darbas nebūtų 
nutrauktas. Jei mes nepasi
stengsime savo aukomis su
kelti šių pinigų, tai iš kur 
R. K. galės gauti reikmenis, 
kuriomis išgelbėja daugybę 
gyvybių? Juo mes būsime 
duosnesni, tuo bus didesni 
gailestingumo darbai nu
veikti. Mūsų dabar auka kad 
ir nedidelė gali išgelbėti su
žeisto kareivio gyvybę mū
šių laukuose ar pašalinti gil
tinę nuo našlaičio, kuris ba
dauja ir stokauja tinkamų 
medikamentų. Pagalios ką 
gi doleris, kitas mums reiš
kia, kiada tas doleris pa
verstas į kraujo plazmą ir 
kitokius vaistus, gali išgel
bėti jūsų ar mano sūnų, ku
rie lieja savo jauną kraują 
už mūsų pačių gerovę? Čia 
skūpauti negalime. Aukoki
me ir pakartotinai aukoki
me kiek tik mūsų išgalės 
leidžia.

(Bus daugiau)

TAMPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

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

MELSKITĖS U2 TAIKĄ
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Stambūs laimėjimai keliuose frontuose
Paskutinėmis dienomis gavome smagių žinių) iš kelių 

karo frontų.
Paėmus Lorengau miestelį, iš kurio japonai kontro

liavo visą eilę salų, užbaigiama užkariauti visas svar
biąsias Admiralty salyno pozicijas.

Laimėjimas yra stambus, nes tas salynas randasi 
svarbioj strateginėj pozicijoj ir, be to, turi keletą ger.ai 
įrengtų lėktuvams liaukų. Gen. MacArthur ir visa karo 
vadovybė Pacifike pelno padėkos ir pagarbos.

Sąjungininkų jėgos ir Italijoj pasivarė pirmyn. Su
daužius lėktuvais Cassino miestą, kuriame nacių mili- 
tarinės pajėgos buvo labai įsistiprinusios^ vis tik dar 
reikėjo atlikti valymo darbas. Po poros dienų stipraus 
pasipriešinimo, vokiečiai vis tik buvo priversti trauk

utis iš to miesto ir apylinkių. Atlikus tą “valymo dar
bą”, sąjunginingai bus geresnėj! pozicijoj žygiuoti Ro
mos link.

Rusų armijų pažanga Rytų fronte Europoj tikrai 
pažymėtina. Ypač reikšmingas yra jų perėjimas per 
Dniestro upę ir įžygiavimas į Rumunijos teritoriją. Tai 
yra tuo svarbu, kad paskubins rumunus kalbėtis apie 
separatinę taiką. Tie žygiai paveiks ir į kitas Hitlerio 
talkininkes — Bulgariją ir Vengriją. Jei tos valstybės 
(Rumunija, Bulgarija ir Vengrija) “išdrys” padaryti 
atskirą taiką su sąjungininkais, ir pačios Vokietijos 
dienos gali būti suskaitytos, nes tuo būdu ji neteks 
didelių žibalo šaltinių ir maisto.

šie laimėjimai trijuose frontuose, pagreitins atida
ryti dar vieną frontą Europos vakaruose, be kurio Vo
kietija vargu būtų visiškai sutriuškinta.

W. H. Thompsonui mirus
Praėjusį sekmadienį mirė WiUi&m H. (“Big Riti”) 

Thompson, tris terminus išbuvęs Chicagos miesto ma- 
yoru.

Jei kuris iš politikos veikėjų yra pelnęs tipiško poli
tikieriais vardą — tai velionis tikrai to vardo užsi
tarnavo.

Į politiką velionis įėjo 1901 m. Pirmiausiai buvo iš
rinktas į miesto tarybą (aldermanu). 1915 m., po la
bai triukšmingos rinkimui kampanijos W. H. Thompson 
atsisėdo Chicagos mayoro kėdėn. Jo vadovavimas mies
to valdžiai ir tvarkymas visų reikalui buvo itikrai sen
sacingas, daug kartų sukėlęs daug triukšmo, bylas 
teismuose, aštrius ginčus dienraščiuose. ‘‘Big Bill” net 
prie to prieidavo, kad užvesdavo kovą Chicagoje ir prieš 
Anglijos karalių. Vienu tarpu jo buvo įsakyta išmesti 
iš mokyklų visus istorijos rankvedžius, nes juose buvę 
daug “ pro-angliškos propagandos”.

W. H. Thompson buvo turtingas žmogus. Politika 
tai nebuvo jo pragyvenimo šaltinis, bet savotiškas spor
tas, kurj jis mėgo. Mirė sulaukęs 74 metų amžiaus.
• Velionies laikais Chicagos lietuviai daugiausiai dar
buodavos su respublikonų partija, nes iš jos gaudavd 
nemažai politiško pripažinimo arba “džiabų”. Bet 1931 
m., kuomet demokratų partija išstatė kandidatu į ma- 
yorus čekų tautybės žmogų Anton Cermak, lietuviai 
ėmė krypti demokratų partijos pusėn. Mat, rinkimų 
kampanijos metu Thompsonas pradėjo užgaulioti atei
vius. Todėl ir lietuviai ir kitos tautinės grupės atsi
suko prieš Thompsoną ir jį rinkimuose sukirto. Nuo 
tų laikų lietuviai daugumoje veikdavo su demokratais 
ir už jų kandidatus balsuodavo. t_l * 1 X__ X. * V

|r APŽVALGA GAVĖNIOS
MINTYS

Rašo Vysk- p. Būtys, M I C.

Vieningo veikimo reikalu
TAUTININKŲ NORAI Ųi NUSISTATYMAS

Praėjusios savaitės “Dirvoje” randame vis tik gana 
įdomų editorialą, kurį, matyt, parašė Julius Smetona. 
Sąryšyje su P. žadeikio pasakytąja kalba tautininkų 
suvažiavime New Yorką, tame editori&le tarp kitko pa
sakyta:

“Tautininkai yra ne srovė, ne partija, e visetas. Jie 
apima visus lietuvius, o jų ideologija sudaro tautiniai 
valstybinę koncepciją. Tuo tarpu katalikai į savo or
ganizaciją tepriima vienus katalikus, ir nekatalikas, 
nors ir lietuvis, negali būti jų organizacijos nary®. 
Socialistai gi rūpinasi darbininkų reikalais iž viso, 
ir tas socialistinis požymis jiems stovi aukščiau tau
tinio. Taigi jie neapima visų lietuvių, ir jiems parti
jos ar srovės pavadinimas yra vietoje.”

Ar tamstos suprantate su kuo mes turime reikalą? 
Ar numanote, kodėl tautininkai (“smetonininkai”) at
sisako dirbti bendrai su kitomis lietuvių grupėmis?

Tai yra dėl to, kad tautininkai nėra nei srovė, nei 
partija, o ‘visetas”. Tuo norima pasakyti, kad jie yra 
virš visų kitų lietuvių — virš katalikų, socialistų, san- 
dariečių ir kitų. Tautininkai paties Perkūno yra pašauk
ti Lietuvą valdyti ir lietuvių tautai vadovauti. Prie 
Lietuvos valdžios neturi balso nei katalikai, nei socia
listai, nei kiti.
JIE GYVENA PRAEITIMI

Tai skamba juokingai ir keistai. Bet taip yra para
šyta “Dirvoje”. Taip yra tautininkų veikloj. Taip el
gėsi tautininkai Lietuvoje per apie dvylika metų, kuo
met jie katalikams, liaudininkams, socialdemokratams 
ir kitiems buvo atėmę teisę organizuotis į politines par
tijas, tupėti atstovybę vyriausybėj g ir seime. Nei kata
likams nei kitiems jie nedavė teisės savo kandidatų 

1 išstatyti į Seimą ir į prezidento vietą. Kadangi tauti
ninkai buvo “pašaukti” Lietuvai valdytų todėl jiems 
buvo valia panaudoti ir kariuomenę ir policiją Lietu
vos žmonių teisėms uzurpuoti.

Tautininkų vadukai Amerikoje, matyti/ tebesvajoja 
apie anuos “tautos vadą” laikus Lietuvoje. Jie norėtų 
ten grįžti ir vėl uzurpuoti tautos teises pasisakyti ko
kios valdžios ir santvarkos ji nori, neduodant teisės 
nei katalikams nei kitiems organizuotis į politines par
tijas ir aktyviai dalyvauti krašto valdymė.
KOKS YRA MŪSŲ NUSISTATYMAS

Bet ar tautininkai nežino, kad Lietuvos žmonės sie
kia atstatyti demokratišką respubliką? lie trokšta, kad 
po šio karo jiems būtų sudarytos sąlygos patiems, be 
jokios pašalinės įtakos, išsirinkti sau valdžią. Mūsų, 
Amerikos lietuvių, pareiga yra darbuotis, kad tokios 
sąlygos Lietuvoje būtų sudarytos.

Kas liečia mus, Amerikos lietuvius katalikus, galime 
tiek pasakyti, kad mums rūpi tik vienas dalykas — 
kad po šio karo Lietuva būtų laisva, nepriklausoma ir 
demokratinė. Lietuvos žmonėms mes nediktuojame ir 
nediktuosime, kokią jie ten sau valdžią susidarys. Jie 
yra pakankamai pribrendę patys savo namus sutvar
kyti. Mes jais pasitikime. Tik, Dieve duok, kad jie būtų 
laisvi nuo nacių, komunistų ir kitų “globos” ir prie- 
vartos.
ORGANIZUOTOJI KATALIKŲ VISUOMENE —
TAI NE PARTIJA

Galima būtų daug ginčytis su ,tautininkų vadukais 
dėl to, ar katalikus galima vadinti grupe, partija ir t.t. 
Mes katalikai, tiesa, esame organizuoti, bet nesudaro
me jokios politinės partijos. Mūsų organizuotoji* visuo
menė nesikiša nei į šio krašto politinius reikalus, nesi 
kiš ir į Lietuvos politinius dalykus.

Organizuotoji lietuvių katalikų visuomenė, matyda
ma kokiame pavojuje šiandien yra Lietuva, darbuojasi, 
kad ją išlaisvinti ir sušelpti. Šiuo kritingu lietuvių tau
tos gyvenimo momentu ji sutinka dirbti išvien au vi
sais tais lietuviais, kurie tiki į Lietuvos prisikėlimą ir 
kurie nori, kad Lietuva ir vėl būtų laisva ir nepriklau
soma. Mes matome reikalą visas jėgas sutraukti į vie
ną frontą Amerikos pergalei ir Lietuvos išlaisvinimui.

Mes kviečiame ir tautininkus išsiblaivyti iš “vadya- 
tės” apsvaigimo, pamiršti savo įsivaizduotą “pašauki
mą” vadovauti, išdulkinti iš aavo programos fašistiš
kas dulkeles ir bendrai au visa patriotiška lietuvių vi
suomene dirbti lietuvių tautos gelbėjamo darbus.

★
Amerikos Raudonojo Kryžiaus rinkliavai gerai seka

si. Taip ir turi būti. Tačiau, atsižvelgiant į šios organi
zacijos milžiniškus darbus, aukos dar greičiau ir gau
siau turėtų plaukti. Kas dar neaukojo, tuoj, be jokių 
paraginimų, teatlieka savo pareigą.

Antradienis, 
kove 21 dim

Sekmadienio Evangelijos 
turinys ne su, trimis minu
tėmis išsemiamas, juo la
biau, kad ir pala įvykis ne- 
Sika.igė ten., kur duonos ir 
žuvytės buvo suvalgytos. 
Rytojui prašvitus stebuklin
go valgio ragavusieji žmo
nės pątyrė, jog V. Jėzus jau 
kitam ežero krašte Kaper- 
naumę mieste, įr nusiskubi
no ten. Jie dar tebevirpėjo 
vakarykšęiu sujudimu, o Ji
sai juos aušindamas jų karš 
tį tarė: Ąš gyvenimo duona; 
kas ateina pas mane tas ne- 
alks ir kas tiki į mane, nie
kuomet netrokš (Jon. 6. 35). 
Jiems murmint dėlto, Jis 
nesusilpnino Savo posakio, 
tik dar ryškiau jį pažymėjo: 
Aš esu gyvoiįį duona, kurs 
iš dangaus nužengiau. Kas 
valgys tos dųeaos. bus gy
vas per amžių,4*. Duona-gi, 
kurią aš duosiu, yra mano 
kūnas už pasaulio gyvenimą 
(Jon. 6, 51->52), reikia pri
dėti “aukojamas”. — V. Jė
zui dar ryškiau pakartojus 
tuos pačius pareiškimus, 
daugelis jo mokytinių, tai 
išgirdę, sakė: Šitie žodžiai 
kieti, ir kas gali jų klausy
ti? (Jon. 6, 61). Daugeliui 
dėl to® kalbos atsimetus nuo 
Mokytojo, V. Jėzus paklausė 
apaštalų: Ar ir jūs norite 
pasitraukti? Jam atsakė Si- 
manas-Petras: Viešpatie, pas 
ką-gi mes eisime? Tu1 turi 
amžinojo gyvenirSo žodžius 
(Jon. 6, 68. 60). •

Laimingi jie, kad pasiliko 
ištikimi. Nelabai ilgam lai
kui praėjus, jie pamatė, kad 
Jėzaus Kūnas priėmė duo
nos, o Jo Kraujas — vyno 
išvaizdą bei kitas savybes, 
o duona ir vynas, netekę sa
vo esmės virto V. Jėzaus 
Kūnu ir Krauju, patogiau 
valgomu įr geriamu. Paval
gę to Kūno lr atsigėrę to 
tys neišreiškė. Tik dabar 
jau ir mes suprantame, kad 
tai buvo Dievo galia, veiku
si žmoguje. Nužengė Dievas 
ant žemės taptų'žmogum, 
žengė Dievas-Žmogus dnr di 
delį žingsnį žemyn tapda
mas žmonėms maistu. Už
tat žmonės pakilo aukštyn.

Kitą syk genįįalua žmo- 
Kraujo, jie pajuto savyje 
kas žin ką, ko susyk nė pa- 
gus prisipažino; “Matau ge
rą ir giriu, bet darau blo
gą” (Video meftora prabo- 
que: deteriora seųuor), nes 
ištiesų žmogus nebeturėjo 
jėgų savo sąžinės reikala
vimams įvykdlntį. Nuo to 
laiko, kaip žmonės gavo niai 
tytis V. Jėzaus Kūnų ir 
Krauju, tų jėgų atsirado už
tektinai. Šita* sielų bado 
praš&Hniifeas yra vertesnis 
už visus ūkio blogumų pa
taisymus. Kūno badas išny
ks iš (pasaulio, kuomet dau
guma žmosįų Ims Evange
liją vykinti. Bet jos vykinti 
negali, kol dvasios badas ne
leidžia elgtis sulig sąžinės 
balso, šitą-gi dvasios badą 
panaikina Komunija, kitaip 
sakant Eucharistija.

PIRKITE KARO BONUS!

AUSTRALUOS
APDEKORUOTAS

Generolas D. MacArthur, 
vyriausias karo vadas Paci
fiko fronte, Australijos vy
riausybės apdovanotas aukš 
tų ordinu. Čia mūs genero
las nufotografuotas ordino 
įteikimo iškilmių metu. 
(Acme-Drąugas telephoto)

OPA nori gauti 
$491,557

Office of Price Adminis
tration, veikiantis Chicago 
regione, patraukė į federalį 
teismą paukščiais prekiau
jančią firmą Priebe and 
Sons, Ine. Firma kaltinama 
nesilaikymu lubų (ceiling) 
kainų. Reikalaujama $163,- 
852.36 nuostolių.

Tokiu pat skundu į teismą 
patraukta ir Pettibone-Mul- 
liken plieno korporacija, iš 
kurios reikalaujama atlygi
nimo $102,546.84.

Daugiau geriama 
brandūs

Charles J. Fieck, pirminin
kas Illinois Likerio Komi- 
aionierių, praneša, kad, su
mažėjus degtinei, žmonės 
pradeda daugiau gerti bran- 
dės.

Reiktų visai mesti gerus 
svaigalus. Kvailystė yra už 
degtinės bonką mokėti 5—7 
dolerius. Ir degtinei yra už
dėta lubos ant kainų. Bet 
pasakyk, sveikas, bet ku
riam degtinės krautuvnin
kui. Jis atsakys, kad tos lu
bos yra ant kokio devynio- 
niolikto aukšto. Negana to. 
Krautuvė skaito, kad dar 
malonę daro žmogui, jei par
duoda bonką degtinės ir dar 
gerokai nuplėšia.

Štai, kokie Rochester

Rochester, N. Y. — Du 
jauni plėšikai pagrobę iš 
vienos moters rankų ranki
nuką (purse), kuriame buvo 
$3,003 pinigais, $164 čekiais 
ir $75 vertės deimanto žie
das. Vėliau detektyvai ant 
vieno stovinčio automobilio 
stogo rado rankinuką, jame 
buvo žiedas, visi čekiai ir 
$3000 pinigais. Truko tiktai 
$3.

Graikai minės nepri
klausomybės sukakti
Chicagoj gyveną graikai 

ruošias mlnėtį 123-čią Grai
kijos nepriklausomybės su
kaktį. Paminėjimas įvyks 
Ashland Blvd. Auditorium, 
kovo 26 d.

PASAULIO PREMIERAS

U

BROLIAI VEŠOTAI 
Perstato Dramą —

LIETUVA TĖVYNE
— Bus ir —

DAINOS — ŠOKIŲ — MUZIKA — KOMEDIJOS

SOKOL SALĖJE, 2345 South Kedzie Avė. 
Chicago, Illinois >

Velykų Sekmadienį, Bal. 9 d., 1944 m.

Pradžia 5 vaL vakare. Įžanga 99c., Taksy 19c., Viso $1.00

★

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0806
-4’
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40 nwht vflTjĮontntnko 
pareigose

Kovo 11 d.-suėjo 40 metų, 
kai V. Daukša be paliovos 
eina vargonininko pareigas 
Sv. Kryžiaus parapijoj.

• Pažvelgus atgal, galima 
permatyti, lyg veidrody, kiek 
jo gražaus darbo atlikta pa
rapijoj ir triūso padėta gie-Į 
dojime ir bažnytinės muzi
kos srityje. Kiek reikėjo pa
švęsti energijos, sveikatos 
kantrybės mokinant chorus 
kaip jaunamečių, taip ir au- 

Sekmadieniais 8

laukiama oho re. Taigi viąą Du jauai lietuviai, pali* 
Daukšų šeima yra Įp&mčgu- ko savo darbą anglų kalbos 
ai muziką ir jai atajdavhai. dramoje ir prisidėjo prie 
Be to, varg. Daukšos šeima lietuvių tautos labo, kad pa- 
labai svetinga ii* vaišinga, rodžius tautiečiams savo ta- 

Sv. Kry jis n h parapija di- lentus. Ne vien tik labdary- 
dšiuojoai savo vargonininku, bės naudai, bet ir kitoms 
Jis visados linksmas, malo- organizacijoms jie tarnavo 
naus būdo, visus pakalbina, be jokio, pelno. Bet dnr ne 
atviras ir nuoširdų*. Tad, viskaa Bronius Vešotas au
lai Aukščiausiojo valia bū- kūrė naują dramą, kurią at- 
na — teikti ir toliau jam tą vaidins Velykų sekrpadieių, 
dovaną — balsą, kurs kyli Sokol Hali.
j aukštybes gražiame baž- Kiekvienas lietuvis turėtų 
nyčios giedojime. Linkime dalyvauti šiame vakare. Vi* 
sulaukti auksinio jubiliejaus sa drama, visi juokai ir vir 
vargonininkavime ŠV. Kry- sos dainos bus lie u vių kak 
žiaus parapijoj, vienoj gra- boj, perstatyti žymiausių

kė skėčiu. Senutei pakėlus 
trakšmą, užpuolikas pabėgo.

PERSKAITĘ “DRAUDA 
DUOKITE JI KITIEMS

’Tfl RBJ
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t>uvo šaunus. Buvo svečių ir augusiųjų 
politikierių: kongresmanas vai, Mišiose gieda mokyklą 
Sabath, aid. Ropa ir kiti. baigusių choras, 9 vai. —

' vaiku choras, per sumą —Aušros Vartų parapijoj gy chonis Q
Juozapinių šventė irgi praė- 12 yJ|1 moUrų choraa Tai. 
jo labai šauniai. Žmonių bu- triūso
vo daug. Taipgi dalyvavo, timo reikla kad išmokimuJ 
kong. Sabath, aid, Ropa ir ckopus q visi žinome, kad 
kiti vietos politikieriai. Kle* bažnyčioje giedojimas yra 
boną sveikino Kolumbo Vy- grali a.nniAH pamaldų papuo- 
čių Quigley kuopos atstovy- galas. jį8 sužadina jausmus 
bė, vietois draugijos ir Tėvų jr dvigubai karštesnė mal* 
Marijonų Bendradarbių iė ja kyla prie Dievo, 
visų kolonijų atstovybėj. Sy- chi ie{iam3 reikia uk 
kiu pagerbti vikaras ir varg. y
J. Brazaitis. —Buvęs. vkrdą ir tuojau iigirei: „Tai

turįs gražiausi balsą varga-

Gavom padėka T1,™8tik varg vvuiviii puuviviį Dautoęa dalyvauja, ar su

Town ot Lake. — Švento vargonininkų choru, ar ,yie- 
Pranciškaus Vienuolyno Rė- Sam pasirodyme, visados su- 
mėjųi 3 skyr. sus-me, kovo stiprina giedojimą. Matytis 
12 d,, rašt. B. Cicienienė per- Jis paveldėjo gražų tenoro 
skaitė laišką-padėką nuo se- balsą nuo savo tėvuko, ka
selių už $50.00 pelną nuo rie irgi’ buvo vargonininkas 
bunco Vaznių namuose. iri įpirš prieš kelis metus.

Pirm. E. Gedvilienė pra- Varg. V. Daukša gyvena 
nešė. kad aoskritis renetą 8U savo žmona Stanislava

Pirmą syk Chicaęoj
Kurie visuomet kalbėjote, 

kad reikia jaunimas traukti 
prie lietuviškumo, kad neuž
mirštų lietuviškos kalbos, 
lietuviškų dainų ir papročių, 
kad remtų lietuvišką kultū
rą, dabar išgirsite atsaky
mą į savo kalbas.

Nacių radio bombos 
pavojus britų laivams

-A

A

A

I
>

>

INCORPORATED

3241 S. Halsted St
TeL Calumet 7237

Didele Rakandų
Krautuvė

JEVVELRY IR MUZIKOS 
KRAUTUVĄ

po viena stogą, baltame name 
per 81-iu metas.

Sąžiningas patarnavimas. Jums 
apsimokės atvažiuoti pas Budrt- 
ką, nors jūs gyventumėte ir po
rą šimtų mylių nuo Chicagos. 
Čionai rasit tokių rakandų, šo
kių niekur kitur nerasite.

Al minkšta kMė yra linguoji 
tr padaryta atipriai Ir anlyg 
liapMin HtiUans. Dahar pa 
duoda ni ...................11 Q

Lengvata išmokėjimais po >1.23 
į mėnesį ir dar dovana dykai.

Budriko

W. H. P. C. 1400 K. Ketverge 
vakare 7:00 P. M.

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

81 m, senutė atsigynė 
užpuoliko

So. Chicagoj 81 metų se
nutei Hildai Hess einant na
mo, ją buvo užpuolęs vyriš
kis. Kai jis smogė basebafo 
kuolu, ji jam tuo pačiu atsa-

Skolinam Pinigus

LEITAS IB MANDAGUS 
PATARNAVIVAS 

KREIPKITE8 PRZB MOBŲ

TAUPYKITE

dėl 
19 44

SUPREME
SAVINOS ud LOAN 

ASSOCIATION

TOBULINKITĖS 
LIETUVIU KALBOJE!

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

"Lietuvių Kalbos Gramatika”

kai“o>$1.00
(Pridėkite 10c peraiuntnnui)
šioji “Lietuvių Kalbos Gra

matika” yra skiriama vien tik 
Amerikiečiams ir Dr. Starkus 
kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą metų 
dėstyti Lietuvių kalbą kolegia- 
tams Marianapolis College, ku- 
randasi Thompson, Conn. 

Siųskit užsakymus sekančiai:

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois

Didžiausia Lietuvių 
Jewelrv Krautuvė

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

ir gerą pasi- HHHBBVV 
rinkimą Muzikališkų Instrumen- 
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

IOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Western Ave., Chicago
Telefonas GROvehUl 0142

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

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi HiilHtMtfiiiHfimimiHimiimiifHiiiiiiHiiii

Pasitikėjimo
Mumis

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL C OŠTI 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUOTION8 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE
Mest BeantUul—Mest Badnrtną IMrttUĮcM Best Ib The World.

BUY U. S. WAR BONDS WiTH THE SAVINGS 
KREIPKITfiS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: .REZIDENCIJA:
4535 VV. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPubUc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; fteštad. ir Sekm. 9-6 vai

nZRHAŠ m KIXM>RQSCOraC 
X—RAY—

KRAUJO IR URI5AI.O <2*> 
TIJU>WO1AH->W‘* už
Paprastai apkalnavimas tokio lėtirlnė- 
Jlmo yra U®. Tr mes- avarantOoJamo 
Junta patenkinimų arba JOa mums nieko 
Mtnokkte.

JOKIO MOKKOTO NEREIKIA 
PAJflT ARIMUI. 

kronrkon i.tcow 
i-AM'.K.ajfiuM oyppMua 

VARICO8E OTSIZJH. kojų ronoa. Ir 
uaiia&Įal kojų Ittlnluisl Klieutnatlsina. 
ioOl.VfO HKKOilUt. nevlr*fcUll,„a». 
įlefranėtos pilvinės žaizdos ar užkietė
jimas
KRAUJO 1.1008. silpno. nuvarRueto, 
anenila lr kraujo užnuodljltnua I* 0«)e- 
žtnnlrz kroniėkų litrų. Aukžto kraujo 
spaudimas.
0008 LIGOS, niežėjimas, d o kančios

tis, skaudžios Ir nramagumo KRONI4- 
KOH LIGOS. Ar atsikelti reikia nak- 
«Wn le ? ‘

• flh ■ rojum pnlevig* iHUitną 
S laik. napranMlImus 
S *«“*• “«*•£ ’**»•«*• ^Irzemle

M Kg KALBAME I.ENKIflKĄJ
rnlCAld) MKOKAJ. (NKTITITB 

t*V spl.TH, HTATK MTKEąT 
' Katnima Actams Arėtam Autai*
VĄI-į g ryty. Iki » vafr -krnscl, 1«-Į,

Vokiečiai pradėjo 
ofensyvą Bosnijoje

LONDONAS, kovo 20. — 
Jugoslavų partizanų štabo 
komunikatas sakė vokiečiai 
pradėjo ofensyvas Slovėni
joje ir rytinėj Bosnijoj, kur 
dabar vyksta dideli mūšiai.

Partizanų štabas Londo
ne sakė vokiečiai pasinau
doja giedrių oiju {pravesti 
ofensyvą prieš išvargusius 
partizanus.

GARY; INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriančias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

TONE 9000 1117 ROOSE VELT 8TRE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

SENIAUSIOS IR MOMRNBKb
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chioagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną Naktj

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOT AS 

AUDITOMUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Ave.

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARK

Su Iųcome taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės vrrimlnėtu, 

antrašu.

REN EDIKTAS DAUKŠAM
► Gyveno: 148 Kast lOčth Ht.
■ M»r« kovo 20 d., 1044- m., 
”13:40 vai. popiet, sulaukė® ac-

natvėa.
» atities Lietuvoje. Kllq 14 
Panevėžio apskr., Badavo* par. 

; Amerikoje išgyveno 4 5 m.
Paliko dideliame nullfldlme: 

inoterĮ Anelę (po Uvais Me4- 
kaltė); sūnų Benediktų lr mar
čią AmiHJą tr du anūkui; ir 
daug kitų giminių, u raugų lr 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 
brolj Ir seserį.

Velionis priklausė prie Ro- 
žančlavos brolijos lr prie Ap- 
aėlalyatfis Maldos draugijos.

Kūnas paiarvotas Bukausko 
kopinėtoje, 10821 Ho. Mlchtgap 
Avenn*. laidotuves Jvyks ket- 

’ vlrtaiHcų), kovo 2 3 d., 1944 m.
14 koplyčios 9:00 valandų ryto 

»bu? atlydėtas J Visų. šventų pa- 
• rapijos bažnyčių, kdrloje įvyks 

gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus ųu-

■ lydAtas J Šv. Kazimiero kapt- 
nes.

NuoSlrdžIal kviečiame visus 
gimine* draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti 41ose laldotuvbae.

lxtld. direktorius L. Bukaus-
-Itas. tei. Pullman

4605-01 S. Hermitage 
Avenue

Yards U4j-2

433044 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Keplyžios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais lr Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE Phones: CANAL 2515
10766 8. MICHIGAN AVE. COMMODORE 5766

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Phone TARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4S48 SO. CALIFORNIA AVE. Phon. IAF. 3571

P. J. RIDIKAS

Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3819 LITUANICA AVE. Phone YARDS 1138—38
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Kas reikalinga žinoti if daryti

Kad namų frontas būtų stiprus
BULVES VERTE

Karo Maisto Administra- 
,cija praneša, kad bulvių sėk
lų kiekis šių metų sodinimui 
paruoštas didžiausias pasau
lyj*.

WFA ragina gyventojus

laikas atidėti kiek riebalų 
(lard). Netiktai, kad rieba
lai dabar neracionuoti, bet 
jų yra perteklius. Jų yra 
tiek daug, kad prekiniuose 
šaldytuvuose jiems nėra pa
kankamai vietos. Riebalai 
turi būti laikomi šaltoje,

daugiau vartoti bulvių — ne' tamsioje, sausoje vietoje ir 
tiktai dėlto, kad yra didelis gerai uždengti, kad palaik^- 
derliaus perteklius, bet ir' ti jų šviežią kvapą. Bendrai, 
dėlto, kad pastarieji tyrinę-1 riebalai gali būti ilgiau lai- 
jimai atidengė ypatingai komi, negu sviestas ar mar-
aukštą bulvių maistingumą.
ŠVIEŽIA DARŽOVE — 
PUIKUS MAISTAS

Praėjusį metą 20,000,000 
Amerikos Victory Daržų iš
augino 40 nuoš. šviežių dar
žovių. šiais metais tikslas 
yra 22,000,000 Victory ‘Dar
žų ©u didesniu našumu. A- 
merikos miestas kovoja už 
laisvę visam pasauly, ir 
kiekvieno piliečio kooperaci
ja bus reikalinga, kad paga
minti daugiau maisto 1944 
m. ir sustabdyti maisto eik
vojimą. Vyriausybės įstai
gos pataria anksti planuoti 
šių metų Victory Daržus.
PO GEGUŽES PIRMOS 
PYRAGAIČIAI BUS 
MAISTINGESNI

garinąs, nors ne tiek ilgai 
kaip hydrogenuoti virimo 
taukai (fats) ir perdirbta 
alyva. Riebalų vartotojams 
čia primintina, kad liekanas 
taupytų taukų rinkimui skar
dinėse svarbiai “Save Fats” 
programai.

BCK ŠAUNI, MODERNIŠ
KA ŠEIMININKE

Šauni šių dienų šeiminin
kė planuoja savo valgius 
atydžiai. Ji vengia eikvoti, 
vartodama daug neracionuo- 
tą ar žemų taškų maistą, 
taip kad racionavimo ženkle
liai ilgiau tęsėtų. Maistas, 
kurį šaunioji šeimininkė var
toja, daugiausia susideda 
iš oranžių, bulvių, kiauši
nių, pusryčių kruopų (ce-

Nors riestainiai, pyragai reals)> s°j°s n3aka’
ir visi kiti mielėmis iškelti ronil’ fi'P&ghetti, oranžių ir 
kepyklų kepiniai (išskiriant ferapefr’JStų marmeladvį
biskvitus ir cracker’ius) tu
rės daug daugiau maistingu
mo po gegužės 1 d., bet jų 
kainos nepakils. OPA sako, 
kad pakeltos aukščiausios 
kainos, kurias jie leido py
ragų maistingumui padidin
ti, bus mokamos kepyklų už 
tešlos mišinį, ir tai neatsi
lieps į detalines tų prekių 
kainas.
KĄ ŠEIMININKES TURI 
ŽINOTI APIE RIEBALUS

J. V. žemės Ūkio Depar
tamentas pataria šeiminin
kėms, kad dabar yra puikus

• X
NRABTTS DRAUGAS, CHICAGO. IEEINOIS

LAETARE MEDALIS 
PRIPAŽINTAS MOTERIAI Kas Girdėt*^ 

Chicagoje <>

GRAŽUSIS BERGMAN’S DARŽAS,

■H

1 :■
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Mirė "Daily Times" 

leidėjas
Iš Tampa, Fla., vakar gau

ta žinia, kad ten mirė S. E. 
Thomason, Chicago dienraš
čio “The Daily Times” leidė
jas. Velionis buvo sulaukęs 
61 metų amžiaus. Miręs nuo 
širdies atakos.

v * v •**

Antradienis, kovo 21, 1644

/mus

Al

Tai bent patriotas
William BuHard, 35 m. 

amžiaus, 1026 Congrees St., 
šiomis dienomis keturioliką 
kartų savo kraujo aukojo į

Universiteto, paskelbė, kad ^auc^- Kryžiui. To dar per- į 

62-ji metinė dovana — Lae- maža- Liuosnoriai įstojo į 
tarė Medalis, kuriuo univer- navY ir fiziniu« kv<>
sitetas kasmet apdovanoja timu8- Namie Palieka ketu- 
labiausiai pasižymėjusį A- r^as dukteris.
merikos katalikų tarpe, šį
met pripažintas Alinei O‘Ha- 
ra McCormick, užsienio ko
respondentei.

Anne O’Hara McCormick
Kun. J. Hugh O’Donnell, 

prezidentas Notre Dame

Baus automobilistus
Pradedant vakar diena 

Chicago policijai įsakyta
jam nenurodoma išsibaigi- raportuoti visus automobi- 
mo data. Jums verta nutęsti liūs, kurie dar tebėra su pra- 
tų ženklelių naudojimą dėl- eitų metų valstybės ir mies
to, kad padidėjęs karui cuk- to leidimais.
raus pareikalavimas ir pa- Louis Rixman, miesto ko-

Šiame gražiame Bergman’s Grove, Riverside, III., įvyks 
“Draugo” piknikas, liepos 9 d., 1944 m. Tai bus pirmas 
“Draugo” piknikas 1944 sezone.

Pavogta daug degtinės
41 dėžę (keisą) degtinės 

vagys pavogė iš Acadia 
Liquor Store, 2810 West 55 
St. Nuostolių padaryta už 
$1,540.

.Svečiuose nusižudė
Mrs. Minnie Kane, 48 m. 

amžiaus, iš St. Paul, Minn., 
viešėdama pas savo pažįsta
mus Sperzel’ius, dėl nežino
mos priežasties nusižudė.

peanut butter ir kavos.

fTAUPYK TURIMĄ 
CUKRŲ

Kainų Admin&straqijoe| 
Įstaiga pataria jums ne
skubėti iškeisti cukraus 
racionavimo ženklelį No. 
30 (karo racionavimo ket
virtoje knygelėje), kurio 

galiojimas turėjo užsibaigti 
kovo 31 d. OPA nusprendė, 
kad to ženklelio galiojimas 
bus pratęstas be termino, 
nors ženklelio No. 31 galio
jimas prasideda balandžio 
1 d. 5 svarams cukraus ir

blogėjusios Plukdymo sąly-|lektoriuB prane.a kad iki 
gos sumažino cukraus ištek- gjo, miegt0 leidimų išduota 
liūs. OPA pažymi, kad jeigu 230 Praeitą mecą 
cukraus pirkimas bus atitin- laifeJtarpį išduota
karnai atidėtas, tai padės 48? 000 Ieidimų
palaikyti racionavimą da
bartiniame lygyje. Tačiau, 
jeigu pirkėjai skubės nusi
pirkti jiems priklausomas 
dalis, tai gal teks susiaurin
ti racionavimo kiekį.

Mirė ant savo žmonos 
kapo

Oak Woods kapuose ras
tas negyvas ant savo žmo
nos kapo George Schell, 66 
metų amžiaus, 7411 S. Wa-

Belaisvio medaliai 
įteikti motinai

Staff Sgt. Robert C. Daniel 
son, 520 Madison St., už pa
sižymėjimus dešimtyje skri
dimų bombarduoti Vokieti
jos miestų ir nazių įsistipri- 
nimų, apdovanotas Oro Me
daliu ir Trijų Ąžuolo Lapų 
šakele. Bet kadangi jisai vie
no skridimo metu, pašovus 
bumberį, parašiutu nusileido 
priešo pusėje ir paimtas į 
vokiečių nelaisvę, tad jo de
koracijos įteiktas jo moti
nai.

1,500 jeeps invalidu 
Chicagoj

Ordinance Command au
tomobilių taisymo įstaigoj,

"JAU LAIKAS PERMAINAI"

Balsuokite Tiesog (x) Republican
(X) REPUBLICAN

UŽ PREZIDENTĄ
[X] JOSEPH S. KRAL

UŽ KLERKĄ
•įxj JOHN C. STOFFEL

UŽ COLLECTOR
ĮxJ JERRY DOLEZAL

UŽ SUPERVISOR
ĮxJ LEO KASPERSKI

UZ ASSESSOR
|X| FRANK J. CHRISTENSON

UZ TRUSTEE
ĮxJ JERRY F. JUSTIN 

★V •T
RINKIMAI:

ANTRAD., BAL (APRIL) 4 d., 1944
Balsavimo vietos atdaros:

Nuo 6:00 Vai. Ryto Iki 5:00 Vai. Popiet.

Kutenamas japonas 
pasidavė

Reikalingi radio 
technikai

Navy Departamento at
stovas Chicagoj Com. W. S. 
Hatch reikalauja radio tech-

bash Ave. Jis buvo nunešęs 45 West 24 St., kaip prane-
gėlių žmonos, kuri 
prieš metus, kapui papuošti. 
Miręs širdies liga.

mire

Vestuvės karo laive

ša įstaigos viršininkas Ma
joras Anton G. Jedlicka, yra 
1,500 parsiųstų kariuome
nės pustrokių, vadinamų 
jeeps, kurie reikia pataisyti. 
Jie buvo vartojami kariuo-

Seaman lst Class W. Fre- menės manevruose. Pataisy- 
nikų. Vyrai 1-A, inimant ir derjcken su Dorthy Wilson, ti bus siunčiami į užsienį, 
tuos, kurie perėjo taip va- afou čikagiečiai, susituokė ir Maj. Jedlicka praneša, kad
dinamą preinduetion fizinius 
kvotimus ir šiaip liuosnoriai, 
nejaunesni kaip 17 metų,Kas bijosi kutenimo, žino, 

koks esti “malonumas”, kuo- 
met kitas pradeda jį kuten- gaU ad‘

resu: 321 Plymouth Ct.

vestuves iškėlė karo laive 
šiam atplaukus į vieną Ame
rikos uostų. Mergina nuvy
ko į tą uostą ir laive įvyko 
vestuvės.

įstaigai reikalinga dar 124 
automobilių mechanikai.

Vienas karininkas prane
ša, kad Roi saloje, Pacifike, 
kutenimu amerikiečiai pa
ėmė f nelaisvę vieną japoną.

Japonas buvo užkluptas 
vienam “lapės urve”. Griež
tus amerikiečių įsakymus, 
kad išlystų iš urvo ir pasi
duotų japonas paneigė. Tuo
met sugalvota jį pakutenti. 
Į urvą įkišta ilga lazda if 
pradėta kutenti Japono šo
nai. Japonas bematant išlin
do iš urvo ir be pasiprieši
nimo pasidavė.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

J1!

Nuostolingas gaisras
Golden Bowl ūkyje kilęs 

gaisras padarė nuostolių iki 
$45,000. Gaisre žuvo keletas 
belgiškos veislės arklių ir 
tuzįnas grynos Hampshire 
'veislės kiaulių su šimtu ma
žų paršiukų. Taippat sudegė 
daug moderniškų ūkio pa
dargs}. Gaisrui likviduoti 
trukdė nepakankamas kiekis 
arti esančio vandens. Kad
gauti daugiau vandens, ug- Julius Karei, 9004 Com- btatymas 
negesiai turėjo sudurti ir mercial Ave., policijai rapor- 
nuvesti žarnas (paipas) į tavo, kad iš jo namo vagys 
prūdą esantį už 2000 pėdų. j išnešė tris radio vertės $150.

Didelis gaisras South 
Side

Bereikalo triubysi, į 
kalėjimą pateksi

Chicago Noise Abatement 
Commission įspėja visus au
tomobilių vairuotojus, kad

Great takes Supply Co., važiuodami jie bereikalo ne- 
1025 W. 50 St., kilęs gaisras trubytų, arba privažiavę 
padarė nuostolių už $50,000. Prie nam0 triubijimu ne- 
Dirbtuvėj buvo gaminamos šauktų pasažierų. Žiemos 
dalys kariuomenės trakto- metu’ kai namų langai vi
riams.

X Kazimiera Bartulis, 
3104 West 39 St., gavo iš 
kariuomenės pranešimą, kad 
jos sūnus Benis šiomis die
nomis pakeltas seržantu.

X Kun. J. Šaultnsk ii atei- 
nantįi ketvirtadienį vietos 
lietuvių dvasiškija kelia pa- 
gerbtuves ryšium su jo var
dadieniu ir paskyrimu nau
ju klebonu Visų šventųjų 
parapijon.

X Cecilija Stasiūnas, mar 
ketparkietė, aplankius sau
lėtą California, pasigerėjus 
gražiomis Arizona ir kitų 
valstybių vietomis, smagiai 
praleidus atostogas, šiomis 
dienomis grįžo namo prie 
savo užsiėmimo.

X Juozapas Pocius, 4450 
S. Hermitage Ave., švęsda
mas savo vardines užsipre
numeravo dienraštį ‘ ‘Drau
gą”. Jei kiekvienas per sa- . 
vo vardines taip padarytų, 
nebūtų kataliko, į kurio na
mus nepareitų katalikiškas 
laikraštis.

X Juozapo Arlausko, ci- 
ceriečio biznieriaus, namuo
se praeitą sekmadienį iki 
vėlumos buvo šviesu ir links 
ma. Mat, Vardinių Klūbas 
buvo iškėlęs jam, savo na
riui, vaišes vardadienio pro- 
gn.

. X Roseiandieėiai džiau
giasi, kad misijos labai pa
vyko ir kad ta proga gero
kai išplatinta katalikiškos 
spaudos: “Draugo”, “Lai-> 
vo” ir “šv. Pranciškaus Var 
pelio”. Per misijas gerokai 
buvo išaiškinta ir katalikiš
kos spaudos svarba katali
ko žmogaus gyvenime.

X Kastas Sabonis, Vistų 
Šventųjų parapijos vargoni
ninkas, žinomas dainininkas' ■ k
sutiko dalyvauti religinio 
koncerto programoj balan
džio 2 d., šv., Jurgio para
pijos salėj. Koncerte būs iš
pildyta kantata “Septyni 
paskutiniai Kristaus žodžiai 
nuo kryžiaus”.

X Šiandie šv. Benedikto 
diena. Tą vardą nešioja žy-

Pavogė tris radio

suomet buvo uždaryti, į tą mus biznierius, Mutual Fe- 
reikalą mažai kreipta dėme- deralės Bendrovės, 2202 W. 
šio. Bet užstojus pavasariui Cermak Rd., ilgametis sek- 
bus žiūrima, kad šis miesto retorius, Ben. J. Kazanaus-

būtų pildomas. 
Automobiliaus ragelį reikia 
vartoti tiktai būtinam rei
kale.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
z STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

^en<?v^ Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

» . .^4 NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
»tcR TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo ja

mi Ir Ugi $0,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
suranoe Corp. Jūsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE IŠTAIGA 

— 47 MMaI Sėkmingo PaUmuvInin! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCTATTON
TEL. CALUMET 4118 m. Mozeris. Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST
----" I

Bausmė už karinės 
uniformos dėvėjimą
Civiliams žmonėms drau

džiama užsidėti karinę uni
formą arba bet kokią karinę 
insigniją. Federalis teisėjas 
šiomis dienomis nubaudė de
šimtį asmenų, kurie, nebūda
mi draftudti, dėvėjo karinę 
uniformą. Septyni jų nu
bausti po $25. Kitų bausmės 
mažesnės.

Havajuose bitės dirba per 
visus metus, nes ten nėra 

3a žiemos.

kas, kuris šiais metais šven- 
čiai 30 metų jubiliejų kaip 
yra viršminėtos bendrovės 
sekretorium. Sveikiname jį 
vardadienio proga ir linki
me dar ilgus metus taip sėk
mingai darbuotis savo tau
tiečių naudai. •

X J. Ir J. Čepuliai, žino
mi Town of Lake veikėjai, 
praeitą ' šeštadienį savo na
muose buvo iškėlę didelę at
sisveikinimui su sūnum Leo
nardu puotą, kurioj daly
vavo ne tik giminės, drau
gai, bet daug ir Leonardo 
draugų, kurie yra parvykę 
atostogų. Leonardas yra ma
rinas. Dvidešimts mėnesių 
išbuvus Pacifiko fron+e, bu
vo paleistas mėnesiui poil
sio. Vakar vėl išvyko į pa
skyrimo vietą.




