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U.S.
Chicago, Illinois, Ketvirtadienis, Kovo (March) 23 d., 1944

U. S. laivai bombardavo Kaviengą
Užėmė dar dvi japonų laikomas salas

SĄJUNGININKŲ STABAS
pietvakarių Pacifike, kovo 
22.—Amerikos marinai, už
ėmę dvi salas St. Matthias 
grupėj ė, baigė apsupti visą 
Bismarck salyną, ir Ameri
kos karo laivai tuoj pradė
jo atakuoti 90,000 ten su
gautoj japonų. Pirmas laivų 
kanuolių taikinys buvo Ka
vieng bazė,; New Ireland 
saloje, kuriai teko 1,000 to
nų, šovinių. H j Į j u 1

Marinai okupavo Emirau 
ir Elmusao salas pirmadie
nio ryte. Sąjungininkai tuo 
žygiu dabar randasi tik 580 
mylių nuo didžiosios Truk 
bazės, Caroline salyne. Ja
ponų opozicija buvo labai 
maža.

f, j
Gen. MacArthur štabo 

pranešimas sakė karo laivai 
iš Solomonų bombardavo 
Kaviengą per tris ir pusę 
valandas. Anot komunikato 
ištisos miesto dalys sunai
kintos, amunicijos kroviniai 
išsprogdinti, ir pakraščių 
batarejos nutildytos.

Užėmus St Matthias sa
las, sąjungininkai visiškai 
apsupo New Britain ir New 
Ireland salas. Japonų susi
siekimo linijos perkirstos, 
kadangi sąjungininkai valdo 
Greeų salas, į rytus nuo N. 
Ireland; Rook salą, prata
koje tarpe N. Gvinėjos ir N. 
Britanijos, ir Admiralty sa
las, į šiaurvakarius nuo Ka- 
viengo.

TUOMET BUVO TAIP, DABAR KITAIP

...“and that government qf 

the people, by the people, for

the people, shall not perish 
from the earth.“

—Abraham Lincoln

voi. xxvm

Vesuvius lava gresia 
dar trim miesteliam

NEAPOLIS,’ kovo 22. — 
Didžiausia lavos srovė iš 
Vesuvius ugniakalnio pasu
ko iš šiaurvakariu į vakarų 
pusę, ir dabar pilasi vaka
riniu kalno šonu tiesiog į 
Torre dėl Greco, Torre An- 
nunziata ir Resina miestu 
pusę. Sąjungininkų militari
niai autoritetai ruošiasi tų 
miestų gyventojus evakuo
ti, jeigu lava ir toliau pilsis 
į tą pusę.

Penkias dienas atgal už
siliepsnojęs, Vesuvius kal
nas taip smarkiai verda ir 
kunkuliuoja, kad italai eks
pertai sako viršūnė gali by 
kada trūkti ir aplieti visą 
apylinkę degančia ir skysta 
lava.

Dėlto, kad armija skubiai 
iškėlė gręsiamų miestų gy
ventojus, nežiūrint, kad jie 
nenorėjo eiti, iki šiol nepra
rasta nė viena gyvybė, bet 
jau padaryta milioniniai 
nuostoliai, kadangi kiti ge
riausi Italijos vynuogynai 
jau išnaikinti. / 1

Spėjama, kad nebus gali
ma dirbti lavos išdegintos 
žemės per kokį šimtmety

San Sebastiano ir Massa 
di Somma buvo beveik vi
siškai lavos užlieti, o dviejų 
mylių aukščio dulkių ka
muolys užverčia Neapolį ir 
Salerno dulkėmis.

KALENDOPIUS ‘
Kovo 23 d.: Sv. Viktori

joms ir Sv. Bonaventūras; 
senovės: Jūreivis ir Visman 
ta.

Kovo 24 d.: Sv. Gabrie
lius, Arkaniuolas; senovės: 
Tol Įvardis Ir Glandė.

Vokiečiai dar kartą 
bombavo Londoną

LONDONAS, kovo 22.— 
Vokiečių lėktuvai vakar nak 
4 ir vėl atakavo Londoną. 
Anglijos sostinėje • sukelta 
gaisrai ir "užmušta bei su
žeista keliolika asmenų.

Priešlėktuvinės patrankos 
smarkiai šaudė į nacius, ku
rių bent devyni buvo numuš 
ti.

Niaciai vartoja kelrodžio 
planą—pirmieji lėktuvai iš
meta daug parašutiniųi švie
sų, kad apšviesti taikinius, 
o sekantieji juos apmėto 
bombomis. Vakar numesta 
ir sprogstančių ir padegan
čių bombų.

Ši nuotrauka padaryta 1938 metais, kuomet Hitleris 
vizitavo Vengriją. Čia jis su admirolu Nicholas Horthy, 
Vengrijos regentu, žiūri iškilmingo vengrų kariuomenės 
parado. Dabar Hitleris Vengriją užvaldė, o jos regentą 
Horthy įkalino už tai, kad jis atsisakęs teikti toliau Hit
leriui pagalbą Rusijos fronte. (Acme-Draugas telephoto)
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Neuzelandiečiai stumiasi per Cassino

Vokiečiai pripažįsta
Rumunijos okupaciją
LONDONAS, kovo 22.— 

Drauge su raportais iš neu
tralių kraštų apie nacių ar
mijos okupaciją Rumunijo
je, vokiečiai patys pripaži
no įvykdę suplanuotą Ru
munijos okupaciją.

Vėliausi raportai sako na
ciai valdo visus svarbiuo
sius Rumunijos centrus, ir 
jau suėmė strategines Bul
garijos susisiekimo linijas.

Vokietijos pripažini mas 
sakė Regentas Horthy įsa
kęs rumunų ministeriui Vo- 
kietijiai sudaryti naują vy
riausybę. Nepranešama, ar 
Horthy laisvas, ar vokiečių 
“globojamas.”

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ WASHINGTONO. — 

Prez. Rooseveltas priėmė 
Iždo departamento pareigū
no Randolph Paul rezigna-

Pietinėje daly kovojama su durtuvais ci> Nel nei PauI
nešė atsistatydinimo prie-

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, kovo 22.—Sąjun
gininkų štabo pranešimas 
sakė penktos armijos neuze
landiečiai kariai varosi pir
myn pietinėj Cassino daly. 
Oficialus raportas sakė jie 
ten durtuvais kovoja su 
priešais. ». » 7

Panašiai aršios kovos vyk 
sta. kalnuose) į vakarus nuo 
miesto, iš kur apie 30 vokie
čių patrankų nuolat apšau
do išgriautą miestą.

Sąjungininkų kariai Cas
sino kalno pašonėje laiko 
poziciją tik 400-700 jardų 
nuo dviejų nacių artilerijos

ŽADA TIKRINTI ATLANTO CARTERĮ
LONDONAS, kovo 22 — 

Ministrų Pirmininkas Chnr- 
chill pareiškė, kad pasikei
čiančios aplinkybės reika
lauja kito sąjungininkų va
dų . suėjimo, kad išsiaiškinti 
dėl Atlanto čarterio.

Atsakydamas į paklausi
mą išaiškinti kylančias abe

jones dėl valstybių, kurias 
Atlanto čarteris palies, 
Churchill sakė jis nepasi
ruošęs giliau aiškinti čarte- 
rį, bet Atlanto Čarteris at
stovauja dvasią ii* tikslą, už 
kuriuos sąjungininkai šiuo 
laiku pasekmingai kovoja, 
o ne susitarimą su priešais.

pozicijų. Sąjungininkų arti
lerija, nenorėdama apšaudy 
ti savo vyrų, negali tas na
cių pozicijas kuopilniausiai 
bombarduoti.

Vokiečių pozicijos < buvo 
pirmadieny sustiprinta jau
nais parašutistais ir grena
dierių divizijos dalimis. Ofi
cialūs raportai nurodo, kad 
jie gal bus atsiėmę daugiau 
žemės po to, kaip atsiėmė 
Continental viešbutį. į kurj 
sąjungininkų artilerija da
bar šaudo.

Cassino kalno pašonėje 
britai kariai vakar naktį 
padarė smarkią ataką ant 
dviejų nacių pozicijų ir greit 
varėsi pirmyn, iki kol pasie
kė lauką nuklotą minomis. 
Vokiečiai tuo laiku pradėjo 
žygiuoti kloniu į britų lai
komo kalno pusę, ir britai 
turėjo grįžti į- savo bazę.

žastį.
IŠ PEARL HARBOR — 

Adm. Nimitz pranešė, kad 
Amerikos lėktuvai išnešė ke 
turtas naujas atakas ant 
priešo pozicijų Marshall sar
tose. Visi mūsų lėktuvai sau 
giai grįžo.

IŠ WASHINGTONO. — 
Karo maisto administrato
rius Jonės sakė numatoma 
reikalas šią vasarą užšaldy
ti algas mokamas ūkių dar
bininkams.

IŠ 4 LONDONO — Buda
pešto radio pranešė, kad są
jungininkui lėktuvai skrido 
virš pietinės Vokietijos. Ma
noma, kad tie lėktuvai gal 
puolė ir Balkanų valstybes.

IŠ CHICAGOS — Po ilgos 
ligos trečiadieny mirė Man- 
rice F. Kavanagh, apskri
ties komisaonierius ir bordo 
finansų komisijos pirm.

Sako naciai paskelbs Britai prašo Rusijos 
Romą atviru miestu paaiškinimo dėl

LONDONAS, kovo 22 — 
Vokiečių valdomas Romos 
radio pranešė, kad vokiečiai 
patrauks visus militarinius 
įrengimus iš Romos ir pa
suks visą militarinį judėji
mą aplink miestą, tuo ban
dydami uždėti visą miesto 
bombardavimo kaltę ant są
jungininkų.

Tuo pranešimu naciai ma
tomai norėjo paskelbti Ro
mą atviru miestu, bet jis 
neskaitomas tokiu, kol ne
bus sąjungininkų įpripažin-

........... ...  tas atviru miestu.
ORAS , Reikia atsiminti, kad na-

Nebus atmainos tempera- ciai tą patį žadėjo ir praek 
tūroje. Gali būti lietaus. 1 tą rugpiūčio mėnesį.

italą pripažinimo
LONDONAS, kovo 22.— 

Užsienių reikalų sekretorius 
Eden pranešė Parliamentui, 
kad Rusija neatsiklausė 
Anglijos vyriausybės dėl 
Italijos vyriausybės pripa
žinimo. Anot Eden, britų 
vyriausybė dabar klausia 
rusų vyriausybės dėl ko 
taip buvo pasielgta, o..‘

Amerikos Užsienių sekre
torius Hull penktadieny pra 
nešė, kad Rusija dėl to pri
pažinimo neatsiklaususi A- 
merikos vyriausybės.

NACIAI VISIŠKAI UŽVALDĖ VENGRIJĄ
SOVIET 
RUSSIA

gr TURKEY

MILĖS
0 20

PIRKITE KARO BONUS!

BERLYNĄ
Atakoje dalyvavo 500 bomberių

v »
Nebuvo vokiečių lėktuvų opozicijos

LONDONAS, kovo 22.— į Spėjama, kad lėktuvai iš 
Didelė armada, susidedanti viso numetė apie 1,500 tonų
iš apie 1,250 Amerikos lėk
tuvų, šiandien prasilaužė 
per Hitlerio stipriausią ori
nę apsaugą ir bombavo ka
rinius ir industrinius taiki
nius Berlyne. Tai buvo pir
ma dieninė ataka ant Vo
kietijos sostinės nuo kovo 9 
dienos.

Atakos daliną sudarė tar
pe 500 ir 600 didžiųjų bom
berių iš Amerikos aviacijos 
aštuntojo dalinio. Drauge 
su jais skrido vienas did
žiausių naikintuvų dalinių.

Prancūzai išlipo saloj 
tarp Corsica, Italijos
ALŽYRAS; kovo 22. — 

Gen. Giraud pranešė, kad 
prancūzai kariai šeštadienio 
naktį išlipo vokiečių taiko
moj saloj tarpe Corsicos ir 
Italijos, atakavo nacių pozi
cijas ten ir pasekmingai 
pasitraukė. Keli naciai už
mušti, ir 36 suimti belaist- 
vėn.

Dingo dar vienas 
Amerikos submarinas
WASHINGTON, kovo 22. 

—Laivynas šiandien prane
šė, kad Amerikos submari
nas Scorpion skaitomas din 
gusiu. Tai ketvirtas dingęs 
submarinas bėgyje aštuonių 
dienų.

Nuo karo pradžios pra
rasta 23 Amerikos submari
nai.

Scorpion įguloje buvo 
maždaug 75 oficierių ir jū
reivių.

Bombos sprogo amuni
cijos sandėly; 5 dingo

PENDLETON, Ore., kovo 
22. — Umatilla amunicijos 
sandėly vakar naktį į|vyko 
bombų sprogimas. Penki ar 
šeši asmenys dingo. Stoties 
viršininkas sakė jų vardai 
bus paskelbti kaip tik bus 
nustatyti.

Sprogimo priežastis neži
noma, bet nemanoma, kad 
tai buvo sabotažas.

sprogstančiųjų ir padega
nčiųjų bombų ant Berlyno. 
Taikiniai buvo dar tebesto
vį kariniai ir industriniai 
fabrikai.

Grįžę lakūnai sakė jie te- 
matę kelis priešo lėktuvus, 
bet šaudymas iš priešlėktu
vinių patrankų buvęs did
žiausias, kokį iki šiol matė.

Trylika didelių bomberių 
ir devyni naikintuvai negrį
žo iš atakos. Veikiausiai bu- 
vo priešlėktuvinių patrankų 
numušti.

Rusą kariuomenė 
užėmė Permovaiską

LONDONAS, kovo 22.— 
Rusų kariuomenė užėmė 
Pervomaiską, prie Bug upes 
ir iį šiaurryčius nuo Niko-* 
lajevo, ir tuo išmušė dalį 
vokiečių linijos į šiaurę nuo 
Odessos. Podgorodnoje sto
tis teko rusams vakar.

Berlyno radio pranešė, 
kad rusų kariuomenės ban
do {apeiti TarnopplioProe- 
fcurovo liniją ir tuo padėti 
savo žygiams Bessarabijoje. 
Nacių pranešimas pripaži
no, kad rusai kitose vietose 
prie Tamopolio pralaužę jų 
linijas.

Pirmesnis rusų praneši
mas sakė jų kariuomenės 
da s i varė iki 30 mylių nuo 
Prut upės. Bežygiuodami jie 
perkirto Čemauti - Baltsky 
geležinkelio liniją. > •

Anot rusų biuletenio,, da- 
liniai, kurie žygiuoja į Lvo
vą, didelį nacių centrą Len
kijoje, įsilaužę į Lvov pro
vinciją, ir randasi tik 56 
mylias nuo paties Lvovą

Raportai sako f‘nepapras- 
tai aršios kovos” vyksta 
aplink Kovelį, 100 mylių į 
šiaurę nuo Lvovo, pakely į 
Varšuvą.

LONDONAS, kovo 22 — 
Šiandien pranešta, kad atsi
tikus sprogimui 29 ameri
kiečiai kariai žuvo, ir aš- 
tuoni sužeisti. Sprogimas 
įvyko lavinimo metu, kur 
norint Anglijoje. Vardai žu
vusiųjų neskelbiami, kol ne
bus pranešta jų šeimoms.

Japonu kariuomenė įsilaužė Indijon
NEW DELHI, kovo 22.— ; daung, Burmoje, užėmė ma- 

Adm. Lord Mountbatten š‘aj žą kalną ir atmušė priešo 
bas oficialiai pranešė, kad kontratakas ant perkasų 
japonų kariuomenė perėjo ant Maungdaw-Buthidaung 
per Indijos sieną Manipur kelio.

Bijodamas Hitleris Vengrijos kapituliacijos (pasidavi 
mo) įsakė savo kariuomenei užvaldyti visą Vengriją. At 
rodo, kad nacini tai daro iš desperacijos. (Acme-Draugas 
telephoto)

valstybėje. Komunikatas sa
kė japonų kontrofensyva.

Didieji ir vidutinieji są
jungininkų bomberiai ataka

pradėta Chindwin upės klo- vo Prome ir “kitus taiki
ny, tebežygiuoja į vakarų nius” pietinėj ir centrinėj 
pusę. i Burmoje. Amerikos ketur-

Toliau į pietvakarius, są- motoriniai bomberiai puolė 
jungininkai žemiau Buthi- į Martabam ir Moulmein.
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IS DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO
ZiniŲ-žmeles

Kleb. kun. V. Macevičiaus

Laidotuvės line gyventojo
Kovo 2 d.-mirė a. a. Vin

eaa Maita, 51. metų amžiarjs
rūpesčiu ir parapijonų duos- Šv; Antano bažnyčioj kleb. 
mimu, labai gražiai išdažyta kun. i. BoreiŠis atlaikė psu 
Sv, Petro bažnyčia. Kovo 19 maldas už velionio sielą ii 
d. 9 ir 10:30 vai. buvo ai- pasakė pritaikintą pamoka- 
laikytos i&kflmingc* šv. Mi-^ą. Palaidotas kovo 6 d. Hu 
šioa, per kurias k-eb. kun. ly Sepulhre kapuose. Paliko 
V. Macevičius pasakė pa- nuliūdime žmoną Matildą po 
mokslufe, ragindamas kntafi- tėvais Jąnošaičiūtę, Scran

Šermenyse ir laidotuvėse 
dalyvavo giminės iš kitų

kus budėti savo tikėjime, 
hes bedievybės apaštalai la
bai daug darbuojasi kata
likybės griovimui.

Juozapo ir Josephine 1 Sa
kalauskų rezidencijoj, 7903 
Morow Cerefe, Dara/bom, 
Mich., buvo sukviesti jų gi
minės ir artimesni draugai, 
kad paminėti jų vardadie
nius. Sakalauskų šeimoj net 
keturi Juozapai.

Sakalauskai yra stambūs 
biznieriai ir pavyzdingi kil 
nių darbų, rėmėjai.

miestų: žmonos brolis Wm. 
Yancshat, seserys S. Ker- 
sevičieoė, O. Sack iš Scran- 
top, ’ Pa., U. Gilienė, Dono 
Koslow šeima, Eiches šei 
ma iš Grand Rapids, Mich. 
ir Corp S.. Mikulevičiua iš 
Savanah, Gą.

Kadangi velionis buvo pir 
mo pasaulinio karo vetera
nas, tai U. S. kareiviai la- 
bai gražiai patarnavo baž
nyčioj ir kapuose suteikda-

Gyvuok Juozapų šeima! \ mi paskutinį patarnavimą.
'-------- — ; Skaitlingas būrys Detroito

Corp. Charles Mišeikis, lietuvių velionį palydėjo į

KALBA J PLOKŠTELĘ, KURIĄ PASIŲS TĖVUI

TUKNITIN!

DR. VAITUSH, OPT. 
Lii’rtvis

Daugelyje ŪSO klubų yra įrengtos mašinos plokštelėms 
gaminti. Paskui jos esti persiunčiamos saviškiams kariuo
menėje. Atvaizde ŪSO klube, Jacksonville, Fla., kurį fi-i 
nansuoja vietos katalikų organizacijos, vieno karininko' 
sūnus, kurs dar vos “ga-ga” ir “da-dii” tegali ištarti, 
“kalba” į plokštelę, kuri bus pasiųsta jo tėvui užsieny
je. (NCWC-Draugas) . ; . h'Į

* ■ . I : i i ’ i
sūnus Kazimiero ir Marijo
nos, tarnaujantis Dėdės SaT

kapus.
A a. Vincas Maita šioj'

mo kariuomenėj medikaliam šalyje išgyveno virš 30 me- 
' korpuse, buvo parvykęs pas tų. Kilęs Lietuvoj iš Paje- 
tėvus porai dienų. Ta proga vonio parapijos, Būdviečių 
pasimatė su giminėmis ir, kaimo. Buvo specialistas na- 
draugais. ; rr.ų dažyme. Pirmiau namus

----- ;---- - ; « į statydavo. Pirmutinis iš lie-
Spaudos rėmėjų eilės di-j tuvių apsigyveno North 

deja. Vieni užsiprenumeruo-Į Westem apylinkėj, kur šian- 
ja “Draugą”, kiti atnaujina dien randasi gražiausia gy 
prenumeratas. * * Draungą* ’ vi venimo apylinkė ir lietuvių

PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side

si labai pamėgę, nes ištik 
rųrjų turiningas. Patėmijau,

gyvena 75 šeimos.
Velionio žmona Matilda

kad detroitiečiai labai gau-i Maita taria nuoširdų ačiū: 
do ir skaito Detroito žinias, kun. I. Boreišnr., varg. J.
Bet kai kurie koresponden
tai paima atostogas ir pa
miršta savo užduotu Pra
šau, gerovei vietos lie uvių, 
visų korespondentų panau
doti savo plunksną ir pa
rinkti žinių, kurių pas mus 
yra daug.

Blažiui už šv. Mišių aukas, 
gėles, patarnautojams, grab. 
Chas Stepanauskui ir kas 
tik su kuo nors prisidėjo.

Bendras srovių susirinki
mas įvyks kovo 26 d., Lie
tuvių salėj 5 vai. Prašesne 
darbuotojų 4 lame susirinki
me dalyvauti. Turėsime svar 
bių reikalų aptarti.

Į paramą Amerikos 
Raud. Kryžiui

Kovo 26 d. Moterų Sąjun 
gos 64 kp. rengia pramogą 
“bingo” lošimą, šv. An'. fi
no' parapijos mokykloj, W. 
Vernor ir 25th gatvės. Pra
džia 7 vai. vakare. Įžanga 
35c.
^Bujb daug gražių dovanų 
geraširdžių moterų suauko
tų.

Moterų Sąjungos 64 kuo-

Šv. Juozapas atnešė daug 
sniego. Užpustyta keliai ir 
kebeliai. Pirmoji [pavasario 
diena greičiau panaši į Ka
lėdų pirmą dieną. O čia rei
kia važiuoti Juozapų atlan
kyti ir pasveikinti, automo
bilis užsnigtas garadžiuje 
nei nejuda. Kas čia daryti. 
Juozapinės tik sykį į metus 
ateina. Praleisi — lauk vi
sus metus iki vėl pasitaikys 
proga be “pointų” skaniai 
pasivalgyti. Nežiūrint viso
kios “soronės” Bridgeville 
Juozai liko neatlankyti. Gai 
la, nes kumpis net iš West 
Virginia garavo ant stalo, 

j Via*. viltis tebūna oktavoje. 
Tačiau pas kun. Juozą Ap
vaizdos kalnan kovo 20 d. 
visgi vargais negalais pa
vyko nusikasti ir dar paim
ti kartu kun. Lunskį, kun 
Kazėną, kun. Radį ir kun. 
Hamilton. Nors lenciūgai

smuko nuo automobilio ra
tų, tačiau seserų skaniai pa
gaminta vakarienė kun. Juo
zo garbei viską atstojo. Ko
vo 19 d. tapo pakrikštyta 
Pamela, Elmer Mauler ir 
Ida Basiz, dukrelė. Krikš
tai! atnešė Paul Basis ir Jo- 
sephine Popek. Mūsų para 
pi joj prasidėjo rinkliava pa
puošti altoriams Velykomt 
ir kitoms šventėms.

Mkm M MŠų ųrakttkaviins* 
ju*ų garantavimu 

OųteaMtriMlly Akių Specialistu
Palengvina akių J tempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudama aidų kart t į, atitai
sė trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma- 
dauaiaa klaidas. Speciali atyda «t- 
kreiuiama j mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki' 8 v. 
▼ak. Seredomis nuo pietų o Ne-

r dėkoj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitalse- 
■MS be akinių. Kainas pigina kaip

pirma.
4712 South Ashland Ar.

nona YABD8 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
kare aviaeijos skyriui iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindneąs), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

EXTRAI EXTRA!

• U
j “Ką sakytum' ąpie tautą, 
! kuri iki šiol atsisakytų nau
dotis garlaiviu? Taip pat 
yra lygiai neprotinga, dar 
labiau smerktina^ nesinau- 

i doti ta didele Apvaizdos do
vana, būtent, spauda”. Abbe 
Vereyve.

P.rmalnytu 
▼ardu Ir

LletuvUka.žyduką*

REMKITB 
> SIENĄ 
LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Detroito lietuvių tarpe pa 
sitaiko daug įdomių atsiti
kimų. Greitoje ateityje vėl 
pamatysime judėjimą, kuris! pa nuoširdžiai kviečia vi- 
varomas kenksmingon pu-!aus detroitiečius atsilanky

VVULK STIDIO
W«-*t 15* Street ,
'ZL

šen. Koresp. ti j šį parengimą. Visas pel-Į 
nas eis paramai Amerikos

Pirkite Karo Bonus Raudonojo KryjiauB' . I
.1 ' Koresp. A. A.I

ŽYMUS BEISBOLININKAS Į KARIUOMENĘ

4DV \Nt Eli FHO1OGRAPHY 

IOUEST POSMIRLE I’KICFS

KUONEI vFOUTTf V'o

I AI GI ll_f '
VTBTNTrmw.TR AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINI!' 

RADIO LAIKRAflTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1983 M.

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS —- nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 1 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
"MARGUČIO ofiso adresas:

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

Nedėliomis pagal sutarti .
Office TeL YASda 4787 
Namų Tek PROspect 1930 'L - I.
TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So, .Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

TeL CANal 6122

DR. B1E21S

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARK

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Didžiausia Lietuviu i

Jewelry Krautuvė
--------- š-—-H

« ■ , i f

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

ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų 
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktą.

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį
SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATUS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos 1Mnssnci

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone TARUS 68&4

BUldt Malonūs 
SAVO AKIMSI

U Ja* I 
JM *»O4

■Mtod^graria mcUJIbm ■•! 
M KRAI PAimnCO

Dr. John J. Smelana 
Dr. J. J. Smelana, Jr.
IMt So. Ashland Avenue 

mgaa ll-«*a
OTISO VALtMDOSi 

»i« a aa nu litą a «.
L J UMą a

Rea. 6968 8o. Talman Avė.
Rea. Tel. GROvehill 0617
OMlee Tat HEMteek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRUR3AS

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedšliomia guaitarus 

2423 West Marąuette Road

DR G. SERNER
_ i

LDPTUVMI AKIŲ OYVYTOJA8

Atvaizde New York Yankees beisbolininkas (catcher) 
Bilt Dickey vienoje naujokų priėmimo stotyje pašauktas 
fiziniam egzaminavimui. (Acme-Draugias telephoto)

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, aulferinės vanioa duoda didžiausią kraujo eirku- 

lųj llaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th Sf. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

Ui Tufe 1828
Pritaiko AMnlua.

Kreivu Aid*
‘ Ištaiso.

Oflu Ir Altinių Dlrbtnvl 
MM BA HALSTED SS.

na U M 4| me S Mš I

OTMpn

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
OflM vaL: 1—8 Ir S—8:30 P. H. 

TraČisdieodais pagsl ■"♦•■▼♦į

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiėtir7—8 ▼. ▼. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadieni*

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868 >

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3146

dr. v. a. Šimkus >

TeL YARds 6921 
: KENnrood 6107.

DR. A J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Stre*/

B ARINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniai*—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis. ’j,

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue

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

Ofiso Tel. .... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vaL 
Trečiad. lr Sekm. tik susitartus

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTI8TA8

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais

ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte. 2-0, 7-9 P. M. 
tl<7 S. Bafetod St., Chlcage

Pin&adieniais, Trečiadieniai*
/ ir Aeštadienials

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tree lubos)

Ofiso Telefonas: YARda 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. TeL: MIDway 2880 

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

4 f

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatellieplama— 
Baukite: KEDzie 2866

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
'/PenkUd. 8:30 iki 9:30 vak.
' fieštad. 6 vaL iki 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

2mogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokiasi.

J. W. Goethe
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WANTED" ADVERTISING
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
HELP YVANTKD — WRAI HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTFD — MOTERYS

•DRAUGAS” HELP WAWTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Strwt 
Tel. RANdolpb H8S-®48»

SVARBUS PRANFA^LAS
War ManptnrrT Onranlsnkia no 

■natymal reikalauja kati (iaiuru- 
nuw darblnlnkii turi (NlKytl Pa- 
ltuonavlmn Rašte (rtatement of 
a vailahl Ii tv ) nuo dabartinės dar
bo (staigos — ar nuo War M»n- 
power Oommlsalon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltikrinkit ar Jūs galit (rauti 
Ir ar Jums reikalinga |Milliio>a> 
rimo raštas. .lūs sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

PAKUOTOJŲ IR 
SHIPPING ROOM PAGELB.

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

640 W. LAKE ST. HAY. 7241

ŠAPOS DARBAI
6 DIENOS Į SAVAITĘ

LAIKAS IR PUSE VIRS 40 VAL.
Pastovūs darbai dabar ir po karo.

KREIPKITĖS 
6-TAM AUKŠTE

Gibbs Boardtile Corp.
615 N. ABERDEEN

VYRŲ 
REIKIA

I SVARBIEM KARO DARBAM

PUENO VVAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSISAUKTT Į

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

. Central 
Steel & Wire Co.

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

•• . • ‘ a
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
AtslneSklt gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims iki 50 
metų senumo. Valandos: nuo 5:80 
vakare Iki 12:00 valandos naktį. 

KABO PRAMONFJI

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Amžins 20 ild 50 metų. 
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis

Atsišankit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

Pirmad. visą dieną Penktad.

M-VALYMUI MOTERŲ 
: .t ■Įdirbti dienomis 

Gera mokestis. Geros darbo
sąlygos.

. , NAT RIBBACK OO.
887 S. Franklln St.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, >87.60 j mėnesj 
Pilnam ar daUnlam laikui 
KrelpkltSs prie Housekeeper.

BDOBWATSR BBACH HOTEL 
&S4S Jiheridan Rd.

8:80 ryto Od 5 pp.

VYRŲ
SU AR BE PATYRIMO 

PRIE

Drill Press 
Turret Lathe

‘ . i » ■ * -i
UTi “l
Abelnų Machine 

Shop Darbų

100% Karo Dirbtuvė
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS

' SIIGER ...
PRECISION PRUDUCTS,

• INC.
4616 W. 2Oth ST. - CICERO
(Arti Douglaa Park “L”, 22nd St. 

ir Cicero gatvekarių).

REIKIA
MEKANIKŲ

Patyrusių
Prie automatiškų filling 
mašinų ir prie visokių 
mekaniškų darbų.

Gera Mokestis
PASTOVUS DARBAI

SHOTWELl MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

LENGVI RANKOMIS 
MILLING MACHINE DARBAI

Patyrimo nereikia. Gera mokestis, 
pastovūs darbai. Patogu visokiai 
transportacljal.

CHICAGO-LATRohE 
TAVIST DRILL' VVORKS 
411 West Ontario Street

(700 North)

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
' DARBAMS
AMŽIUS 18 na 50

Svarbioje pramonėje.
• Patyrimo nereikia.

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

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

ATSIŠAUKIT
EMPLOYMENT OFISAN <

Pirmad. perdėm ŠeStad.
8:80 ryto Iki 4:80 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

» t i I

REIKIA VYRŲ
PASTOVŪS DARBAI 

IR VIRŠLAIKIS 
CHARLES BRAMAN &• SONS, 

INC.
2046 Carroll Avenue 

Canal 8262

LANGŲ PLOVĖJAI
UŽDIRBSTT DAUGIAU!

»2SM> — $350 | MftNESJ
• INDITSTRI.il MS DARBAS• « < \ , £

AMERICAN WINDOW CLEANING 
COMPANY

331 W. WASHINGTON BLVD.

MELSKITĖS UŽ TAKĄ

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 S. 52nd Avenue
CICERO, ILL.

OPERATORIŲ
PATYRUSIŲ

SINGLE NEEDLE
Prie sportswear, bluzių ir slacks. 

Uždarbis $1.00 į vai. 
Pastovūs darbai, atostogos, 

ir bonai. Atsišaukite į

KATZENBERG & RIVKIN, 
INC.

237 S. Market St.
---------------  ĮBjp *■■•■■■»— "

COUNTER GIRLS 
IR BUS GIRLS

Pilnam ar daliniui laikui. Dykai 
valgis ir uniformos. Naktimis ir 
Sekmadieniais nereikia dirbti. Visi 
šventadieniai apmokami.

COOPER’S CAFETERIA 
58 W. VfvsiilRgton

Deimantas ir perlai
Diamond Head, užgesęs 

vulkanas, įsikišęs Honolulu 
jūroje, Havajuose, gavo var
dą nuo žibančių akmenų, ku
rie rasti pašlaitėse, ir Pearl 
Harbor’ 10 mailių vakaruo
se, buvo tuo vardu todėl, kad 
ten oysteriuose buvo rasta 
perlai.

MERGINŲ — JAUNŲ 
MOTERŲ

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

SOLAR MFG. CORP.
4501 S. Westcm Blvd.

MERGINA AR MOTERIS
Prie virimo ir abelno namų darbo. 
Skalbti nereikia ar atlikti sunkų dar
bų. Nėra kūdikių Šeimoje. Puikūs 
namai. Galit gyventi savo kambary
je ar ne. Gera mokestis. Pašaukit 
tarp 8 ir 9 yal. ryte.

FOREST 3626

* For Sale 1
* For Help I
* For Rent!
* For Service!
* For Results!
- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Ltthnanlan Daily Newspapei 
— ESTABUSHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★ ¥* *

Šaukės kunigo
Ciano, buvęs Italijos .už

sienio reikalų miniateria ne 
taip senai buvo ‘ ‘naujos fa
šistų valdžios” pasmerktas 
mirčiai. Sakoma, kad Ciano 
paskutinius sakramentus pri
ėmė iš vieno dominikonų vie
nuolyno kunigo rankų.

'Draugo' Piknikai
1944 metais

L Liepos (July) 9 d.
1944 M.,

Bergman's Grove,
RIVERSIDE, ILL.

2. LABOR DAY,
•* * j * • f » / i f t

Rugsėjo (Sept.) 4 d.,
1944 M.,

VYTAUTO DARŽE
MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Cla rasite tok) darbą, kurį 
norite Ir pajėgsite dirbti.

PRANEŠIMAS
Westsldiečtenv» — nuo 

ankstyvo ryto galima gauti 
“Draugą” nat Cermak Road 
ir Leavitt St. E. ir N. kamp. 
Pardavėjas Liudvikas Pet
rauskas. Pamnaudokit!f*-**- *< -

“Draugo” platintojas

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA ^flTOKER...........$9 80
STOKER COAL, Aukštos rūšies,
2 syk niautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP................... 25

PETROLEUM COKE ...................S12 50
Extra Course

DABAR

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

KARO REIKALAMS

Katalikas, kuris izoliuoja- 
8i nuo katalikiškų draugijų, 
nuo katalikų darbuotės nė
ra sąmoningas katalikas.

PIRKITE KARO BONUS! SKELBKITftS “DRAUGE”

3

IŠKELIAMAS BIISAS SU ŽUVUSIAIS KELEIVIAIS

Kaip jau buvo vakar rašyta, į Passaic upę, Passaic, N. J., nuo tilto paslydęs (įkrito 
busas pilnas keleivių. Tik keletui pavyko išplaukti. Kiti arba buse prigėrė, arba sužeis
tus vanduo nunešė toliau. Atvaizde vienas buso galas jau iškeltas iš vandens. (Acme- 
Draugas telephoto)

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Chikagiečiai
apsigyvena
'r ; i į ,

Per apie septynis mėne
sius veik tuzinas atvykusių 
čia čikagiečiųi lietuvių nusi
pirko namus ir, taip sakant, 
apsigyveno Los Angeles. Vi
si, matyti, patenkinti atvy
kimu ir apsigyvenimu-.

Pralotas Krušas veik mė
nesį išbuvęs, jau rengiasi 
vykti namo. Būdamas čia 
pagelbėjo mūsų prelatui, ir 
turėjo progos susipažinti su 
Los Angeles miestu ir apy
linkėmis. Galės daug ką pa
pasakoti, jei kas ką norės 
žinoti.
KlevelandiečiaV

Čia ir keletas kleveiandie- 
čių turi atostogas. Vieni jau 
grįžo, kiti dar atostogauja, 
kiti galvoja apsigyventi.

Suzanai Makūnas jau trys 
mėnesiai kai vieši. Bet jai 
ir čia niekas neduoda ra
mybės. Jei ne tą, tai kitą 
dalyką vis paprašo atlikti. 
Tikrai neturi laiko ramiai 
pasilsėki. Gi negaudama ra
mybės jau sako turėsianti 
vykti atgal į Cievelandą. 
Bet, gal, tik laikinai į Cle- 
veland, o ant visados į Los 
Angeles.

V orčesteriečiai,
Atvyko, tuojau nusipirko 

namus ir jau apsigyveno 
čionai. Sako ir daugiau at
vyks.
Bostoniečiai

Keletas atvyko apsipažLn- 
ti ir sako, kad kitą žiemą 
atvyks čia apsigyventi. 
Detroitieeiai

i
Ir iš šio miesto buvo at

vykę, apsižiūrėjo ir išvyko 
atgal, gal, sutvarkyti savo 
reikalus ir grįžti čia apsi
gyventi.

Kaip matome, Los Ange
les auga lietuviais. Už kelių 
metų gali susikurti nemaža 
kolonija. Čia yra gerų pro
gų tam, kas turi daugiau pi
nigo. čia gali net geriau 
gyventi ir geresnį biznį da
ryti, negu kur kitur, čia 
daug kas dar reikalinga 
Daug kas kalba ir apie di
delius darbus įr didelius biz 
nius. šiuo tarpu čia gero
kai palynoja, bet tai niekia 
Su šiuo mėnesiu ir tas lyno 
jimas pasibaigs. Gi paskui 
per aštuonis mėnesius lie
taus niekas nemato.

Norintieji kokių informa
cijų gali kreiptis lietuvių 
bažnyčios adresu, 2511 — 
3rd Avė., Los Angeles 16, 
California. J. K. Mikas

PIRKITE KARO BONUS i

Yn GertanalM Laiku Pirkti Pirmos Rflšlee 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kata omini 

Atvykite J mfinų jardą h- apŽlArškite ata
ką Ir ankštą rflšĮ LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dšl garažų, porčių, viškų, aklepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kanllnk perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TELKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS. 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
. PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI
8039 SO. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

Cicero. — Nuoširdžią pa
dėką reiškiam kunigams: J. 
Griniui, P. Gasiūnui ir E. 
Abromavičiui ,už dalyvavi
mą išleistuvėse mūsų duk
relės Florencijos, kuri įsto
jo į Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolyną.

Dėkojame sodalietėms ir 
Lietuvos Vyčių 14 kuoptai 
už parengimus ir dovanas

Dėkojame A. ir A. Mon- 
deikams ir jų dukrelėms Ma 
rijonai ir Teresei už pasi 
darbavimą sodaliečių vaka 
re. Taipgi dėkojame Teresei 
Vaičiūnas, Bemice Aleksu 
nas, Margaret Gudas, Helen 
Servą, Dorothy Faiza ir vi
soms kitoms dalyvėms va
karo.

Iš Vyčių tarpo, gilią pa
dėką reiškiame Stelle Bro- 
zas ir Aldona Sleinis už su
ruošimą vakaro, taipgi S. 
Kiškūnienęi, Mr. W. Arbir, 
Anne Radomskis, Bemice 
Aleksūnas, Emily Vaitiekus, 
Helen Servai, Florence De
veikis, Violet Miller, Fran- 
ces Olbikas, Emily Kulis ir 
Aldona Mockus už dalyva
vimą Vyčių parengime. A- 
čiū visiems, kurie kuo nors 
prisidėjo pagerbimui ar do
vanomis mūsų dukters Flo
rencijos.

Emilija ir Just. Kaminskai

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS
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U. 5. užsienių politika
ABEJONIŲ BANGA

Paskutiniuoju laiku visame krašte kyla neramumai 
dėl prasidėjusios nesantaikos jungtinių tautų tarp© po
karinio pasaulio atstatymo darbuose. Daug kam atro
dė, -kad Maskvos ir Teherano konferencijose pažadėtas 
bendradarbiavimas pradeda suirti. Atrodė, kad ir At
lanto Čarteris yra padžiaunamas ant tvoros.

Toks įspūdis susidarė dėl to, kad po virš suminėtų 
konferencijų Sovietų) Rusijos diktatorius Stalinas pa
darė visą eilę taktų visai nepasitaręs nei su Londonu
nei su Vašingtonu.

<Jungtinių Valstybių kongrese taip jau pasigesta aiš
kesnės ir griežtesnės linijos užsienių politikoj. Tuo 
reikalu padaryta užklausimų, pasakyta visa eilė stip
rių kalbų. Ir spaudoj kelta reikalavimai, kad vyriau
sybė pasisakytus ar ji jau išsižada Maskvos konferen
cijos deklaracijų ir Atlanto Čarterio ir jei taip, ką 
mano duoti į jų vietą.
CORDELL HULL PAREIŠKIMAS

Šiomis dienomis su ypatingu pasitenkinimu yra ko
mentuojamas valstybių sekretoriaus Cordell Hull pa
darytas pareiškimas, kuriame jis apibudina vyriausy
bės nusistatymą ir planus užsienių politikoj.

Jis pažymėjo, kad turės būti įsteigta tarptautinė 
agentūra pasaulio taikai palaikyti. Jei reikės, toji a- 
gentūra ir jėgą galės pavartoti. Jis siūlo įsteigti pa
saulio teismą, kuris lygintų tarptautinius skirtumus ir 
ginčus, sukeliančius taikai pavojus.
TEBESILAIKOMA ATLANTO ČARTERIO

Ypač džiugu yra pabrėžti, kad sekr. Cordell Hull už
tikrina, jog vyriausybė visu griežtumu tebesilaiko At
lanto Čarterio dėsnių, kurie garantuoja visoms tautoms 
laisvę ir nepriklausomybę ir ‘'visoms tautoms, ar jos 
didelės ar mažos, duos didesnį užtikrinimą pastovios 
taikos, didesnę progą realizuoti laisvės aspiracijas ir 
didesnius galimumus medžiaginei pažangai”.

Ištisame p. Hull pareiškime mirgėte mirga žodžiai — 
laisvė, nepriklausomybė, teisė, teisingumas, lygybė, tai
ka etc. Anot jo, Jungtinės Valstybės, vesdamos užsie
nių politiką, žiūrės, kad bendradarbiavimas tautų tar
pe būtų vedamas 'gerų kaimynų dvasioje, pagrįstas 
laisvės, lygybės, dorovės ir teisės principais. 
TARPTAUTINE ORGANIZACIJA

Turint tarptautinę organizaciją taikai palaikyti, ku
rion įeis visos taiką mylinčios tautos, ir bendradar
biaujant laikantis gero kaimyno nusistatymu, jau ne
bebūsią reikalinga sferų įtaka, sąjungos, jėgų balanso 
ar panašių kitų kombinacijų, kurios praeityje sukel
davo tarptautinius konfliktus, privedusvus pasaulį prie 
karų.

Toliau verta pacituoti šie p. Hull žodžiai, kurie yra 
labai reikšmingi:

“Kiekviena suverenė tauta, didelė ar maža, teisės 
atžvilgiu yra lygi kiekvienai kitai tautai.

“Suverenumo lygybės principas visų taiką myliftčių 
valstybių, nepaisant jų dydžio ir (pajėgingumo, kaipo 
ateities bendros sistemos dalyvių, tai bus kertinis ak
muo, ant kurio bus pastatyta ateities tarptautinė orga
nizacija”.

TAUTOS LAISVAI TVARKYSIS SAVO VIDUJE
Taip jau pažymėtinas ir labai reikšmingas yra ir se

kantis pareiškimo paragrafas:
“Kiekviena tauta turi būti laisva pati nuaispręsti sa

vo valdžios organizacijos formą ir detalius — kad tik 
ji tvarko savo reikalus tokiu būdu, kad nesukelti pa
vojų kitų> it&utų taikai ir saugumui.”

“Visos tautos, dideles ar mažos, kurios respektuoja 
kitų teises, užsipelno laisvės nuo pašalinio įsikišimo į 
jų vidaus reikalus“.

Baigdamas savo svarbųjį pareiškimą p. Hull teisin
gai sako, kad'tikriausias tautų kelias j laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą — yra kova prieš tuos; kurie sie
kia jas pavergti.
PAREIŠKIMO TIKSLAS

Šis pareiškimas padarytas ne vien tik šio krašto žmo
nėms, kad jie žinotų vyriausybės (planą atstatyti poka
rinei pasaulio santvarkai ir taikai, bet ir kai kurioms 
jungtinėms tautoms, kurios palinko atmesti bendra
darbiavimo idėją ir senu įpratimu eina atskiru keliu, 
kad tuo būdu galėtų pasotinti savo imperialistinį ape
titą.

Po šio p. Hull dokumento paskelbimo ir Lietuva, kaip 
ir daugelis mažų tautų, su didesnėmis viltimis žiūrės į 
savo laisvą ir nepriklahsomą ateitį ir didesniu ryžtin
gumu dėl tokios savo ateities kovoa

Hitlerio siautimas prieš galą
Vokietijos diktatorius Hitleris ir vėl ma/šuoja. Ven

grija, Rumunija ir Bulgarija yna didelio teroro apim
tos. Virš šimtas tūkstančių gerai apginkluotos nacių 
kariuomenės, policijos ir daugybė šnipų jau sužnybę 
Vengriją, griebia Bulgariją ir tiesia savo kruvinas iltis 
Rumunijos link.

Naujan žygin Hitleris pasijudino dėl to, kad vengrai, 
rumunai ir bulgarai, apsivylę narių pažadais ir poli
tika, aiškiai pajutę, kad Vokietija karą pralošia, pra
dėjo, ieškoti kelių separatinei taikai su jungtinėmis tau
tomis. Hitleris to negalėjo pakęsti. Šį drastišką žygį 
daryti paragino dar ir tai, kad iš vienos pusės prieš 
rusus nebeatsilaiko, o iš kitos — bijo naujo karo fron
to, kurį sąjungininkai netrukus atidarys.

Pagaliau, šia proga dar galima pridėti ir tai, kad 
visi nacių mėginimai laimėti Balkanus ir kitas tautas 
savo naciškos, pagoniškos programos piršimu, nuėjo 
vėjais. Rumunams, bulgarams ir vengrams užkariauti 
Hitleris turi naudoji milžinišką militarinę jėgą, kurią 
panaudojo ir visas kitas tautas užkariaudamas.

• i . ’..
PASISPARDYMAS PRIEŠ GALĄ

GAVĖNIOS
MINTYS

Ražo Vysk. F. Myą MAC.

Ketvirtadienis,
kovo 23 diena

Labai nuoširdžiai ir di
džiai gerbiu kariuomenę, ge
riu suorganizuotą valstybės 

‘ir tautos stiprybę. Tik man 
nepatinka tas būdas, kuri u o- 
mi tūlas kariškis sultingu 
keiksmu pareiškia savo jė
gos perviršį. Baigusieji mo
kyklas vaikai užauga vyrais, 
tampa kareiviais ir neger
bia karininkų, pasižyminčių 
keiksmų smarkumu bei daž
numu. i j * i

f ■ ' * S
Daug blogiau, kad tėvas 

ar motina namuose nuolat 
minėja nešokinejančią var
lę, ar kitus blogesnius daik
tus. Kur velnio vardas kas
dien tariamas, ten pats vel
nias, arba nors jo dvasia, 
vieši. Tokiuose namuose au-

Bet, pravartu įsidėmėti, kad šis naujas Hitlerio mar
ša vimas į Balkanus — yra marša vimas arčiau liepto 
galo. Jis įklimpo Afrikoj ir iš ten pažeistas turėjo pas
prukti; jis prakišo Rusijoj, iš kur galvotrūkčiais turi 
trauktis; naujus žygius bedarydamas jis galutinai nu
sisuks sau sprandą.

Jugoslavijoj, Graikijoj ir kitur plačiu mastu veikia 
prieš nacius požeminis frontas. Tas frontas naciams 
yra pavojingas, nes jų pozicijos yra sprogdinamos iš 
vidaus. Toji veikla įsisiūbuos Vengrijoj, Rumunijoj ir 
Bulgarijoj. Vokiečiams reiks daug jėgų atitraukti iš 
karo frontų, kad kariauti su požeminiu judėjimu.

Tad, Šis Hitlerio “blitzkriegas” ar tik nebus pasku
tinis jo pasispardymas prieš negarbingą galą.

★
Nauji laimėjimai

Amerikiečių ir sąjungininkų jėgos pasiekė naujų lai
mėjimų Pacifiko karo fronte. Pakely j Truk paimtos 
dvi naujos salos. Submarinais nuskandinta dvidešimts 
du japonų laivai, o lėktuvais penki. Nuskandinant ke
letą transportinių laivų, žuvo nemažai japonų karių.

Vis tik labai yra džiugu konstatuoti, kad nepaisant 
visokių sunkumų, didelių distancijų, gen. MacArthur 
vadovaujamos karo jėgos taip šauniai kariauja ir stam
bių laimėjimų pasiekia. Garbė jam ir visiems sąjungi
ninkų karo vyrams! ;
...........,-............ - ...»

APŽVALGA
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Mūsų kariai rūpinasi Lietuva
Lietuviai, tarnaują Amerikos kariuomenėj, rūpinasi 

ir savo tėvų krašto — Lietuvos likimu. Iš jų laiškų pa
stebime, kad jie trokšta ir tikisi po šio kąra matyti 
Lietuvą atsteigtą laisva ir nepriklausoma valstybe.

Mes pastebėjome ir tai, kad tie, kuriems sąlygos ir 
laikas leidžia, stengiasi garsinti Lietuvos vardą galin
goje šio krašto spaudoje.

Pavyzdžiui — “The Evening Star”, Vašingtone lei
džiamas dienraštis, sekmadienio laidoje, editorialų pus
lapyje įdėjo kario L. J. E. straipsnį apie reikalingumą 
organizuoti Baltijos ir Skandinavijos valstybių sąjun
gą. Straipsniui medžiaga semta ii prof. K. Pakšto pa
rašytos ir Lietuvių Kultūrinio Instituto išleistos kny
gos — “The Baltoscaudian Coufederatiou”,

gan tieji vaikai nepasižymi 
nė jausmų švelnumu, nė pa
reigų sąžiningumų, nė kito
mis jaunimą puošiančiomis 
savybėmis.

Keiksmas yna1 nekantry
bės žodis. Jis išsprūsta iš 
burnos pirma, negu žmogus 
ima mintyti apie pasidariu
sį jjam nemalonumą.

Šv. Petras, antrajame sa
vo rašte pareiškia tiesą, kad 
žmonės, nesilaikantieji tei
sybės, nešvariais geiduliais 
vergauja neprotingam kū
nui, niekina vyriausybę, yra 
drąsus, savo naudos ieško, 
nebijo atskalas įvesti pikt
žodžiaudami (2 Petr. 2, 10). 
Senajame Įstatyme buvo la
bai skaudžių bausmių už 
keiksmą (Lev. 24, 23). Da-

Ketvirtadienis, kovo 23. 1944

DEŠIMTS ŽVAIGŽDUČIŲ PUOŠIA VftLIAVftLŲ

Mrs. Ann B. Jordan, 57 m. amžiaus, našlė, iš Jamaica 
PLain, Miass., nusifotografavus su vienatiniu dar tebesan
čiu namie sūnum Francis, 36 m. amžiaus. Kiti dešimts 
sūnų įvairiose kariuomenės dalyse. Yra katalikė ir pri
klauso Šv. Sakramento parapijai. (NCWC-Draugas)

Lietuvis salezietis randasi Kolumbijoj

bar ne dėl baimės, o dėl Die
vo garbės ir dėl savo nau
dos, atpraskime nuo keiks
mų.

Argentinos viešosiose 
mokyklose įvesta 
religijos dėstymas

(LKFSB) Argentinos val
stybinėse mokyklose įvestas 
privalomas religijos dėsty
mas. Jei tėvai pareiškia, kad 
jie nenorėtų, jog jų vaikai 
nebūtų tikybos mokomi, tie 
nuo religijos pamokų atlei
džiami. Ta proga įžymus 
Pietų Amerikos rašytojas 
Manuel Galvez, Buenos Ai
res dienraštyje ‘ ‘EI Pueb- 
lo”, rašo, jog dekretas apie 
religijos mokymą yra vie
nas iš didžiausių ftvykių Ar
gentinos istorijoje.

Įdomu pažymėti, jog Ar
gentinos švietimo ministe- 
ris, prie kurio buvo įvestas 
tikybos dėstymas valstybi
nėse mokykloje, yra visam 
pasauly žinomas noveftstas, 
slapyvardžiu. Hugo Wast. Jis 
yra parašęs, kaip mūsų ko
respondentas praneša iš Ar
gentinos, apie 30 stambių 
knygų: romanų, novelių ir 
religijos bei filosofijos stu
dijų. Vien ispanų kalba jo 
veikalų tiražas apie pusant
ro milijono egzempliorių. 
Kai kurios knygos susilau
kė jau keliolikos laidų. Jis 
laikomas daugiausiai skai
tomu Argentinos autoriumi 
ir ispanų kalbos klasiku. Jo 
knygų yra išversta ] didžią
sias pasaulib kalbas. Hugo 
Wast vėliausias romanas

(LKFSB) Saleziečių teo
logijos mokykloje Moeąue- 
ros mieste, Kolumbijoje, stu 
dijuoja lietuvis St. M. Ma
tutis. Dabar jisai jau tre
čius metus studijuoja teo
logiją ir kitais metais bus 
įšventintas k u n i g-u. Anks
čiau ketverius metus moki
nosi Italijoje, 1935 m. nu
vyko į Ekvatorių, kur bai
gė filosofijos mokslus, 1937 
m. išvyko įt Ekvatoriaus mi
sijas, kur trejus metus dir
bo tarp pusiau laukinių žmo
nių. Vėliau, metus padirbė
jęs Ekvatoriaus sostinėje, 
1941 m. įstojo j Teologijos 
mokslus. Į Kolumbiją atvy
ko 1943 m. gruodžio mėn. 
Tik po dešimts metų jam 
čia teko susitikti su savo 
tautiečiais ir tik po dvyli
kos metų jam vėl teko iš
girsti Lietuvos himną, kurį 
gražiai sudainavo teatro sa
lėje koiumbiečių vaikų ho- 
ras, vadovaujamas italų, is
panų ir koiumbiečių teologų,

kurie leido tenai savo atos
togas. Jis mano, kad gal 
pirmą kartą Kolumbijoje 
skambėjo Lietuvos himno 
garsai.

Dabar toje seminarijoje y- 
ra trys lietuviai saleziečiai: 
Mykolas Tamošiūnas, Vac
lovas Dubinskas ir jau mi
nėtas Stanislovas Matutis. 
Kitoje — Ilagues — semi
narijoje yra dar lietuvis E. 
Estrauskas. Kolumbijoje y- 
ra taipgi nemažai iš'Lietu
vos atvykusių žydų.

šims kulką iš sniegenų
WINSL0W, Me. — John 

Brooks, 28 metų amžiaus, 
netikėtai revolveriui iššovus, 
kulka įstrigo į smegenis. Ka
dangi ji nesužeidė gyvybei 
pavojingos gyslos, todėl 
daktarai nutarė kulką iš 
galvos išimtį ir tiki, kad jis 
pasveiks.

Nylon virvė, pusė colio 
storumo, gali nuleisti tris 
tonus krovinio.

vaizduoja Antikristą ir jo 
laikus. Vadinasi ‘666’’.

I
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KARIO LAUKAS
Rato A. Skirius

Panašiais likimo 
keliais

Gyvenime kartais įvyks-

pasitarimų. Įdomu, ar vėl j 
teks susitikti tame pačiame 
fronte.

Taip pat minėtiems trims 
kareiviams 1941 m. teko bū

SVEIKATA...I BRANGUS TURTAS
I ' , Rašo D R. RACKUS
j 4204 Archer Avenue, Chicago

ta tokių dalykų, apie kuriuos ti vieniems iš organizatorių 
praeity niekad nesi nei pla- Chicagos Ateitininkų drau- 
navęs, nei net pagalvojęs. govės ir kartu būti pirmo

Kas galėjo pagalvoti, kad joje valdyboje. Pov. Balti- 
1934-1938 metų keliems kau- nis buvo išrinktas pirminin-
niikiams Lietuvos universi
teto studentams po kelių 
metų teks netikėtai papulti 
į kokią tai Dalias, Texas, 
kad reikės kariauti Ameri
kos kariuomenėje. O šis ba
ras tokių įvykių patiekia. 
Štai vieną sekmadieni trys

ku, A. Skirius — vice pirm., 
A. Reneckis — iždininku.

Šie asmens po metų nesi
matymo vėl susitinka ka
reiviškose uniformose Dal
ias mieste, paima kartu vieš
butį, kar.u sekmadienį nu
eina į bažnyčią, aplanko par-

LIGONIO PRIEŽICRA (17) dieną. Ir jų plaukai pri va -
r . ... . lo būti sušukuojami kasdie-Ligoniui reikia suteikti .... . . ..x ną. Apze'ęs ir susivėlęs li- kiek galint daugiau patogu- .7» x . g:ms nesijaus jaukiai. Mo-mų. Begulint, ligoniui visi .. . . . ..., , . ° . . . ra'is pasitenkinimas, links-

Pavar£ ’ yP1 .?ei mesnė nuotaika, pagerina 
jis neuin gana jėgų pasiju- * •x - i • x - i r, ligonio savijautą ir pagrei-dinti ir pakeisti pozą. Uz ' •. •... . tina jo (pasveikimą,tai ligonio prižiūrėtojos pa-

kareiviai, ištrūkę iš stcvyk- J kus ir nusifotografuoja, 
los ribų, važiuoja pažiūrėti, Kalbai buvo daug temų, 
į Dalias, kaip kiti žmonės nes visų trijų likimo keliai 
gyvena. Jie užsuka į ŪSO! labai panašūs: tos pačios 
patalpas ir susitinki. Toks mokyklos, darbas, studijos 
lietuvių susitikimas tarp ir kareiviškas gyvenimas, belaisvių, klasifikuoja valstybėmis ir talfab etiškai sudeda į tam tikras dėžutes, šis ofi 
tūkstančių svetimtaučių y- Visi trys dar tebėra Lietu- gas iki šiol yra davęs informacijų apie karo belaisvius virš dviem milionams šeimų vi- 
ra labai malonus, tiek pat vos piliečiai, tėvai, broliai guose kraštuose. Visą šio ofiso darbą atliek a pasišventusios tam vienuolės, 
nudžiugina, lyg sutiktum ir giminės neša priešų pries-

reiga yra pagelbėti ligoniui. 
Paverčiant ligonį ant vieno 
šono, ar ant kito, suteiks li
goniui bent laikinai paleng
vinimą. Net pataisant pa
galvę po sprandu kitaip, ir 
tai ligoniui pagelbės. Neims 

' ilgai patirti kokioje pozici-

Moterų ligonių plaukus 
reikia sušukuoti ir padabin
ti kasdien. Ir jų. veidukus 
reikia nurožin.i — pagra
žinti kasdien. Jei yra atlie
kamų centų, ligonei reikia 
nupirkti gražių žaketukų ir 
jais papuošti ligonę. Ir gy
vų gėlelių; padėti ten kad ga-

joje ligonis jausi, patogiau- mitytį grožitį8. To
Vatikano valstybėje šio karo metu yra įsteigtas ofisas, kuris renka sąrašus karo siai'. Ir tokioje (pozicijo- kiog srnulkmenos pragiedri-

je ligonį reikia laikyii ku 
rioje jam bus gera na ligonių ūpą, sužadina no

rą gyventi, o tai yrai labai 
Kai kada pakišus pagal- svarbu ligonio greitesniam 

vę po pakinkiais, kai kojų pasveikimui.
savo brolius. Būna su kuo iš paudą, jiems gręsia didžių- Urviniai blaiviai
širdies pasikalbėti, pasida- jų priešų vergijos pančiai, UIVIIIIOI IkOlvIVIOI rz
linti įspūdžiais, apsvarsty- kuriuos daugiau negu šimt- Little Rock, Ark. Neto- 
ti savo ir tėvynės likimą, pa- mėtį vilkome. į Ii šio miestelio kariuomenei
saulinę politiką ir naujau- Diskusijų temų eilėj buvo' policija užtiko .urvą ir jame
sius įvykius. ir tai, «r po šio karo bus du kar.uomenės dezertyrus,

Keletas žodžių apie tuos pastovi taika, ar bus pada- kurie, pibėgę iš tarnybos,
asmenis. ryta klaidų, kurios vėl iš- išsikasė urvą ir jame gyve-

"JAU LAIKAS PERMAINAI"

Balsuokite Tiesog (x) Republican

svoris yra padedamas ant Kūno patogumai ir dva-
minkštos pagalvės, ligoniui. komforUs vjens wtą 

teikia palengvinimą. Tai y-, ,do Q tai yra uip 8wsr. 
ra patirta tais atvejai, kai fcu , net 8varbiau ,negu 
ligonis serga vidurių liga.

Ligonis privalo būti ap
švarinamas ' ir apiprausia-

vais.ai..

Povilas Bailiais, keletą šauks Kas ““kentės

metų studijavęs Vytauto Di- P° šio karo' ar karo kalti- 
ninkai, ar visai nekaltos ma

ne net kelis mėnesius. Mito 
žuvim ir sugautais paukš-

REPUBLICAN
mas kasdien. Ligonio kojų

Atsakymas F. T. — Tams 
tos apipasakotas “besotiš-

bsi rankų sąnariai privalo kūmas”, nevisada gali reikš--

džiojo universitete, Kaune;
buvo “Vvtauto” klūb- na- tosios- tautos ir valstybės?, ..
rys, admmistravo “Studen- Ar Jonijai, tetoms bus I«VaS VeilCkUS -
tų. Dienas", 1939 m. Povilas suteiktos AUant0 Chartery’ lUMIliinip 
buvo nasiustas kaiDo “Atei-' Pareikštos laisvės, ar bus IJJiOllIJUJC 
tiuinkų Federacijbs” atsto-1 P»»ya<*» » ‘U laisvių. uf (LKFSĘ), Jėpųjtią.. tėvas 
vas j “Paa Romana“ kon-lkuria8 daueuma kariauja. t

gresą, įvykusį New Yorke 
ir Washingtone. Jam čia be- 
posėdžiAujant prasidėjo ka
ras Europoje. Tada Povilas 
įstojo į Mariania.polio kole
giją, kur 1940 m. gavęs dip
lomą, įstojo į Chicagos uni
versitetą. Iš čia 1943 m. bu
vo pašauktas karo tarnybon.

Albinas Reneckis, taaigęs 
Kauno “Pavasario” gimna
ziją, irgi studijavo Vyt. Did. 
universitete. Tuo laiku bu
vo "Naujosios Romuvos” 
žurnalo administratorium. 
Albinui teko atitarnauti ir 
Lietuvos karinę tarnybą. 
1939 m. "Naujosios Romu-

Juoz. Venckus, pasižymėjęs 
gamtos mck3lų studijomis, 
jau antri metai kaip atvy-' 

kiekvienu momentu jas tin- kęs į Madridą, čia dirba bio- 
kamai interpretuoti. Lietu- togijos institute, duoda pas- 
viai J. A. Valstybių kariuo-1 kaitas ir gilinasi savo pa- 
menėje neturi bijoti pasisa- j mėgtame gam umokslyje.
kyti savo nuomonę Lietuvos -------------------
klausimu ir kiekvieną progą Federaliai darbininkai Illi- 
turi tinkamai kitus infor- n0į8 valstybėje Ketvirtosios 
mubti. Tuo galima nušluoti Karo Pafkolc8 vajuje išpir-

Visada ir visi turime su
prasti šias problemas ir

gausią priešų propagandą 
prieš Lietuvą ir prisidėti 
prie Nepriklausomos Lietu
vos atstatymo po šio karo.*

ko karo bonų už $3,77p,939. 
Tas sudaro 138.7 nuošimtį 
jiems skirtos kvotos.

Dantys Anksti praeito trečiadie
nio ryte kilo gumos sandėly
je, 1608 So. Canal, gaisras. 
Sakoma, kad gaisras sukėlė 
$10,000 nuostolių.

1942 metais armijos den-
tistai sutaisė daugiau kaip 

vo.” reikalai, atvyko į Jung.. „00 dantų.
Amerikos Valstybes ir čia. _______________________
jį užtiko karas. Albinas taip
pat, /stojo į Mirianapolio 
kolegiją. Albinas su Poviluj 
buvo čia ir audentais ir mo-. 
kytejais ir "Stud. žodžio” 
redaktoriais. Albinas irgi 
atvyko Chicagon 1940 m. ir 
įstojo į Chicago universite
tu

Jūsų korespondentui šių 
eilučių autoriui taip pat te
ko pereiti per tas p:Čias in
stitucijas: Vyt. Did. univer
sitetas, *Jt’.-m. Studento’’ ir 
“Naujosios Romuvos” ad- 
minis* racija, Marianapolio 
kolegija,/‘Stud. ž;džio” ir 
“Draugo” redakcija, Chica 
gos universitetas. Pagaliau 
teko atsidurti kariuomenėje 
ir netolimose stovyklose Te- 

valstybėje.
Atrodo, kad mus veda ta 

pati laimės žvaigždė. Visą lai 
ką vienas po kito sekėme iš 
Vyt. D. universiteto iki ka 
riuomenės stovyklos ir nie
ko neimdami apįe vienas I bėję. Siame miestelyje 1854 metais buvo suorganizuota

ATLANKO GOP GIMTINĘ

enas t

kitą, be susirašinėjimų,- be[ respublikonų partija. (Acme-Draugas telephoto)

UŽ PREZIDENTĄ
[X] JOSEPH S. KRAL

UŽ KLERKĄ
š. [X] JOHN C. STOFFEL. ;

‘ ’ UŽ COLLECTOR
|xĮ JERRY DOLEZAL

UŽ SUPERVISOR
|X| LEO KASPERSKI

Už ASSESSOR
[ŽĮ FRANK J. CHRISTENSON

UŽ TRUSTEE
0 JERRY F. JUSTIN 

★ ★ ★

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

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

būti išbraukomi su alkoho
liu kasdien, nes toks masa
žas pagelbsti kraujo cirku
liavimui ir nuo to ligoniui 
yra geriau.

Vyrams ligoniams reikia
skusti barzdą beveik kas-, kurną’

ti kaspininę kirmš’ę (soli- 
terą). Turintieji cukrinę li
gą, . taipgi yra “besočiai”, 
daug suvalgo ir neriebėja. 
Yra ir kitos ligos, nuo ku
rių žmegus gauna “besetiš-

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

Ieškodamas paramos tarp respublikonų jo nominacijai 
į prezidentus būsimam partijos su važiavime, Wendel Will- 
kie (centre) sako kalbą Ripon miestelyje, Wia valety-

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Springs! n inl 
Matracai

Mūsų pačių padirbti gražūs
PARLOR SETAI — bu

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

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mes

Ktnrito Conrh

31 Inblupnnmlul nį 
uted kilclu’n fat con- 
lain enough glycer 

for n pound 
o half of (uit- 

pottder. Tum (n for 
war ute aaery drop 
of fat you Mn'l

Telefonas SEELEY 8760

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

ROOSEVELT
furniture: company

2319 VVEST ROOSEVELT ROAD
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ooooooT. ABDARYBE oooooo
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 

KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR IŽDININ.
4557 So. Wood Street, Chicago, Illinois

-ooo—
ANASTAZAS VALANČIUS, pirm.
K. JODELI8, ST. CIBULSKIS, v. pirm.

ONA JASPARIF-Nft, raAt.
N. SIRVINRKAS, fliiansŲ rast.

<>iwwii N ui km mm AMJpraa

Pranešimas labdarių 
kuopoms ir veikėjams

Šiuomi iš anksto prane
šu visoms Labdarių Sąjun
gos kuopoms, draugijų val
dyboms, garbės nariams ir 
veikėjams, kad labai svar 
bus labdarių csntro susirin 
kimas bus trečiadienį, ko
vo 29 d., 7:30 vai., Šv. Kry
žiaus parapijos salėj.

Šiame susirinkime bus pa
sitarta dėl senelių prieglau
dos namo statymo reikalų 
Atsilankę sužinosime, kokios 
galimybės yra pradėti tęsi
mą s.atybos arba, geriau 
sakant, užbaigimą dar šį pa
vasarį.

Kovo 19 d. turėjome sėk
mingą labdarių centro va
karą. žmonių susirinko 
daug. Buvo pilna St. Agnės 
salė. Susirinkime bus išduo
tas raportas. Be to, kurie 
buvo paėmę parengimo ti- 
kietus platinti, kad tuojau 
atsiskaitytų. Kuoįpos, kurios 
buvo užėmusios kai kuriuos 
darbas parengime ir sąry
šy su tuo turėjo klaidų, 
malonėkit tuoj priduoti sąs
kaitas, kad būtų galima vis
ką gerai ir greitai sutvar

kyti. Darbuokimės taip tvar 
k ingai, kad mūsų tarpe ne
būtų jokių išmetinėjimų ii 
užsipuldinėjimų!.

Dar primenu ir tai, kad 
jau bus laikas organizuotis 
dėl didžiųjų pavasarinių dar 
bų, būtent prie Vainikų Die
nos (Decoration Day) rink
liavos Šv. Kazimiero kapi
nėse ir prie pikniko Vytau
to darže, i

Tad, kaip matome, darbų 
ir reikalų turime daug. To
dėl įj šio mėnesio labdarių 
centro susirinkimą susirin
kime gausingai. Juk labda
rybės darbus dirbti ir rū
pintis kuo greičiausiai prie
glaudą užbaig i yra mūsų 
visų svarbi lietuviška ir 
krikščioniška pareiga.

A. Valančius, pirm.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ARGENTINA SUMUŠĖ KANADOS REKORDĄ į kunigus ir i

Iki šiol buvo garsus Dionne penketukas (penkios mergaitės), kurios dabar jau lanko pradžios mokyklą. Bet, štai 
iš Buenos Aires, pranešta, kad Seniora Diligenti kovo 15 d. pagimdė penketuką (penkis kūdikius), kuriuos šiame 
atvaizde matome. (A cme-Draugas telephoto)

misijomenus
(LKFSB) šv. P. Marijos 

seminarijoje Roland Parke, 
Baltimorėje (Maryland) stu 
dijuoji klierikas Paulinas 
Vaičiūnas. Nors jisai gimęs 
ir augęs šiame krašte, bet 
myli savo tėvų žemę Lietu
vą ir meldžiasi už jos išlais
vinimą.

Kitas lietuvis — V. Vai
čekauskas — yra vienuolių 
misijonierių aeminar i j o j e 
Techny, III. Jisai ruošiasi 
misijų darbui, parodo daug 
sugebėjimų, yra netgi iš
rinktas j tarpą redaktorių 
seminarijoje leidžiamo laik
raštėlio.

t

TOBULINKITĖS
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

"Lietuviu Kalbos
GRAMATIKA"

‘‘Lietuvių Kalbos Gramatika”

ka,m,o> $1.00
(Pridėkite 10c persiuntimui)
Šioji “Lietuvių Kalbos Gra

matika” yra skiriama vien tik 
Amerikiečiams ir Dr. Starkas 

kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą mėty 

dėstyti Lietuvių kalbą kolegis- 

tams Marianapolis College, ku- 
randasi Thompson, Conn. 

Siųskit užsakymus sekančiai:

DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė.
„ Chicago 8, Illinois

f/'

Būkime geru darbu 
dalininkais

Gavėnia yra atgailos ir 
maldos laikas. Mes, katali
kai, žinome, kad greta su 
malda ir atgaila turi eiti ir 
geri darbai. Kai tie visi da
lykai — atgaila, malda ir 
geri darbai jungiami į krū
vą, tada galima sakyti, kad 
gyvenama pilnu krikščioniš
ku gyvenimu.

Šelpti pavargėlius, rūpin
tis lęrieglaudomis, lankyti ir 
aprūpinti ligonius, tai vie
ni iš svarbiųjų gailestingų
jų darbų.

Mes, lietuviai katalikai, 
mylėdami savo artimą, ne
galime sėdėti sudėtomis m 
komis ir nieko neveikti, kai 
matome, kad daugybė lietu
vių senelių kenčia skurdą, 
dažnai ir alkį. Mes jų liki
mu turime apsirūpinti. Ge
riausia ir tiksliausia prie
monė, tai statymas sene
liams prieglaudos namų.

Visiems šiandien yra ge
rai žinoma, kad tokią prie
glaudą jau pastatė Lietuvių 
R. K. Labdarių Sąjunga. Ją 
tik įrengti bereikia. Čia 
kaip tik yra plati dirva ga
vėnios metu daugiau pasi
darbuoti ir didesnę auką 
duoti, kad ;asai kilnus, krikš 
čioniškos artimo meilės dar-

BOLŠEVIKŲ-NACIŲ FRONTAS

PASAULIO PREMIERAS

BROLIAI VESOTAIe
Perstata Dramą —

LIETUVA TĖVYNĖr/

— Bus ir —
DAINOS — ŠOKIŲ — MUZIKA — KOMEDIJOS

8OKOL SALfiJE, 2345 South Kedzle Avė. 
Chicago, Illinois

Velykų Sekmadienį, Bal. 9 d., 1944 m.
MILĖS

6 W0

Skolinam Pinigus
Morgičiams

. lutas ib mandagus 
PATARNAVIVAS 

KREPKTrttS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINOS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sakrotoriua ir Iždininkas

ginama tautinių grupių tei
singumas, buvo vienbalsiai 
nuspręsta lietuviams (tei-

bas greičiau būtų užbaigtas.
Tad, dalyvaukime labda

rių centro ir kuopų susirin- , - -
kimuose ir veikime. Kai pa- Lithuanian Chamber of Visi naujieji nariai ir trysj sįngUmo atžvilgiu) pirmoji 
tys pamatysime, kas ten y-j Cooirterce of Illinois mene- seni užsimokėjo po $10.00. vieta
ra veikiama, prisidėsime ir sinis kovo 10-tos dienos Wm- S^bastian pasiūlė na
darbuosimės bendrai, kad sirinkimas P^ėjo šiomis pa- riams sudaryti Velykų šven 
būti dalininkais tų visų ge

Lietuvių Vaizbos Buto Bulietenis

rų darbų. Labd.

Labdariu 1-mos 
kuopos veikla

Town of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos mė
nesinis skaitlingas susirin
kimas įvyko kovo 12 d. par. 
svetainėj.

Nauja narė Adelė Kuo- 
pienė.

Pirm. Elena Gedvilienė 
pranešė, kad kugelio vaka
ras pelno davė $515.00. Ji 
dėkojo narėms už gausų pri
sidėjimą Ir už pasidarbavi
mą. Pasidarbavo daugiau
sia mūsų darbščioji pirm. E. 
Gedvilienė. Prisidėjo Seimą 
Kavaliauskienė $5.00 ir A. 
Vaivadienū $2.00. Nutarė 
centrui priduoti $500.00, o 
$15.00 palikti savo ižde.

Pirm. E. Gedvilienė pra
nešė, kad centras rengia va
karą kovo 19 d. Kuopa ap
siėmė pasidarbuoti. Apsiė
mė darbuotis pirm. E. Ged
vilienė, S. Bartkienė, V. Mas 
lauskienė, K. Plekaitė, Pet. 
Dorša, K. Jotkienė, Marti
naitienė, B. Cicienienė. J. 
Kedaitė ir Petras Dorša da
vė pasiūlymą, kad užsakyti 
šv. Mišias už sielą a. a. kun. 
A. Skripkos 3 metų sukak-

sekmėmis: čių proga bendrą pasveiki-
Užtikrinta, kad jubilieji- nimo laP4 ba-° narių laik‘ 

nis bankietas įvyks seka- raiščiuose, 
mam sekmadieny, kovo 26 Parduota trys Aniceto Si- 
dienoje, 5:30 vai. vakare, mučio knygos “The Econo-
Darius-Girėnas Legion sve
tainėje.

Bankieto rengėjų pirm. S. 
Balzakas jau yra užsakęs, 
kaip jis pareiškė, “the best 
200 turkey dinners”. Well, 
Stanley, į kurio lietuvio ūkį 
važiuosi 40
džiotį?

mic Reconstruction of Lith- 
uania after 1918” šiems na
riams: Lt. Balswick, inži
nieriui A. Rudis ir kontrak- 
toriui G. Borchert.

Lietuvos konsulas, dr. P. 
Daužvardis, pasakė kalbą

kalakutų ms* j kviesdamas vis daugiau su
sirūpinti Lietuvos likimu. 
Priskaitant visus kitus da
lyvius kalbose, galima sa
kyti, susidarS įdomus ‘round 
table talk’.

Programoj dalyvaus artis 
tas Al. Brazis, artistas Rey- 
nold Leiva \ (17-kos metų 
smuikininkas), dr. P. Dauž
vardis, trumpas vaidinimas 
ir kiti įvairumai.

Priimta daugiausia prez. 
Al. G. Kumskio pastango
mis gauti sekami nauji na
riai — A. C. Al'en (Alisaua- 
kas), G. Borchert, L. F. Bu
kauskas, R. F. Gapszewicz 
J. Kass, N. Klimas, P. No- 
ver, A. B. Petkus, V. P. Pier 
zynski, J. Vaizdžiunas, P. 
Wolf (Vilkelis), J. Fero- 
wich, F. Šatkauskas, dr. Na- 
res, V. Petruronis ir J. Ma- 
son (pastarieji trys priimti 
sausio mėn. susirinkime).

Teisėjo Jchn T. Zūrio pra
nešimu tenka sužinoti, kad 
tūlame 36-šių teisėjų mėne
siniame susirinkime, kuria
me buvo apkalbama ir paly-

Įsivaizduokit teisėjo Zū- 
rio nusistebėjimą ir džiaugs
mą:

Ir mano krūtinė pakilo!
Sek

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

WHAT’S WRONG WITH 
THIS PICTURE?

Evm H Mrz. NnųMrar interraph «Me yon .ra
houratraM Mz. kmp yom eyęz m 

»twt yn kra dėmę. FM i. «M aracrao U w.«t. 
• tinkle drop. TU mera umd f.t yov Ura a. 
tU mera aitra raine pe'mtz yee flėf.

’,_»T

$10

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
už pigesnį nuošimti — be komišino 

PAS i <■ i

DABARTINI 
DIYTOENTŲ 
BAT' . 4%
17oi 47th Street

KLINIŠKAS 
IŠTYRINSIMAS 

PILNAS Ui
$3

Č3

seimo. K. Plekaitė ir S. Bart 
kienė pranešimą papildė 

ties proga. Nutarta padary- j Mūsų kuopa, darbščiai pir
tį. Velionis buvo labai prie- mininkei E. GedviHenei va- 
lankus labdarybei. Dorša dovaujant, gerai gyvuoja.
praneša iš Marijonų Rėmėjų Labd.

šiaurvakarų Ukrainoj naciai pripažįsta, kad rusai atsi 
ėmė svarbų jų įsistiprinimą Vlnnitsa ir kad rusų kariuo
menė jau persikėlė per Dniestro upę ir įėjo į Besarabiją. 
Strėlėmis parodoma, kaip rusai gali apsupti pasilikusius 
vokiečius. (Acme-Dreiugaa telephoto)

Pradžia 5 vai. vakare. įžanga 90c., Taksų 10e., Viso $1.00

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loaii Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD....................Tel. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

PIZIŽKAS IK FLUOROSCOPIC

X—RAY—
KRAUJO IR URINALO 
TIRIMUIMAS—Viskas ui
Papročiai epknJnavlmaa tokio Utlrinė- 
Jtmo yra $10, Ir mes g varant uojame 
Jum« patenklnlm* arba JOe mumi nieko 
nemokate.

JOKIO’ MOKESČIO NEREIKIA 
. | PASITARIMUI
■KOMISUOS LIGOS 

TASKK M INGAI GYDOMOS 
VA PICOSE OTRI.OS. kojų ronoa. Ir 
panažlal kojų (Minimai. Rheųmatiema. 
SKILVIO SKAUSMAI. nevIrSklnlmae. 
deg^Mlee pilvines žaizdos ar užkiet*-

KRAUJO LIGOS. silpno, nuvareneio. 
anerbla ir kraujo užnuodljimua I* prie
žasties kronlžkų Ilgų AukSto kraujo
npaudiniBB.
ODOS LIGOS. niežėjimas. dekanuos 
exsema. psoriaat. ar spuogų. 
ITRINAL1NIAI, SKAUSMAI, proetati- 
tla. akaudžtoa ir neamagumo KRONII- 
KOS LIGOS. Ar atalkeit) reikia nak
timis?

NUOLATINES PASEKMES 
Tnojan palengvinimas 
laiko n«vmtrwHmae
žema kaina, langvomla Sąlygomis 

MES KALBAME LENKIŠKAI 
I’HIC'AGO MEDICAL INSTITITR 

Mt HOtJTO STATE STKKET 
Kampaa Aliam. AeStam Aukite
VAI-: » ryto iki « vak. Sekmarl. 1S-1.

nm
t

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONB 

DANTŲ PLUTŲ
T. ’VT * ’ . ! . .. /fį

VARTOJAMAS NAUJAM E LA STIC MA- 
TKHIOIJŽH NATUKAI.RM UUM 
BPAI.VOM DANTŲ CI.KITGM^

rTl.

fminin uamnJI

RED CROSS
WAR FUND

NAUJOS
HUSIKS Velvatone,’?DANTŲ 

ITOM

$12.50.
IKI >39.50 UŽ KIEKVIENA

Nenteirtnoda. Be ekonlo NktoraMe gpei- 
vok. Nehlunka. VleoJ žaly žinomo, d.ntų 
plettea Permatnmoa nryatal elear pleltoa

Pl.ntrnor .tinklinio, mnlCarė., I*ažraz- 
klalaHM gamntneta.. MaUrtolna laimi pa- 

| camtlnl. Vieno, dieno, tal.rmų
rimam. ApMaalėlazImaa reRaL

Peromr prltas |spnii.tA. Ir 
saiitaa tik IA lalsnlimtų dcutlstų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO. 

17M 8. Aatilaml 2ml Fl Mnn. M2B1

Atdara nna • Iki t. .eėind nne • Iki «. 
KAI.BAMR LIETI VIAKAt

SMS W 2flth St Imi PI. Law. 2«Att 
*O N. Dearhom Rni. MOA, Hla M48 
Vtdermleaėio vai. •—«. Antradieni Ir 

katvtrtadlml nuo t Iki f.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
i "Angelu" Vyčiai nikia

Nauji Spaudos I

Sekcijos nariai; I
Kovo 19 d. Marąuette Pk. I 

Spaudos Sekcijos mitinge I 
nariai* įstojo ir duokles tu- I 
mokėjo šie:

K. Mickienėj A. Dahįtie- I 
nd, A. Grirdvainienė Anna I 
VtUiams, K. Grigonienė, K. I 
Petrauskienės Regina Akre- I 
maviče, Antanjm Stanaitis, I 
T. JančauskienŠ, M. Striką- I 
laitienė, Gud&itė, J. Petraus- I 
kis, Ona Balnis, Veronika I 
Ažukas, A. Rimidaitė, Sa- S 
lomė Šaučiūnas, Kotrina I 
Vaitkus, P. Ziskienė, P. Ma- I 
žonis, A. Jonaitienė, U. Vec- I 
kienė, Z. Šihauskienė, M. I 
Dargelienė, Cecilija Stasiū- I 
nas, A. Butkus; M. Varka- I 
lienė ir A. Petkus aukojo I 
po $2.

Per-J. Šliogerį Bridgepor
te Spaudos Sekcijon įstojo 
ir duokles sumokėjo šie:

V. Stakauskas, A. Krat- i 
sauskienė, Ona Milašius, ' 
Francis Kantutis, J. Mati- 
jošaitis, J. Malonia; A. Vaiš
vilienė aukojo $5. S. J-te |

NUUŪDIMO VALANDOJE

Brighton Park, — Lietu
vos Vyčių 36 kuopa laikė 
susirinkimą kovo 6 d. Pil
nas raportas išduotas ii Ma 
rijonų Bendr. draugijos sei
mo. Raportą išdavė Antanas 
Rudokas ir Jonas Brazaus
kas. Kuopos vardu buvo > 
teikta $5 auka Mimui.

Lietuvos Vyčių 36 kuopa 
yra bene vienintėlė, kuri y- 
ra parėmus ir remia finkn- 
siniai ne vien organizacijų 
ir seimus, bet visas katali
kų įstaigas. Yra kukojus 
$180.00 iš iždo (neskaitant 
narių aukų) Šv. Kryžiaus 
ligoninės statybai. Yra įtai
sius gražų spalvuotą la.ngą 
N. P. P. fl. bažnyčioje. Yra 
daug aukojus šv. Kazimiero 
vienuolynui, ir, rodos, yra 
Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos garbės narė. 
Gia nepriskaitoma aukos kuo' 
pos narių, kurių yra tarpe . 
ir garbės nariui. Yra auko
jus ir kitoms įstaigoms.

Išklausius TT. Marijonų 
prašymą, nutarė atidėti dalį 
nuo įvairių parengimų pel
no į specialų fondą, kad ta
pus Marijonų Kolegijos Rė
mėjų garbės nariu.

Taip pat yra pądarius pla 
nūs prisidėti prie senelių 
prieglaudos, Lietuvos nepri
klausomybės ir t.t. Daugelis 
kuopos 'narių yra ąslkoję ir 
yra garbės nariais Labdarių 
Sąjungos, kuri rūpinasi Ba
nelių prieglaudos, statyba ir 
įrengimą jf įv

Požėla yra išgarsėjusio vi 
mm pasauly ristiko vadina
mo “Angelą" menedžeris. 
Taigi, penktadienį, kovo 24 
d., tasai “Angelas” atvyks 
į Dariaus-Girėnas salę, 4416 
S. Westem Ave., pamatyti, 
kaip drapiežnas dzūkas Ban 
eevičius raitys Požėlą. Sa
ko, jei bus reikalas, tai “An-

Kroipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave., Chicago
Telefonas GROvehilI 0142 • •

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagiu Ir
Jflsų finansiškam stovini prieinamas. '

Billy Southworth, St. Louis Csrds (beisbolininkų rink
tinės) menedžerius ir Mike Gonzales, tneineris, ir Buzzy 
Warės nekaip jaučiasi. Beisbolo sezonas netoli, o čia daž
nas lietus trukdo rinktinei praktikuotis Cairo miestelyje,

“Drapėinasui dtūksg”-Bance vičius
• i ’ t jgėlas” padės Požėlai Ban- 

cevičių paristi.
Be Poželos-Bancevičiaus, 

tą vakarą dar risis Pėte 
Schu su serbu Nikilich, John 
Mason au Jack Washburn 
ir Al Sabath su Gordon Mc
Kinley. , n , Rap

TROOST MONUMENT COMPANY 
, (Įsteigta 1889 m.)

■ .itiMni lllllllftllllllllllllfllIIIIIIAAIIIIIBIllllIIIIIIIIIAIIIII BrtiBif i ii m 1iiiiiiiiiiiiiiiii imi viii iiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiijaunimą įsirašyti į kuopą. 
Kitas susirinkimas įvyks

balandžioz 3 d., parap. mo
kyklos kambaryje, 8 vai. va
kare. Norintieji aplikacijas 
prieš susirinkimą gali gauti 
pas pirm. James R. Cherry, 
4534 S. Callfornia Ave., Chi
cago 32, UI. arta ptsš narius 
po kiekvieno šv. Mišių ne- 
dėldieniais. Red Cherry

Sveikiname
Naujus narius, kurie įsi

rašė į 36 kuopą, būtent, An
taną Vaičių, Juozą Verčins- 
ką, kuria randasi Great 
Lakęs Navai Training Sta
tion; Stanley Gimbut, kuris 
savo liuoau laiku nutraukia, 
padirba ir padidina paveiks
lus; Lucille- Dagia, žymią 
jaunosios kartos veikėją, raš 
tininkę Keistučio klūbo ir 
Brighton Parko Li^t. Pilie
čių klūbo.

Lietuvos Vyčių, 36 kuopa 
kviečia visą Brighton Park

SUSIRINKIMAI
Dariaus-Girėno Kareivių 

Motinų klūbo susirinkimas 
įvyks kovo 24 d., 7:30 vai, 
D.-G. salėj. Visos narės kvie 
čiamos dalyvauti, nes turi
me aptarti svarbių reikalų 
ir darbų, klūbo ir savo sū
nų gerovei..i:! Valdyba

Pakvietimas į rėmėjų 
vakaru * -

Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų. Ik skyr. rėngia Jubilie
jinę vajaus vakarienę su pui 
kia programa sekmkdienį, 
kovo 26 d.r Gimimo švč. Pa- 
TlelėS pari salėj; Pradžia fl 
vaL vakare. -*•?............

Darbšti komisija su sky
riaus pirmiųinke J., Urbiene 

• deda pastangų, kzd šis va
karas gražiai pasisektų, nes 
visas pelnas skiriamas šv. 
Kazimiero Vienuolynui.

< Įžanga 75 centai. E. A.

Pasitikėjimo
Mumis

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

,-L- ' ■ »(/J____ „
HHiiMiuiiuimiuimiiiuiiiiiiiiiiiiiniimiMu

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDmOMAL COSTI
IRTIOTLAR PEOPLB PREFER PACHANKIS FBODUOTIOMS 
DnTRlkUTORS OP TU FAMOUS MONTELLO GRANITE

SUVIRS, 300 ^IMIKKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materiolo Ir Darbo.

1,500 transportacijos 
darbininkų streikuoja
PITTSBURGH, kovo 22. 

— Streikuojančių autobusų 
vairuotojų ir darbininkų 
skaičius šiandien paaugo 
iki 1,500. Jų tarpe yra. 200 
streikininkų Boston <& Main 
transportacijos kompanijoj! 
600 Pennsylvanii Greyhcund t 

darbininkų ir 675 Teche- 
Greyhound linijų darbinin-1 
kai pietrytinėse valstybėse.

Rusai buvo
A g VT » t '4 ■ Ąf f 4? -
I Havajuose

. Rusija vieną kartą buvo 
pastačiusi postą Havajuose,

‘ i dabar Jungtinių Amerikos 
Valstybių dalyse. Rusai pa
statė tvirtovę Honolulu di- 

1 džiosios gatvės pradžioje, ir 
’ dvi tvirtoves Kaliai saloje.

JOHN W.Mūsų MENO 8EDEVRAJ pri- 
■ I ' f H W 1 davė daugeliui mūsų Lietuvianv

:‘fl I klientams pilną patenkinimą.
■ Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.

TtVĄMi MAKUONAMR
DIDYSIS OftaM O Mrbtavi: 527 N. WESTEKN AVE. 

(Netoli Grand Ava)
PHONE: SEELEY B10C

— THE LITHUANIAN MONUMfiNT MAN — 

Member df the Lithuanian Chamber of Cemzaeree

MODERNI išvidinė PARODA: . REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5619 Sonth Troy Street 

1 Tet ESTebrook 8645 -m TeL REPnbUo 4268 
VALANDOS: Kasdien 0-0 v. rak.; Seitad. ir Sekm. 0-6 vaL

INCORPORATED

3241 S. Halsted St
Tek Calumet 7237

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Didelė Rakandų 

Krautuvė ; i
JEWĘLRY IB MUZIKOS 

KRAUTUVE
po vienu stogu, baltame name 

per Sl-ns metus.
Sąžiningas patarpavimas. Jums 
apsimokės a t vaiifcčti pas Budrl- 
ką, nors jiis gyventumėte ir. po
rą- Šimtų mylių nuo Chicagos. 
Čionai rasit tokių rakandų, ko

kių. niekur kitur nerasite. . .
* «• H Ui, ui;,>

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausiam patarnavimas — Moteris patarnaa ja. 

ŠONE 9000 ‘ 1117 ROOSEVELT STREET NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidota vių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Tarime 
KoplyčiasSENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis LACHAWICZ IR SUNĄI
ST 23rd PLACE ' Phoacal CANAL 2515 
MICHIGAN AVE. COMMODORE 5760

i PULLMAN 1270
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ
JONAS

KARANZEVICIUS L BUKAUSKAS
10821 M.Gyveno; 2648 W. 71st St. 

MirS kovo 1» d . 1944 m.,
Vai. ryte. auoiaukęs *- 

natvBs t ' \. ,
Gimė* matūroje? , Kilo t* 

UkraerfA* apakr., Pa<trlų par, 
Amerikoje įSay'eno- 32 Oi.

Paliko di<Mlait*e nuliūdime: 
8 aOtiea Vincenta Ir marčia 
Bronlalavą Ir Jpna (Kanadoj); 
dukter) Oną MeSkauaklenę Ir 
Joa vyrą Povilą; 6 artUk.Ut», Ir 
daug kutų giminių. draugų Ir 
parietamų. ' Lietuvoje paliko 
brolius, seaorta Ir V na.a gimt-

ANTANAS M. PHILLIPS
MOT HTPANĮGA AVE. ’ Pilone VAK

Anglijoje streikuoja 
14,000 anglbta

I. LIULEVICIUS
4348 SQ<dALIFOBNlA AVE. P

At mtnMta kėdė yra linguojanti 
Ir padaryta stipriai ir sulyg vė- 
IlansJo stiliaus. Dabar parai-

01.............*19.95
Lengvais iimokėjimais po $1.25 

J mėnesi ir ^ar dovana dykaL

4330-34 Sa Callfornia 
Avenue 

Lafayette 0727

LONDONAS, kovo 22.— 
Dėt nesuripratimų apie at
lyginimą 14,000 Yorkshire 
aogSiokarių išėjo ant strei
ko. Dėl toe priežastiės turė
jo uistdaryti aituonios ka
syklos.

; J P. I. RIDIKAS
HALSTED ST. 710 W

Ttofephone YARDS 1419

KOnaa paJUrvntaa Antano B. 
Paika,ik koplyčioj, 0812 South 
w««rtem Ava I.KtdotUvtH I- 
vyki renktadlerl, kovo 24 d. 
M koplyčios 8:20 vai. ryto 
bua atlydėta* Į Gimimo Aven- 
člaualon Paneięį Marijos parap. 
OaSnyCIa. kurioj įvyko <edi*- 
Mpftoa ppmaldoa ut Vaitonio 
nlalų Po, pamaldy boa nuly- 
dėtnR I *v. Kaalmtero kapines.

• Ntiotlrdtlat k virčiam* v lau a 
atmino* dmuan* Ir pažįstamu* 
dalyvauti Rto*e laidotuvėse.

Nuliūdę; Kūnaį >tarti, »uk< 
te. Santos. AnAnat, Gtoiilnčs..
* 1>I<T '"(Jirektorluo; Antanas 
B. Hotkua. tel. ORO. 0142.

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse L J. ZOLP

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

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

Phone YARI* 0781
U. S. loterija f ;

ee z • • i *
Kontinentalia kongresas 

bandė padidinti pinigus lote
rijos pagalba 1777 metais.

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniai* ir Ketvirtad.
MAŽEIKA • 
nu unuiuoa ava

EVANAUSKAS

1
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Kas Girdėt*^ 

Chicagoje e
Nulaužė nosį

Mrs. Patricia King, 38 me
tų amžiaus, 843 N. Bishop 
st., pranešė policijai, kad 
negras partrenkė ją žemėn, 
nulaužė jos nosį, ir pabėgo 
su jos rankinuku, kuriame 
buvo $25. Tai įvyko praeito 
antradienio vakare, netoli 
75 E. 18th st.

HITLERIO AGENTAS

Belą. Imredi, buvęs Ven
grijos ministrų pirmininkas, 
gautomis naujausiomis ži
niomis, organizuojąs hitle
rišką kvisiiingų valdžią na
cių užvaldytoje Vengrijoje.

Širdies ataka

Albert Heitmann, 64 me
tų, 7237 Myrtle ave., mirė 
nuo Širdies atakos Zenith
radijo korporacijos priešą-j (Acme-Draugas telephoto) 
kyje, 6001 Dickens ave., kur  ....... —... . .............. . —
jis tarnavo. Gimė kūdikis 25 svarų

su pilnu setu dantų
Raleigh, N. C. — Mr. 

Mrs. Amon Harris, negrų

Šešios katės
t

Mirė devyniasdešimt pen
kių metų amžiaus žmogus, porai, gimė dvidešimt pen-
kuris paliko keturis šunis ir kių svarų mergytė praeitą

ir

šešias kates.
* *

Gaisras

Praeitą antradienį aparta
mentų name, 2927 Indiana 
ave., kilo gaisras. Penkias
dešimt asmenų ugnis išvijo 
į gatvę.

* * *

antradienį, St. Agnės ligoni
nėje, Raleigh, N. C. Kūdikis 
buvo 32 colių ilgio, turėjo 
pilną setą dantų. Buvo pra
nešta, kad motina ir kūdi
kis yra geroje padėtyje.

Nepaprastas atsitikimas!

Racionavimo kalendorius

Svarbu žinoti 
šeimninkems

Mėsa, riebalai

, Raudonos stampos A8, B8 
ir C8 (ketvirtoje knygelėje) 
geros iki gegužė? 20 dienos 
imtinai (10 punktų kiekvie
na).- I.;, • , , ■

Raudonos stampos D8, E8 
ir F8 (ketvirtoje knygelėje) 
geros iki gegužės 20 dienos 
imtinai (10 punktų kiekvie
na).

* * ♦
ė

Procesuotas 

maistas

Mėlynos stampos A8, B8,
C8, D8 ir E8 (ketvirtoj kny
gelėj) geros iki gegužė? 20 
dienos imtinai (10 punktų 
kiekviena).

♦ * *

Gazolinas

11A gazolino kuponai geri 
iki birželio 21 diesos imti-

B2, B3, C2 ir CS kuponai 
geri kiekvienas penkiems ga- 
lonamss laike trijų mėnesių
periodo, nuo išdavimo datos. v r * • <■. » . • ; 3 žuvo, 5 sužeisti
Į^rĮ|r>j ' . Trys vyrai žuvo, moteris

ir kitas vyras buvo sunkiai
Stampa 18 (pirmoje knyge- sužeisti, ir kiti trys buvo 
Įėję) baigiasi balandžižo 30 lenksi sužeisti, kai du au- 
dieną. Airplane stamp 1 tomobiliai susidūrė praeito 
(trečhčoje knygelėje) taip • antradien*° ^4 Nelaimė 
pat galioja vienai batų porai Jvyko J69'^je * ^*7^ 
gauti iki nenustatyto laiko

♦ if.' *
• • u r i • r ■

ClUOtKS >

JAUNIEJI DARŽININKAI IR PATARĖJAI

Rinktiniai Chicago mokyklų mokiniai, kurie praeitą metą parodė didžiausio susi
domėjimo Pergalės Darželiais ir jų kultyvavimu, šiomis dienomis baigė Garfield Pairk 
daržininkystės kursus ir paskirti vadais 1944 m. vaikų Pergalės Darželių savo a 
linkėję, kursus baigusiųjų grupėje yra ir George Ivaška, 2640 N. Mobile Ave., tur 
ietuvis.. v

"Karštas šunukas"

Vienas asmuo buvo kalti-

Pavogė už $3,000
Praeitą- antradienį į Bak- 

jian Rug ir Cąrpet Cleaners 
namus, 932 Sheridan rd., va- 
gys išlaužė užpakalines du-

namas, kad jis pardavė j rts, sukrovė divonukų už 
“karštą šuniuką” (hot dog) $3,000 vertės į kompanijos 
mažesnio svorio už tryliką troką ii* nuvažiavo savu ke- 
centų. Už tai jis buvo nu- iįu 8U stambiu grobiu.
baustas dvidešimt penkiais ' ---------
doleriais. - -

Ketvirtadienis, kovo 23,194f

/mus

Už $20,000 perlu ištir
pusiame sniege

Nevv York. — Charles 
Garbus, 32 metų amžiaus, 
pasiuntinys, rado praeitą 
antradienį Park avenue iš
tirpusiame sniege 63 perlus, 
kurie turi $20,000 vertės 
Sniego audros metu Louise 
Carter pametė perlus. Poli
cija su lopetomis kasė snie
gą keturias valandas praei
tą antradienį, bet nepasise
kė surasti.

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
"TTuž U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą
Du broliai Dėdės Šamo kariuomenėje

Pvt. Antanas J. Barisas
i P '*» ų. *

Pvt. Antanas Juozapas 
ave. Visi buvo karo darbi- Bartaas im5 1924 metaia
ninkai.

Stamp 30 gera penkiems 
svarams cukrui gauti iki ne
nustatyto laiko.

Stamp 40 gera penkiems
Dr. Harold Hillenbrand, 6 dieną Paskelb« kaipo Ar- svarams cukrui gauti kena- 

Chicagos dantų kolegijos na- mijos Dieną Chica^e- | viimii iki nenustatyto laiko.
rys, pareiškė praeitą antra-'------------------------------------- --------------------------------------
dienį, kad maždaug vienas Mini 10 metų sukaktį 
dantistas pripuola -dviem M ,* ‘ , !_■Iškilmes Dariaus-Girėno saleje

K z r*. 711 -
* «

Dantistai

tūkstančiams civilių gyven 
tojų.

Gražiai giedojo

Armijos Diena
Chicągos mayoras -f Kelly 

praeitą antradienį balandžio

sausio 8 dieną. Bagė Šv. 
Juozapo lietuvių .parapijos 
pradžios mokyklą, So. Chi
cagoje, ir Fenger high 
school.

Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois kovo 
26 dieną švęs savo dešimties 
metų gyvavimo sukaktį per- 

bankiąte (Victory
šv. Panelės Gimimo lietu

vių parapijos bažnyčioje, galės
Mšrquette Park, praeitą ant- banųuet) lr taip pat bus 
radienį baigė keturiasde- naujų pareigūnų intaliacija.
.šimt valandų atlaidai, ku- Iškilmės įvyks kovo 26 d., 6 
riuose labai daug dalyvavo vai. vakare, Dariaus-Girėno 
žmonių. Choras gražiai gie- salėje, 4416 So. Western ave. 
dojo nfšparu?. Buvo įgpu- Teisėjas Frank Donoghue 
dingą procesija. atliks naujų . pareigūnų in-

------------------- staliaciją. Aleacander G.
Amerikos Raudonojo Kry- Kumskis yra prezidentas,

Balzekas vice-prezidentai, 
Dr. K. Drangelis. sekreto
rius, ir J. R. Varkala, treau- 
surer.

Į iškilme? pakviesta žy
mūs svečiai: mayoras Kelly, 
senatorius Lucas, Lietuvos 
konsulas Dr. P. Daužvardis, 
States Attorney Thomas J. 
Courtney, teisėjas John Zu- 
ris, generalinis Raud. Kry
žiaus lietuvių komiteto ve-

X G. Javvorovvsfci, Raud. 
Kryžiaus, Chicago skyriaus, 
svetimųjų kalbų spaudos ir 
radio pirmininkai praneša 
redakcijai, kad Raudonasis 
Kryžius labai džiaugiasi ir 
įvertina mūs dienraščio va
romą propagandą už rėmi
mą pastangų per kovo mė
nesį sukelti R. K. Karo Fon
dui Chicagai paskirtą kvo
tą — 12 milionų dolerių.

X Kleb. kun. A. Martin
kui mielai pritariant, kovo 
19 d. per Dievo Apvaizdos 
parapijos bankietą buvo ren 
karnos aukos Amer. Raud.
Kryžiui. ‘ Surinkta $156.20. * 
Tune pasidarbavo T. Iva
nauskienė, A. Motuzienė ir 
atvykusios ii centro P. Gu- 
muliauskienė ir Kurauskie- 
nė.

X Northsaidtečbu Budvy- 
džiai gavo žinią nuo savo 
sūnaus Motiejaus iš Austra
lijos. Rašo, sveikas ir ū«wi l

Pvt. Antanas Juozapas
Barisas išvyko į Dėdės Sa- . , , . .
mo kariuomenę 1943 metai., P“in“šea antr, kart, vyk- 
kovo 2 dien,. Dabar randaei « S \,ut“ “
kur tai Afrikoje. ‘ Pra4° P“11“'1“11'

* «K

Įvairios Įdomios

.... ŽINIOS
Vienas leitenantas iš karo. •

lauko taip rašo Marąuette 
universiteto prezidentui:
“Tikėk man, tėve, kada žmo
gus skrajoji aukštai padan
gėmis ir aplink tave iš visų 
pusių vien ugnis ir bombų 
sprogimas, tada tiktai pa
junti kaip arti esi savo Kū
rėjo, kuriam viskas priklau
so... Tada žmogus pasiduodi 
tikrai į Jo rankas ir šaukie- 
si Jo pagalbos. Tikėjimas
tada pasidaro kiekvienam Caroll°' 35 met« »">ii»us, kaus Ganbo. ’t 
artimas dalykas.” i dešimtie8 vaikM buvo i —

Straipsnis Lietuvos 
reikalais

Pvt, Adolfas K.. Barisas
‘ ( i , J * , t i V’ljl 1 1 • ’

Pvt. Adolfas Kazimieras 
Barisas gimė- ĮOIT’ metais, 
sausio 22 dieną. Baigė Peny 
pradžios mokyklą ir Bowen 
high school. '

Laikraštis “The Register” i Pvt. Adolfas K. Barisas į 
kovo 26 d., 1944 m., įdėjo , Dėdės Šamo kariuomenę iš- 
Lietuvos reikalus ginantį vyko 1943 metais, lapkričio 
straipsnį. Straipsnis pava-|26 dieną. Jis dabar randasi 
dintas “History Repeats Self , kariuomenės stovykloje, Ca- 
in Crushing of Lithuanians’ lifornijoje

-------------------Pvt. Antano ir Pvt. Adol-
4 a u a- . fo Bariso tėvai vadinasi Ona 10 vaiky tėvas ir Petras Barisai. Jų s«uo 

Letand, Miss. — Charles Ona ištekėjusi už Pranciš-

»t

2 milijonai.
Jungtinių Amerikos Vals

tybių kariams jau išdalinta 
2 milijonai šv. rožančių. Vi-

dėjav, kun. P. Cinikas ir ki- «>kių kitokių šventų daiktų 
.. .išdalinta 11 milijonų.

Kitas jų sūnus, Jonas, ilgi 
tarnaująs kariuomenėj, dar 
tebėra savo krašte.

X Audrey Klimas praeitą 
pirmadienį įatotjo į) karo slau 

! gių mokyklą, Presbyterian 
ligoninėj, Chioago j. Ji yra 
duktė Ann Klimas, savinin- 

i kės taverno prie 43 ir Ma- 
plewood Ave.* Jos tėvas turi 
kitą taverną prie 40 ir Rook- 
well SL Audrey yra anūkė 
žinomos We»t < Side gyven
tojos'Virbickienės. . J- t

X Mary Miniotienė, vie
šėjus penkias savaites paš 
H. Baibokienę, Fountain, 
Mich., jlau grižo namo labai 
patenkinta. Sake; kad Bai- 
bokienės duktė Helen balan
džio 23- d. ištekės už Bu- 
dzinsfcio. r Tikisi dalyvauti 
vestuvėse. Būdama ten ap- •> 
lankius ir kitus lietuvius: 
Mančauakius ir Latvaičiuą 
Latvaitienė, sako, yra čem- 
pijonė lietuviškų sūrių., ir 
kumpių gaminime.

X Kun. Zakarauskas, vi
karas Gimimo Panelės ŠVČ. 
parapijoj, aiškins žodžius: ; 
“Tėve, atleisk j ienos, nes ne-

priimtas į karišką tarnybą. ‘ Aukokite savo kraują per kjį plldant kan_
parapijos R. Kryžių sužeistiems ka- f -Jis yra St James parapijos R. Kryžių 

ir Vyčių Kolumbo narys.' . riams.

žiaus vajus sėkmingai vyks- Dr. V. S. Nares ir Stanley

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo Ja- 
mi lr ligi $6,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jflsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IB CY1OAU8IA LIETUVIŲ FINANSINĖ ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joa? M. Mourla. Sec’y. 3288 SO. HALSTED 8T.

O**’1ou<

Rūpinasi vargšais -
Iš Vatikano gauta žinia, 

kad popiežius Pijus XII pen
kių metų Vainikavimo su
kakties proga parūpino 50,- 
000 šiltų valgių be užmokes
čio dėl Romos pabėgėlių ir 
benamių.

Davė vardus
Neseniai Jeruzalėje gimė 

trynukai, kurie buvo pava
dinti trijų arkangelų var
dais: Gabriel, Michael ir Ra- 
phael. Trynukus pagimdė 
policijos seržanto žmona. Jie 
yra žydai.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

_____________________ . OF CHICAGO
4192 Archer Ave. Virginia 1141

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

; tatą “Septyni paskutiniai 
Kristaus žodžiai nuo kry-I iižiaus”. šis religinis koncer
tas bus Sv. Jurgio parapijos 
salėj balandžio 2 d. vakare, 
7:30 vai.

X Tėvas Vaškya. pranciš- A 
konas, kuris* per visą savai
tę Gimimo Panelės švenč. 
parapijos bažnyčioj aakė pa
mokslus, kaip ant delno iš
dėjo, kaip kenksmingas yra 
moterims rūkymas cigaretų 
Šis paprotys ne tik kenkia 
sveikatai, bet ir (pačią mo
terį žemina. Rimtoms mote- r 
rime ir merginoms nereiktų 
sekti pliuškių pavyzdžiiL

• ■ iZ ’ ? ? • r > < 7X Juozas Glebauskas, ne
seniai iš West Side išskė
lęs gyventi į Marąuette Par
ką (6804 S. Rockwell St.) 
šaukiamas į kariuomenę. Jis 
yra vedęs vestaaidietę Pet
raitytę. Augina dukrelę.




