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NACIAI OKUPUOJA BALKANŲ VALSTYBES
Amerikos lėktuvai puolė nacių 

lėktuvų bazes pačioje Vokietijoje
Dideli gaisrai dar tebedega Berlyne

LONDONAS, kovo 23. —I pranešimas sakė “didelės”
Sekdami didelę britų lėktų- orinės kovos vyko virš Vo- 
vų naktinę ataką ant Frank- kieti jos. Amerikos štabas 
forto ir kitų taikinių, Ame- pranešė, kad dideli skaičiai
rikos lėktuvai dienos metu 
šiandien puolė vokiečių avi-

, acijos bazes vakarinėj Vo
kietijoj. Jų taikinių tarpe 
buvo Brunswick, vokie
čių lėktuvų statybos cen
tras Werl, 40 mylių į rytus 
nuo Essen, Achmer aviaci
jos stotis Oldenburge, ir 
bomberių bazė prie Hand- 
arf. Amerikiečiui atakoje 
dalyvavo suvirš 500 ketur-

< motorinių bomberių.
Vokiečių lėktuvai, kurie

nepakilo priešintis atakai 
ant Berlyno vakar, šiandien 
parodė opozicijos. Vokiečių

naikintuvų saugojo bombe
rius šiandienos atakoje.

Britų aviacijos ministeri
ja pranešė, kad 3,360 tonų 
bombų numesta vakar naktį 
ant Frankforto—tai yra iki 
šiol didžiausias svoris bom
bų numestų ant vieno tai
kinio.

Mosąuito bomberiai, ku
rie vakar naktį skrido virš 
Berlyno, sakė ten degą gais
rai matosi už 200 mylių.

Lengvesnieji bombe riai 
šiandien puolė Creil geležin 
kelių centrą Prancūzijoje, ir 
du aerodromus.

ATRODO KAIP “FOURTH OF JULV’ Hitler pasikvietė Rumunijos premjerą
Britai įspėja rumunus trauktis iš karo

1Š LONDONO — Berlyne 
radio pranešė, kad Rumuni 
jos Premjeras , A n to nešei 
atvykęs pas Hitlerį į Ber 
lyną.

IŠ LONDONO — Iš įvai 
rių pranešimų daroma išva
dų, kad naciai jau užėmė 
Rumunijos, Slovakijos ir 
Bulgarijos susisiekimų cen
trus, ir gal net visiškai oku 
pavo visos Balkanus.

DAR KARTA PUOLĖ Į JAPONAI RUOŠIASI
PONAPE IR KUSAIE

WASHINGTON, kovo 23.
—Laivynas šiandien prane
šė, kad Amerikos lėktuvai 
dvyliktą kartą atakavo Po- 
nape ir Kusaie salas centra- 
liniam Pacifike. Bombos pa
degė japonų kareivines 
sandėlius.

Kiti mūsų lėktuvai tuo suspaudė ratą aplink japo 
pat metu numetė 70 tonų Bismark jūroje.
bombų ant keturių japonų __________ .
laikomų atolių Marshall sa-

GINTIS RABAULE
WASHINGTON, kovo 23. 

—Karo sekretorius Stimson 
sakė japonai New Britain 
saloje traukiasi į savo Ra
baul bazę, kur jie veikiau
siai ginsis iki paskutiniųjų.

ir Anot sekretoriaus Emirau 
salos užėmimas tampriau

lyne.
MARINŲ APSUPTAS

Sprogdama virš japonų bomberio ir naikintuvo Lakūnai aerodrome, Rabaul bazė, 
New Britain saloje, armijos naujoji 100 svarų balto fosforo bomba pasirodo esanti efek
tyvi prieš ant žemės esančius lėktuvus ir priešlėktuvinių patrankų pozicijas. Palietus 
taikinį ar žemę bomba sprogsta ir išsklaido degantį fosforą.

(Signal Corpa nuotrauka iš Acme-Draugas.)

Sako rusai perskėlė' per Bug upę D" S,
Skubiai vejasi „ad» pu, Bessa.abij, N

LONDONAS, kovo 23. — Dniestro upės, žemiau Mo-, Japonų kariuomenės dali- 
Cia gautas pranešimas iš gilev Podolski. , niai, įsiveržę į Indiją, dabar
Maskvos sakė rusų kariai, Berlynas pranešė, kad i gręsia Imphal, svarbiam ge-
kurie užėmė Pervomaik ge
ležinkelių centrą Ukrainoje 
prie pietinės Bug upės, toje 
vietoje persikėlė per upę į 
vakarinį krantą.

LONDONAS, kovo 23.— 
Runų kariuomenės daliniai 
dasivarė iki 25 mylias nuo 
Prut upės. Kitas pavojus 
Rumunijai pasidarė iš rusų 
kariuomenės žygių, kurie 
praplečia jų pozicijas skers

Prancūzės moterys 
galės balsuoti

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ BERNO — Šveicarų 

radio pranešimas sakė Adm.

Horthy grįžęs į Budapeštą.

IŠ LONDONO — Nacių

valdomas Romos radio pra^ ALŽYRAS, kovo 23. 
nešė, kad sąjungininkų lėk- Pirm* kart* Prancūzų isto- 

1 tuvai dar kartą bombavo rU°ie’ moterys turės teisę 
1 Florenciją ir kitus miestus balsuoti. Patariamasis pran 
šiaurinėj Italijoj. j CŪZU šeimas šiandien prič-

Iš WASHINGTONO. mė tuo reikalu laikinos vy- 
Užsienių reikalų sekretorius i ria'usybės pasiūlytą bylių.
Hull sakė jis atsakys Ame- Seimas atmetė kitą pasiū-

Žemėlapyje Bismarck sa
lynas, Pacifike, kurį jau ga
lutinai apsupo ir paėmė a- 
merikiečiai. Tuo pačiu me
tu mūsų karo laivai bom
barduoja Kavieng, New Ire- 
land, japonų įsistiprinimus. 
(Acme-Draugas telephoto)

rikos užsienių politikos kri-! b™* numažinti balsuotuo- 
tikams savo radio kalboj, « amžių nuo 21 iki 18 metų. 
kurių jis neužilgo sakys.

is londono - Berlyno Churchill kalbės per
radio pranešimas sakė rusų - g . _ m..
kariuomenė jau įsilaužė J j rčiUlO SeKITIdulSny

Ministrų Pirmininkas Chur
chill ateinantį sekmadienį 
sakys kalbą, kuri bus trans
liuojama Amerikon. Jis kal
bės 3 valandą po pietų Chi 
cagos Laiku.

Kovelį.
IŠ LONDONO — Sąjun- 

1 gininkų lėktuvai matomai 

vėl puola Vokietiją. Stutt- 

gart radio vakare sustojo 

transliavęs.

Nuskandino dar tris japoną laivus
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS N. Gvinėjoj, kovo 23. 
—Amerikiečiai lakūnai, ataKALENDORIUS

Kovo 24 d.: Šv. Oabrie- .... . .
i. . . . . . kuodami japonų pozicijas,liūs, Arkantaolas; senovės: ... , .._ „ .. . .. puolė ir nuskandino dar trisTolivardis ir Glande. . , . _. . .japonų laivus. Tie laivaiKovo 25 čL: Apreiškimas 
ftv. P.M.; senovės: Nariman 
tas ir Grudeva.

ORAS
Ūkanota. Nebus atmai

nos.

buvo naikintuvas ir du pre
kybiniai, vienas 1,500 tonų, 
kitas 1,000 tonų. Jie buvo 
nuskandinti prie Aitape,

rasai atidarė naują ofensy
vą Tarnopol-Proskurov sek
tory, matomai sugavimui 
didžiosios vokiečių jėgos 
Vinnitsa apylinkėje.

Maskvos, pranešimu, kiti 
rusų daliniai užėmjį Yariše- 
vą ir Kurilovtsky-Murovan- 
ny, į šiaurvakarius nuo Mo- 
gilev Podolski, o maršalo 
Žukovo armija varosi į piet
vakarius nuo Kremenets į 
Lvovą.

ležinkelių centrui Manipur 
provincijoje, įš pietų ir rytų 
pusių. Sąjungininkų. štabo 
pranešimas sakė, japonai iš 
Tiddim pasivarė suvirš 80 
mylių nuo žemutinio Mani
pur upės klonio.

Šis pranešimas apie antrą 
japonų invaziją per 24 va
landas, yra kaip tik priešin
gas ankstyvesniam praneši
mui apie priešo judėjimą 
Tiddim apylinkėje.

A-11 kuponai gori 
trim gal. gazolino

CHICAGO, kovo 
OPA direktorius Paul

konsoliduoja savo pozicijas 
Emirau ir Elmomusao salo
se, St. Matthais grupėje, 
580 mylių nuo didžiosios ja
ponų laivų bazės, Trak. •

Veteranai marinai paruo
šia apsigynimo linijas, o kiti 
daliniai išieško ir išmuša 
užsilikusius japonus Elmo
musao saloje. Emirau salo-šiaurinėj N Gvinėjoj. . nerasta jokios opozicijos, 

žemės kovose marinai J J

LONDONAS, kovo 23. — 
Manevruodamas, kad kaip 
norint užpildyti spragas, 
per kurias skuba rusų ka
riuomenės, atrodo, jog Hit
leris ruošiasi pasigrobti Ru 
munijos vyriausybę, t pana
šiai kaip jis padarė su Ven
grijos vyriausybe.

Įvairūs raportai sako Hit
leris pas save pasikvietė 
Rumunijos Premjerą Anto- 
nescu, lygiai kaip anksčiau

buvo pasikvietęs Vengrijos 
regentą Adm. Horthy. Ma
noma Hitleris nori Antones- 
cu prašalinti, kadangi gan
dai sakė jis daręs taikos 
derybų pasiūlymus rusams.

Britų radio pradėjo įspėti 
rumunus, sakydamas, kad 
jeigu jie priešinsis vokie
čiams, vokiečiai atsikeršys, 
bet jeigu jie priešinsis są
jungininkams, tai dar pras
tesnis likimas jų laukia. Vo
kiečių susisiekimo linijos 
eina per Rumuniją. Jeigu 
rumunai nuoširdžiai nori 
pasitraukti iš karo jie gali 
dabar pradėti savo darbą 
prieš vokiečius. Savaime su
prantama, ką britai turi gal 
voje.

Vokiečių užsienių reikalų 
ministerijos narys užgynė 
raportus, kad Horthy yra 
nacių belaisvėje, ar kad 
Premjeras Nichoks Kallay 
pasprukęs į pietinę Vengriją 
ir prašąs pagalbos.

Sunaikino vokiečiu 
tvirtovę Solfa saloj

LONDONAS, kovo 23. — 
Partizanų štabo pranešimas 
šiandien sakė “sąjungininkų 
daliniai, lėktuvų padedami,” 
sunaikino nacių garnizoną 
Solta saloje. Manoma parti
zanai mini amerikiečius ir 
britus “Commando” karius, 
kurie, pasak Berlyno, veikia 
Dalmatijos pakrašty.

Berlyno radio kovo 10 d. 
sakė 1,500 sąjungininkų ka
rių buvo išlipdinta Lissaaa-

23. _  Toje. ir kad galima tikėtis l
kitų atakų Dalmatijos apy
linkėje.

šios dienos vokiečių ko- 
muniktas sekė “priešo ata
kos Adrijatikcs pakrašty 
buvo atmuštos.”

Lėktuvai padegė naciu 
laivą prie Norvegijos
LONDONAS, kovo 23 — 

Aviacijos ministerija pra
nešė, jog Beaufighter lėk
tuvai atakavo du nedidelius 
priešo laivus prie Norvegi
jos ir vieną jų paliko bede
gantį. Vienas Beaufighter 
dingo.

Berlyno radio anksčiau 
skelbė, kad trys britų tor
pediniai lėktuvai, kurie puo 
lė vokiečių konvojų prie 
Stadlandet, buvo numušti.

A.

Nustato, kuriuos vyrus 
slidės iš kariuomenės
WASHINGTON, kovo 23.

—Karo produkcijos taryba,
šiandien išleistam sąraše rei H. Shults, pranešė, kad už 
kalingų darbininkų, apribo
ja atidėjimą jaunesnių negu 
26 metų amžiaus. Ateity at
leidimus gaus tik tie, kurie 
dirba fabrikuose, kuriuose 
nepasiekiama reikal ingos 
normos.

Tarybos vice pirmininkas 
Charles E. Wilson pabrėžė, 
kad WLB užtvirtins tokius 
atidėjimus tik gyvai reika
lingiems vyrams, o ne ben
drai visiems vyrams tokiuo
se fabrikuose.

A-ll kuponus gazolino par
davėjai turi duoti tris, o ne 
du galionus. Skirtumas ta
me, kad A-ll kuponai turi 
užtekti trim mėnesiam, vie
toj dviem. t PIRKITE KARO BONUS!

Mūšiai Italijos frontuose sumažėjo

S. Carolma atsakė 'ne' 
dėl federalinio baloto

’ WASHINGTON, kovo 23. 
—South Carolina, paskuti
nioji 48 valstybių atsakyti 
į Prezidento atsiklausimą 
dėl karių balsavimo byliaus, 
pareiškė, kad federalinis 
balotas jai nebus priimtinas.

Iž 48 valstybių gauti at
sakymai parodo, kad devy
nios valstybės federallnius 
balotus priims. 16 tiesiog 
nepriims, ir didžiuma nepa- 
sieakė aiškiai vienaip ar ki
taip.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Italijoje, kovo 23.—Išski
riant aršias kovas prie Gus
tav linijos ir aštrius susi
rėmimus vienur kitur, nesi
mato. kad greitu laiku įvyk
tų didesni pasikeitimai Ita
lijos frontuose, nors sąjun
gininkai ir užimtų Cassino 
miestą.

Nors negalima sakyti, kad 
Anzio fronte, žemiau Ro
mos, yra “ramu,” bet ir ten 
veiksmai sulėtėjo ir yra jau 
čiama, jog naciai atidėjo 
kuriam laikui savo ofensy
vą sąjungininkų pozicijos 
panaikinimui. Pirmieji trys 
nacių bandymai nemisisekė.

Dideli mūšiai vyksta Cas
sino mieste ir Vienuolyno 
kalne, bet komunikatas sa
ko penktoji armija nėra pa

Hitleris liepė sušaudyti 
tris savo generolus

STOKHOLMAS, kovo 23. 
—Visai nepatvirtintas, bet 
dažnai girdimas raportas 
sako vokiečiai Generolai 
Voelch, Fuchs ir Heieinger 
buvo Hitlerio įpakymu pen
kias dienas atgal sušaudyti, 
•už tai, kad atsisakę atakuo
ti rusus Dnieper fronte, sa
kydami neturį amunicijos ir 
ginklų. Raportas taipgi sa
ko aviacijos Gen. Hoepfner 
buvo nužemintas už tą pačią

dariusi jokio didesnio pro
greso nuo užvakar dienos.
Per praeitas 48 valandas 
jie daugiau rūpinosi atsilai
kymu prieš nacių kontrata
kas, negu pasistūmėjimu į priežastį, 
pirmyn.

Dar reikės daug ir sun
kaus darbo, kol vienuolynas 
ir Cassino teks sąjunginin
kams. Kas pasidarys ipo to 
dar nežinoma, nors dėlto, 
kad naciai turėjo laiko ten 
pasiruošti, nemanoma, kad 
bus gtalima skubėti per Liri 
klonį žaibo greitumu.

Manoma, kad nacių Adolf 
Hitler linija, einanti nuo

Lend-lease sutartys 
pavedamos Kongresui
WASHINGTON, kovo 23. 

—Atstovų buto užsienių rei
kalų komitetas šiandien nu
balsavo pavesti ‘lend-lease’ 
sutarčių baigimo patvirtini
mą Kongresui, vietoj Prezi
dentui. Komitetas prikergė
tokį priedą prie ‘lend-lease’ 

Cairo kaino iki tūnos, apie byliaus, kuris pratęsia tą 
šešias mylias už Cassino, programą vieniems metams 
nebus tokia stipri, kaip kad nuo užsibaigimo dienos bir- 
buvo prieš Rapido upę. želio 30 d.



MIRGA - MARGA IS ROCKFORD, Iii.
ALT vakaras

Kovo 26 d. Amer. Lietu 
vių Taryhoe skyrius ruošia 
vakarą (bunco) parapijos 
aalėj. Visas pelnas eis Lie
tuvos reikalams. Kleb. kuh. 
K. Juozaitis ragina visus 
parapijomis paremti vaka
rą geram tikslui.

Iš sąjunginių veikimo
—. ** a •Kovo 26 d. Moterų Sąjun

gos 9 kuopa “in corpore’’ 
eis prie šv. Komunijos, o po 
visam parapijos salėj turės 
bendrus pusryčius.

’ . * 1
Vytui surpryzas

Adelė Misevičienė šioirtis 
diertomis padarė surpryžą 
savo vyrui jo vardadienio 
(Juozapo) proga: užprenu
meravo “Draugą”. Be to,

rių buvo prisegtas Dievo 
Motinos medalikėlis, kurią 
jam iSvažiuojant užkabinus 
ant kaklo sesuo ir į kurį pa
taikė kulka. Paviešėjęs Al
berta? vėl išvyko ir pasa
kė, kad dabar negrjgiąs tol, 
kol japonai nebus nugalėti.

Patapaviėiai yra pavyz
dingi mūsų kolonijos gyven
tojai, LRKSA 137 kuopos 
nariai.
Dovana seneliams 9

• J I .
Jokūbas Jazukevičius, šau 

nūs mūs jaunuolis, užpre
numeravo “Draugą” Rock
fordo senelių prieglaudai, 
kurioj nemažai randasi ir 
lietuvių senelių. Gražus pa
vyzdys kitiems.
Perdavė sveikinimus

Kovo 19 d. LRKSA 137
dar davė savo vienturio sū-1 kuopos nariai ėjo bendrai
naus, kurs tarnauja kariuo
menėj, paveikslą patalpinti 
“Draugo” kareivių skyriu
je.

Misevičiai čia yra savinin
kai didelio anglių sandėlio 
ir visus lietuvius aprūpina 
geriausios rūšies anglimis.
“Draugas” ir ūkyje 
draugas

Ahdrius ir Tofilė Škėmai 
šiomis dienomis atnaujino 
“Držmgo” prenumeratą. Ske 
ifaai yra pavyzdingi ūkinin
kai ir jiau 30 metų, kaip 
ūkininkauja toj pačioj vie
toj. Nors ir ūkyje .gyvena, 
tačiau atvyksta į veik kiek- 
Viehą lietuvių parengimą 
remia parapiją ir visus kil
nius reikalus. Škėmai ūžau-

prie šv. Komunijos, <J po vi
sam parapijos salėj turėjo 
bendrus pusryčius. Beval
gant kuopos sekr. S. Kelio- 
ti® pranešė, kad dėl nesvei
katos dr. Bolotoff negalėjęs 
dalyvauti šioj narių dvasi
nėj puotoj ir prašęs perduo- 
ti jo sveikinimus kuopai ir 
visiems nariams, taipgi pra
šęs visų pasimelsti už jo 
sveikatą ir kad karas grei
čiau baigtųsi. Išklausę na
riai S. Keliočio kalbos, nu
tarė sudėti auką ir užpra
šyti šv. Mišias. Ta proga 
kun. K. Juozaitis pranešė, 
kad neužilgo po kiekvienų 
Mišių bus kalbama maldos 
už kareivius. Be to,,bus lai
komos ir šv. Mišios inten
cija, kad karas greit pasi

gino keturis sūnus ir visi baigtų 
turi gerus darbus. Vienas 
jų eūnų iš profesijos irtži- 
hierrus, šiomis dienomis iš- Adolfas Kavai iartskaš, Ma 
Vyko į Angliją, kaipo vy- ^ibas. 
rbusybės atstovas. Jis ten SerSa
išbus iki karo pabaigos. Ne-1 Rašant šiuos žbdžiUa aer' 
seniai ji? grįžo iš Alaskos. ša Juls Valilienė, Stanis Sur 
RUr išbuvo metus laiko. Jo vilas* pastarasis guli ŠV. An- 
žmona vėl paliko nafnie. tano ligoninėj. Dai* tebešer-

šaukiamas kariuomenėn

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
■I

Penktadienis, kovo 24, 1944

PRADĖJO VEIKTI KITA DIEVO RYKŠTE

Karas yra baisi Dievo rykštė žmonijai, 
karas viską naikina, kur senus ir gražius 
jo kita Dievo rykštė — pradėjo veikti vulk 
jau pasiekė San Sabastiano miestą. Oras 
tį ir už kelių mailių krintančių didesnių ir 
civiliams išsikelti į saugesnes vielas, turi 
vų nešioti metalinius puodus. (Acme-Drau

Bet to dar negana. Italijoj, kur šiuo metu 
miestus kanuoles su žeme sulygina, prisidė- 
anas Vezuvijus, kurio lava (verdanti masė) 
aplinkui tiek pilnas vulkano išmestų į aukš- 
mažesnių akmenų, kad kareiviai, gelbėdami 
dėvėti metalinius šalmus, o civiliai ant gal- 
gas telephoto)

ŽINIOS IS GRAND RAPIDS, MICH.
Prastas šposas. — Prieš 

kelias dienas koks tai neiš
manėlis prasimanė tokį špo
są: telefonu pašaukė Pvt.
Peter Draugelį, kariuomenės 
Stovykloj) ir pasakė, kad jo 
tėvai žuvo automobilio ne
laimėj. Pvt. Draugelis no-
rėjo tą žinią patikrint ir įį” "jo'vartadienid proga, 
pašaukė Raud. Kryžių. Šia Vaikučial išpildė gražią pr0.

ti* trečią šaukia
Zigmontas ir Juzefą Pa

tapančiai nusiminę. Du sū
nūs jau kariuomenėj, o da
bar ir trečią šaukia. Vienas

ga Marijona Enenas savo 
namuose. Visiems linkime 
greit pasveikti.

Suruošę išleistuves 

Kovo 16 d. Lietuvių Pi-
sūnų Albertas neseniai bu-j į^ių klūbasbuvo suruošęš 
vo parvykęs atostogų. Jis 
tathauja laivyne ir kelis sy
kius dalyvavo mūšiuose ant 
jūrų. Už pasižymėjimus yra 
ępdo vartotas dviem meda
liais. Albertas sako, kad 
vieną syki laive jie trys jū
reiviai stovėję; du iš šalių 
0 jis viduryje. Iš šalių stovė
ję jūrininkai žuvę, o jį iš 
gelbėję škaplieriai, prie ku-

išleistuves Bruno Misiūnui 
ir įteikė dovaną. Išleistuvė
se dalyvavo daug draugų.

Korespondentas

Moters rankos pūkai, šir- 
difes meilė vyhas, lūpos an
gelų svaigalai, bet jos iš
metinėjimo žodžiai; sunkiau
si akmenys.

1942. Prieš tai buvo per 3 
metus užvaizdą CCC camps, 
Fife Lake.

Sekmadienį, kovo 19 d., 
Šv. Jurgio dr-jos svetainėje 
buvo seserų Pranciškiečių 
suruoštas vakaras pagerbti 
mūs kleboną kun. Juozą Lip

na šiomis dienomis labai 
džiaugiasi susilaukę anūko. 
Jų sūnus Lt. Gerald Barto 
yra vedęs buvusią Helen 
Bartnick. Vėliau parašysiu 
daugiau apie Barto šeimą.

V. M. K.

’TRAI EXTRA!

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything ln the line m 

Furnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
raetory Representative

SIIOVVKOOMJS IN 
UKRCHANDIBE MART

For appointment call - 
REPUBLIC 6051

IHAR01JTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — noo 1 

Ud 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nao 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Westem Avė., Chicago, 111.
Telefonas — GROvehiU 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

kreipės į policiją, kuri at
važiavus į namus rado tė
vus gyvus ir sveikus.

Praeitą sekmadienį vieti
nė Mot. Sąjungos kuopa su
ruošė šaunią koziravimo pra 
mogėlę, mokyklos svetainėj.

Praeitą ketvirtadienį bu
vo suruošta namuose Jono 
ir Alice Steponavičių, ‘birth- 
day party’ jų dukters Dolo
res.

šiomis dienomis tėvai 
Pfc. Leon V. Dakauskas, ga
vo žinią iš Karo beparta- 
mento, kad jų sūnus sužeis
tas kare. Jaunuolis buvo in
žinierių batalione ir užjūry 
nuo gruodžio mėnesio, 1942. 
Dalyvavo mūšiuose Afriko
je ir Sicilijoj. Prieš išvyk
damas į kariuomenę dirbo 
Pantlind viešbuty iki buvo 
pašauktas tarnybon kovo 25,

gramą. Pirmo skyriaus vai
kučiai įteikė klebonui dova
nas nuo įvairių draugijų.

Septinto skyriaus vaiku
čiai taipgi pagerbė savo mo
kytoją seserį M. Joseph su
teikdami jai sudėtinę viso 
skyriaus dovaną.

Laidotuvių direktorius St. 
Barto su savo žmona Ele-

Permainyt*, 
▼ar Aaa Ir
adreaaa

Lietuviškasžydukai

REMKITE
SENĄ

DRAUGĄ

MONARCH LIUUOR 
, 3529 So. Halsted St.

Phane YARDS 6054

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SUltOEON 
4645 Se. Ashland Avenue 

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

Nedėliomis pagal sutartį , 
Office TeL TARds 4787 
Namų TeL PROspect 1980 '

Tei. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadieni pagal sutarti.

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkeis aave Raštinę J 
BRIGHTON PARK

Su Income taksalš Ir kitais rei
kalais, kreipkite viršininėtu

. antrašu.

Phone Virginia 9493

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė
—i*i—

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks- 
has ir įvairius —
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!
Turime dideli

ir gerą pasi- ---------------
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir {vairių kitų muzi
kalių daiktų..,«

Taipgi taisome Laikrodžius, 
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Mužikėlius In

strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4210 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617 

;1

Moterims' Trečiadieni

ringui

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATHS

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

ELEKTRIKINIS GYDYMA8
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku-s 

llaciją, kuodi! galima išsigelbėti bud visokių ligų.

1657 Wesi 45ih Sf. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

Res. 6958 So. Talman Avė.
*2* 0617 Offlee Tel. HEMloekloek 4848

DD. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 YVest Marąuette Road

Ofiso Tel. VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS '
GYDYTOJAS IR OHIBUBGAS 

4187 Archer Avenne 
Ofiso vaLx 1—1 Ir 6—8:86 P.M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akių visam gryvenl- 
«Mh Saugokite Jas leisdami Išeg
zaminuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kprių resrSJimo mokslas 
gali sutelkit.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurio prašali

na visą aklų įtempimų.

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

OPTOMETRIŠTAI 

1801 So. AshlAnd Avehne
Kampas 18-tos

Telefonas; CANAL 0523, Chieago
OFlSO VALANDOS: 

Kasdien 9:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 
Trečiad. ir Šeštad..■ 9:30 a. m.

TeL YABds 5921 
t KENtrood 5167.

DR. A, J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th S t ree?

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 VVest 66th Place 

Tel. REPublic 7868 z

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St 

Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS ir chirurgą* 

ir akinius prttajko
744 YVest 35th 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 uždirbame savo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8760 

Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J, BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avfenue

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 Šo. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. T«L: MIDvray 2880

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS Aktu GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas

TeL: Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofiso IT Akintų Dirbtuvė 

*8461 BO. HALSTED M. U,. 
įt Kampas 34th Street

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8
Sekmadienyje pagal sutartį.

Ofiso Tel...........................VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
Ligonius priima:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTA8

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

1147 8. ttalsted St, CMcsgą 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

/ ir šeštadieniai*
Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne
Ofiso Tel. LAFayette 8210
Rez. Tel. LAFayctte 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
Raukite: KEDzle 2868

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

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak.
Seštad. 6 vai. Ori 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

žmogaus charakteris aiš-z 
kiaušiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokiasi.*

J. W. Goethe
-Ą)
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CLASSIFIED AND "'HELP WANTED" ADVERTISING

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

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

-DRAUGAS* HELP WAWTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Str,*«< 
Tel. RANdoJpti M88-M80

SVARBUS PRANEAIMAS
War Manpnmrer Gommlmlon nu 

matymai reikalauja kad dailini 
mas darbininku turi įsigyti Pa
liuosavimo Ra5t« (statement of 
avallability) nuo dabartinės dar* 
bo įstaigos — ar nuo Wnr Man- 
power Oommlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitlkrlnklt ar Jfln galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga pa 11 uoga
vimo raitas. Jūs sutaupysit sau 
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.

640 W. ŪKE ST. HAT. 7241

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEM KABO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS /
ATSIŽAUKIT J

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

Central 
Steel & Wire Co.

ŠAPOS DARBAI
6 DIENOS Į SAVAITĘ 

LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VAL

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
1 AtfrtSauklt darbo dlenomla nuo 8 ryto 

Pastovūs darbai dabar ir po karą iki 5 pp. arba SeStad. Iki 12 piety.

2742 W. 36th PLACE
AtslneSkit gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

KREIPKITĖS 
6-TAM AUKŠTE

Gibbs Boardtile Corp.
615 N. ABERDEEN

NATIONAL
MALLEABLE & STEEL

CASTINGS CO.
★ .

ELECTRIC FURNACE DEPT. 
REIKIA

Pirmų Pagelbininkų 
Antrų Pagelbininkų

z.

Ladlemen
IR

Abelnų Foundrėje
Darbininkų
Inspektorių

★
GERA PRADINE MOKESTIS 
GERA TRANSPORTACIJA

★
Po Karo Ateitis 

★
1400 S. 52nd Avenue

CICERO, ILL.

VALYMUI MOTERŲ
DIRBTI DIENOMIS 

Gera mokestis. Geros darbo 
sąlygos.

NAT RIBBACK CO.
837 S. Franklln St.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $17.60 } mėnesi 
Pilnam ar daliniam laikui 
Krelpldtta prie Honsekeeper.

BDOEWATER BBACH HOTEL 
6848 Sheridan Rd.

OPERATORIŲ
PATYRUSIŲ

SINGLE NEEDLE
Prie sportavvear, blurių ir slacks. 

Uždarbis $1.00 į vai. 
Pastovūs darbai, atostogos, 

ir bonal Atsišaukite į

KATZENBERG & RIVKIN,
. INC.

2?7 S. Market St.

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 lr 9 vai. ryte.

FOREST 3626

DAUGIAU KARO REIKM ENŲ Į ENIWETOK ATOLĮ

Amerikos pakraščių sargybos dalinys iš atplaukusio į Eniwetok Atoll transporto 
iškelia karo reikmenis ten esančiai Amerikos kariuomenei ir paima sužeistuosius par
vežti į karo ligonines. (Acme-Draugas telephoto)

too aukšti,bnus ; ROSELANDO LIETUVIŲ ŽINIOS

VYRU
SU AR BE PATYRIMO 

PRIE

Drill Press 
Turret Lathe 

ir
Abelnų Machine 

Shop Darbų

100% Karo Dirbtuvė

REIKIA
MEKANIKŲ

Patyrusių
Prie automatiškų filling 
mašinų ir prie visokių 
mekaniškų darbų.

Gera Mokestis
PASTOVŪS DARBAI

SHOTWELl MFG. C0.
3501 W. POTOMAC AVE.

HELP VVANTED — MOTERYS

LION MFG. CORP.
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS |

STIGER
PRECISION PRUDUCTS,

INC.
4616 W. 2Oth ST. - CICERO
(Arti Douglas Park “L”, 22tfd St. 

ir Cicero gatvekarių).

LANGŲ PLOVĖJAI
USDIRBSIT DAUGIAU!
$250 — *350 J MF.NF.SJ 

INDUSTRIJINIS DARBAS
AMERICAN W1NDOW CLEANING 

COMPANY
331 VV. VV A SHINGTON BLVD.

MELSKITĖS UZ TAIKĄ

REIKIA

RECEIVING ROOM 
PAGELBININKŲ 
ALIEJUOTO JŲ 

GENERAL MA1NTENANCE 
DARBININKŲ 

ABELNIJ MACHINE SHOP 
DARBININKŲ 

ATSIŠAUKIT

2640 BELMONT AVE.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

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

KABO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai 

Amžins 20 iki 50 metų. 
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis

Al^Buikll
ILLINOIS

BELL TELEPHONE 
COMPANY

Employment Ofisan Moterims 
Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

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

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tok) darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

Du Kanados vyskupai pa
skirti arkivyskupais. Vysku
pas Joseph Anthony O’Sulli- 
van, iš Charlottetown, P. E. 
I., buvo paskirtas Kingston, 
Ont. arkivyskupu, kuris už
ėmė mirusio vyskupo M. J. 
O’Brien vietą. Vyskupui 
James Morrison, Antigonish, 
N. S., suteiktas arkivysku
po vardas.

LENGVI RANKOMIS 
MILLING MACHINE DARBAI

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

CHICAGO-LATROBE 
TVV'IST DRILL WORK8 
411 Wext Ontarlo Street

(700 North)

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

'Draugo' Piknikai
1944 melais

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

Bergman's Grove,
RIVERSIDE, ILL.

2. LABOR DAY, 
Rugsėjo (Sept) 4 d.,

1944 M.,

VYTAUTO DARŽE

Suvažiavimas
Atlantic City, N. J. — Ka

talikų auklėtojų 41-mas me
tinis suvažiavimas įvyks ba- 
landžio 12 ir 13 dieną, At
lantic City.

PRANEŠIMAS
Westsidiečiams — nuo 

ankstyvo ryto galima gauti 
“Draugą” nat Cermak Road 
ir Leavitt St. E. ir N. kamp. 
Pardavėjas Liudvikas Pet
rauskas. Pasinaudokit!

“Draugo” platintojas

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

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininku
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Moteriai Handlers

, Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers

★ ★
JOKIO PATYRIMO NEREIKTA — GERA MOKESTIS

Talpai Reikia - PATYRUSIU
HORT7.ONTAL RORTNG MTLL OPRS. BULLARD OPRS. 
TURRET LATHE OPERATORIŲ PLANER OPRS.

ELECTRIC ARC WET.BERTŲ T.AYOTTT TNRPEKTORIŲ
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION TNTERNAL TR EXTERNAL GRINDERS 
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIM

★MERIT DIRBTUVE
Gabumų {vertinimas dirbtuvėje duoda jums progos Jnidirbtl13p greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

DtrbtnvAe tvarkoma fĄiilc™ prietaro valgtiie kašto kaina.
Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie gavo darbų.

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

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

I ' . *
PIRKITE KARO BONUS

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ SKELBKITfiS “DRAUGE”

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

i (thnanlan Daily Nevvspap*- 
— ERTABIJSHED 190© —

CALL A N AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL^— RANDOLPB 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*★★★★★ * * *

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA STOKER..........jg gg
STOKER COAL, Aukštos rūšies,

I 2 syk olantos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP..................SI 1 25
PETROLEUM COKE ..................$12*50

Extra Course

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rflšies 
Namų Materljotą Ui Dar temomis Kainomis I 

Atvykite | mflsų Jardą Ir apžiūrėkite ata
ką lr aukštą rflšj LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT 8U MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 80. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

Pavyko
Misijos, kurias vedė mi-[ 

sijonierius tėvas Juvenalis! 
Liauba, pavyko visais at-Į 
žvilgiais. Daug žmonių nu
grįžo ant tikro kelio, patai
sė savo gyvenimą ir pasiža
dėjo būti pavyzdingi kata
likai, geri parapijonai. Tė
vas J. Liauba tikrai yra 
Dievo apdovanotas malone 
— vesti misijas, sakyti įspū
dingus pamokslus. Dėkojam 
jam už tai ir prašom Dievo 
sveikatosi toliau darbuotis 
Dievo garbei.

Ačiū ir buvusiam klebo
nui kun. J. Paškauskui už 
pakvietimą iškalbingo misi
jonieriaus.
Atsisveikinimas

Parapijos komitetas prieš 
išvažiuosiant kun. J. Paš
kauskui, susirinko pasikal
bėti, padaryti parapijos at
skaitą ir uždaryti knygas. 
Rasta viskas kuo geriausio
je tvarkoje. Kuomet kun. J. 
Paškauskas atėjo į Visų 
šventųjų parapiją, rado sko
los apie $40,000. Per 11 me
tų atmokėjo visą skolą, pa
statė gražią kleboniją, nu
pirko naujus vargonus ir 
daugelį kitokių pataisymų 
atliko. Išvykdamas paliko 
dar pinigų naujai bažnyčiai 
statyti $28,000. Parapijonai 
tikrai dėkingi kun. J. Paš
kauskui už jo gražų pasidar
bavimą. Ant galo pažymėjo, 
kad naujas klebonas kun. J. 
šaulinskas, yra taip pat 
darbštus ir jo užbrėžtą dar
bą varys toliau. Sakė, esu 
patenkintąs, kad mano vie
ton paskirtas kun. J. Šau
linskas.

Visų Šventųjų parapijonai 
buvo kiek nusiminę ir nu
liūdę, kad jų mylimą kle
boną iškelia, bet naujam kle
bonui kun. J. šaulinakui iš 
sakyklos pareiškus, kad jis 
sieks užbrėžto tikslo, kaip 
buvo kun. J. Paškausko nu
statyta, visiems pasidarė 
linksma ir visi linki naujam 
klebonui pasisekimo ir Die
vo palaimos.
Turime pavyzdingą vikarą

Tai kun. B. Grinius, ku
ris nenuilstančiai darbuoja
si ne vien parapijos reika

lais, bet ir draugijose: Šv. • 
Vardo, Sodalicijoj ir k. Jo 
dėka Šv. Vardo draugija y- 
ra skaitlinga nariais. Būt 
gerai, kad visi vyrai pri
klausytų, nes Kristus yra 
pasakęs: “Kur bus du ar 
daugiau, ir aš būsiu tarp 
jų”.

Kovo 12 d. Šv. Vardo drau 
gija ėjo prie šv. Komunijos, 
o po Mišių turėjo bendrus 
pusryčius, į kuriuos atsilan
kė ir klebonas kun. šaulins
kas, kurį perstatė pirm. Ed. 
Svaizer. Draugija naują kle
beną sutiko labai entuzias
tiškai. Klebonas linkėjo 
draugystei veikime pasise
kimo.
Ilgametis trustisas

Parapija turi labai gabius 
trustieus. Pranas Bružas 
per daug metų darbuojasi 
parapijos komitete, taip pat 
yra SLRKA 33 kuopos pir
mininkas. Jis visur darbuo
jasi nenuilstančiai. Antras 
— St. Kerngeris, taipgi la
bai darbštus ir turįs gerą 
balsą. Priklauso prie para
pijos choro. Ir visi kiti ko
miteto nariai yra darbštūs. 
Vargonininkas

Turime gerą vargoninin
ką K. Sabonį. Parapijonai 
jį pamilę ir juo didžiuojasi. 
Svečias į pagalbą

Sekmia dieniais atvykdavo 
su dvasine pagalba vietos 
kunigams dar ir kun. K. Ba
rauskas. Jis tikrai yra mė
giamas roselandiečių, nes 
pasako labai gražius ir pa
mokinančius pamokslus. Pa
rapijonai labai jam dėkingi. 
Džiugu būtų, kad kun. K. 
Barauskas ir toliau mus lan
kytų, aavo puikia iškalba 
mus mokytų.
“Draugas”

Čia dienraštį “Draugą” 
daugelis skaito, bet skaičius 
turėtų būt didesnis. Kata
likiškoji spauda turėtų čia 
rastis kiekvienoje katalikų 
šeimynoje. Ne tik “Drau
gas”, bet ir s&vnitinia “Lai
vas” ir “Varpelis” ir “žvaig
ždė”. Kas atydžiai skaito 
kat. spaudą, neklaidžioja ta
msoje. Kat. spauda jiems 
nurodo šviesos kelią.

J M. J.
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Besirengiant prie rajoninių konferencijų

Į APŽVALGA Į

Jie nesustabdys tautos sąjūdžio už laisvę
JCDAS PASIKORĖ, BET...

Judas, pardavęs Kristų, savo viduje pajuto didelį ne
ramumą. Sąžinės balsas jį taip sukrėtė, kad jis nebe
galėjo nurimti, susivaldyti ir dėl to pasikorė.

Panašiai yra atsitikę ir su'ne vieniu tautos parda- 
viku.

Bet lietuviškųjų bolševiku, lietuviui tautos pardavikų, 
sąžinė yra tiek aitšipusi, kad jie visai ramiai gali pulti 
dar į didesnius nusidėjimus prieš savo tautą. Jei galė
tų, jie kelis kartus savo tėvų kraštą parduotų ir prie 
išskerstų savo tėvų, brolių ar seserų kapų kazoką šok
tų ir rusiškas dainuškas dainuotų.
DIDŽIUOJASI PARDA VIKI8KAIS DARBAIS

š r, :» • . į .

Veik nėra nė vienos dienos, kurioj lietuvių bolševikų 
laikraščiai nesididžiuotų tuo faktu, kad jie Lietuvą 
yra pardavę, kad Lietuva jau priklauso Sovietų Rusi
jai. štai, vakar dienos “Vilny” V. Andrulis, parašęs, 
kad lietuviai tuščiai laiką eikvoja priiminėdami rezo
liucijas, Lietuvos reikalaujant. Jis sako:

“Tai juo labiau paikai, kad Lietuva nėra dalis Jung
tinių Valstijų; ji yra viena SSSR respublikų. Kaip 
Amerikos valdžia gali jiems Lietuvą atiduoti, jei ji 
ir turėtų tam palinkimą”.

Tiesa, kad Lietuva nėra Jungtinių Valstybių dali
mi. Ji nėra Vokietijos, nė Lenkijos dalimi. Bet ji nėra 
nė SSSR dalimi. Jos žmonės nori būti laisvi ir nepri
klausomi patys savo likimu rūpintis, patys būti savojo

KARO PABEGE LIAI INDIJOJ

Be cento, be mantos, be drabužių dvi vienuolės Pilkųjų Seserų Kongregacijos (moti- 
niškraa nąmu Kanadoje) ir du Kanados lakūnai, japonams užpuolus vieną misijų Ki
nijoj, pėsti pabėgę Indijon ir radę prieglaudą vienoj anglų šeimoj, netoli Bombay mies
to. Iš dešinės į kairę: Skridimo Oficieras Grant Nelson, sesuo Kenneth ir sesuo Vian- 
ney ir Skridimo Leitenantas Tom Smith. Krašte sėdi namo šeimininkė Mrs. Seddon. 
(NCWC-Draugas)

*

CHICAGA ORGANIZUOJASI

Praėjtusį trečiadienį įvyko Chicagos lietuvių organi
zacijų vadų ir veikėjų (visų patriotinių grupių) gau
singas susirinkimas, kuriame sudarytas komitetas cen
tralinių valstybių konferencijai sušaukti. Sudarytasis 
komitetas apima visą mūsų organizuotąją visuomenę 
Chicagoj — didžiųjų lietuvių organizacijų apskričius, 
didžiąsias vietines draugijas, moterų organizacijas, le
gionierius, klubus, spaudą ir radiją. Komiteto sąsta
tas taip jau įvairus. Jis susidaro iš įvairių profesijų 
ir luomų žmonių: kunigų, organizacijų veikėjų, dakta
rų, advokatų etc.

Didžiąją trijų valstybių (Illinois, Wisconsin ir In
diana) lietuvių konferenciją nutarta šaukti gegužės 
mėn. 21 d., jei bus galima gauti tinkamą salę ir jei 
nebus kitokių kliūčių.
TIKSLAI

Apie Chicagoje būsiančią konferenciją ir kitas rajo
nines konferencijas mūsų spaudoje jau buvo pranešta. 
Buvo nušviesti ir jų tikslai, į kuriuos įeina: a) geriau 
susiorganizuoti Amerikos pergalei artinti darbams, b) 
Lietuvos laisvinimui, c) Lietuvos Steigiamojo Seimo 
sukakties minėjimas, d) Lietuvos spaudos laisvės 40 
metų sukaktis, e) Amerikos Lietuvių Tarybos sustip
rinimas ir jos dirbamų darbų moralinis ir medžiaginis 
parėmimas.
KLAIPĖDOS KONVENCIJOS MINĖJIMAS

Prie šių, mūsų manymu, labai svarbių tikslų Chica
gos organizacijų atstovų susirinkime iškeltas ir įj die
notvarkę įtraukiamas dar vienas dalykas — Klaipė
dos krašto konvencijos sudarymo minėjimas. Toji kon
vencija buvo sudaryta 1924 m. gegužės mėn. Vadinas,

. konferencijos metu jau bus suėję 20 metų. šią sukaktį 
bus svarbu minėti dėl to, kad parodyti (pasauliui, jog 

’ lietuvių tauta siekė Klaipėdos kraštą atsi vaduoti, nes 
-jis jai priklausė. Ir, be to, kad Hitleris, atplėšęs tą kraš
tą nuo Lietuvos 1939 metais, padarė Lietuvai milžiniš
ką skriaudą, sulaužė konvenciją, kuri buvo priimta ir 
pasirašyta kelių didžiųjų vatotybių. Tad, rajoninėse A- 
merikos lietuvių konferencijose teks stipriai, pabrėžti, 
kad Klaipėdos kraštas ir vėl turės būti sujungtas su
pokarine laisva ir nepriklausoma Lietuvos respublika 
ir, taip pat, dar kartą pasimerkti biaiurųjį Hitlerio 
smurtą.
ORGANIZACIJŲ PAREIGA

Reikia, dėl to, manyti, kad centralinių valstybių lie
tuvių konferencija Chicagoje bus suorganizuota viena 
iš gausingiausių ir sėkmingiausių, nes jai teks atlikti 
tikrai dideli ir garbingi darbai. Visos draugijos, kuo
pos ir klubai, nepaisant jų dydžio, tepasirūpim išrinkti 
sa vo atstovus į konferenciją. Kiekviena iš jų tepa junta 
savo svarbią tautinę pareigą šiuo svarbiu, lemiančiu 
momentu dėtis į vieningą visų patriotingųjų lietuvių 
akciją, kad stipriau paremti Amerikos karo pastangas, 
pagreitinti pergalę ir padėti Lietuvai greičiau įžengti 
į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą

★
Ir šios savaitės laidoj katalikų savaitraštis “The 

Rėgister” turi ilgoką ir gerą straipsnį apie Lietuvą, 
jos kovas ir siekimą laisvo ir nepriklausomo gyvenimo.

krašto šeimininkais.
Už KĄ AMERIKA KARIAUJA?

Amerika kariauja, kaip Atlanto čarterio dėsniai nu
rodo, ne tam, kad ką nors iš bet ko atimti, bet tam, 
kad imperialistams, egresoriams sprandą nusukti ir 
apsaugoti visas tautas, ar jos didelės ar mažos, nuo 
priespaudos ir vergijos, kad pokarinįi pasaulį taip per
tvarkyti, kuriame visi žmonės, visos tautos galėtų nau
dotis keturiomis laisvėmis.

Amerika nesiekia Lietuvą iš ko nors atimti, bet ji 
siekia apsaugoti jos suverenes teises ir taip patvarkyti 
Rytų Europą, kad nei Lietuvai, nei kitoms ten gyve
nančioms tautoms nebebūtų pavojų nei iš Rytų nei iš 
Vakarų pusės.
LIETUVA PRIEVARTA IR MILITARINĖ JĖGA 
BUVO OKUPUOTA

Jei Andrulis yra įsitikinęs, kad Lietuva jau priklau
so SSSR, tai jis turėtų pasakyti, kad ir tos visos val
stybės, kurias turi pasigrobęs Hitleris, Vokietijai pri
klauso. Andrulis turėtų deklaruoti ir tai, kad ir Ven
grija, kurią naciai šiomis dienomis okupavo, priklauso 
Vokietijai. Juk Andruliui, be abejojimo, yra puikiai ži
noma, kad ir Lietuva, 1940 m. birželio mėn. panašiu 
būdu — militarinė jėga rusų bolševikų buvo okupuota.

’ Kaip nepriklauso Vokietijai jos okupuotos — Balka
nų valstybės, Čekoslovakija, Lenkija, Baltijos valsty
bės ir kitos, taip Lietuva, nepriklauso Sovietų Rusijai.

Lietuviškieji bolševikai turėtų žinoti, kad, kaip dėl 
vieno pardaviko Judo nesustojo Kristaus apaštalų dar
bas, taip dėl jų — bolševikų pragaištingo veikimo ne
sustos lietuvių tautos sąjūdis už laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos atsteigimą.

★
Lietuvių demonstracija.

Sąryšy su šaukiamomis rajoninėmis konferencijomis 
gegužės mėn., “Sandara” tarp kitko rašo:

‘ ‘Toks Amerikos lietuvių pasijudinimas vienu ir tuo 
pačiu laiku, padarys gero įspūdžio ir parodys, kad 
mūsų pirštais nesuskaitysi. Draugijos, klubai, kuo
pos ir panašios organizacijos, kurios neturi progų pa- 
eiųsti delegatų į visuotinus suvažiavimus, dabar ga
lės dalyvauti vietinėse konferencijose.

“Visa eilė panašių demonstracijų parodys tikruo
sius Amerikos lietuvių troškimus ir nusistatymą. A- 
merikos laikraščių korespondentai ir radio komenta
toriai pamatys, jog milžiniška didžiuma lietuvių sto
ja už nepriklausomą Lietuvą ir pasmerkia sovietinių 
režimų įvedimą į jų tėvų ir protėvių kraštą.

“Iki tų konferencijų laiko yra nedaug. Todėl vi
siems reikėtų sukrusti ir paraginti organizacijas iš
rinkti delegatus. Subruskim visi!”
4r
Skelbiama, kad yra davinių manyti, jog sąjunginin

kų lakūnai rimtai pažeidė, o gal ir visai sunaikino 70 
procentų vokiečių lėktuvų produkcijos. Paskutiniuoju 
laiku veik kasdien vedamas masinis Vokietijos bom
bardavimas iš oro.

Pirkite pas tuos biznierius, kurie 

skelbiasi "Drauge" 4

Į GAVĖNIOS Į 
MINTYS

I Rašo Vysk. F. Bačys* MAC.
- . — ■ ■ ■   

Penktadienis,
kovo 24 diena

Du uolieji pirmykštės 
krikščionijos veikėjai: se
nesnysis vv. Povilas ap. ir 
jaunesnysis Tymotiejus la
bai gerai sugyveno tarp sa- 
vę|st Kada pareigos juodu 
perskyrė, šv. Povilas rašė 
Tymutiejui: Iki ateisiu užsi
imk skaitymu, paraginimu 
ir mokinimu (1 Tim. 4, 13 h 
Priverstinasis pradžios mo
kymas padarė tą, kad šian
dien mūsų krašte jau be
veik visi jaunieji moka skai
tyti ir rašyti, teisingiau sa
kant, pažįsta raides ir iš jų 
sudeda žodžius bei sakinius. 
Tačiau tikras mokgjimas 
skaityti būva tik tada, ka
da žmogus moka pasirinkti 
tokius spaudos gaminius, ku
riuos perskaičius yra tikros 
naudos.

šito tikrojo mokėjimo 
skaityti vienas tik naudin
gąsias knygas juo labiau 
reikia mūsų laikais, nes mū
sų žemėje kasmet dabar pri
spausdinama labai daug vi
sokio šlamšto. Kas jį skai
to, tas nejučiomis užsinuo
dija savo sielą ir protą*. Jau 
seniai išnyko tie laikai, ka
da knyga būdavo brangi ir 
buvo verta branginti, šian
dien visas (pulkas žmonių 
lenktyniauja kaip kas įdo
miau aprašys slaptąsias ne- 
Busituošousių pažintis ir mo
terystėje esančiųjų nusižen
gimus ištikimybės priesai
kai. Tuos aprašymus ryte 
ryja bręstantieji berniokai 
ir mergaitės. Jų aistros nuo 
to skaitymo patvinsta, kaip 
upelaičiai nuo tirpstančių 
pavasario sniegų, ir protai 
nuskęsta potvinyje. Jie ne- 
bevaldo aistrų. Valstybė ne
suskumba statyti naujų ka
lėjimų, daugėjant prasikal
tėliams.

Nemoka skaityti, t. y. ne
moka knygiį pasirinkti skai-

Po svietą pasidairius
Yra, tavorščiai, lietuviš

ka patarlė; Jei duodi arklį, 
tai pridėk ir balną.

Lend-lease £U artimi A- 
merika norėjo pavesti Ru
sijai 28 Liberty laivus. Sta
linas bet gi atsisakė tuos 
laivus priimti kol nebus iš
leisti keturi milionai dole
rių tų laivų sustiprinimui.

Kas kas dar gi kitaip fi- 
geriuoja. Sako, laivai pava
dinti Liberty, o tas daiktas 
Rusijoj niekuomet nebuvo 
žinomas, ypatingai Stalinui 
užėmus caro Miaikio sostą.

Miręs uteniškis gen. Bi
kauskas, Kauno Karo Mo-

tymui jaunuoliai, bet nemo
ki ir užaugusieji vyrai bei 
moters. Kai kurios aukštų 
šviesuolių žmonos apserga 
nuo to, kad joms pritrūksta 
naujų romanų. — Bene tas 
visa liekasi vien tik skai
tančių galvose! Mintys ver
žiasi į veiksmus. Prisiskai
čiusieji ir prisiskaičiusios i- 
ma daryte daryti romanų, 
nepaisydami savo moterys
tės ribų. Retai kur belieka 
šviesuolių šeima tvarkoje. 
Kas nauda mums garbinti 
mūsų tautinės sąmonės ža
dintojus, jei mes krintame į 
pražūtį ir dar užsimerkiame 
akis, užsi kemšame ausis, 
kad tik tas mūs kritimas 
nesustotų. Trokštame žūti 
lytinio susijaudinimo pašė
lime. — Išsigelbėti galime, 
tik reikia norėt. Pamoki
nantis, įi gerą susivaldymą 
paraginantis skaitymas ga
li mus išgelbėti. Tik reikia 
to paraginimo nebijoti, o jo 
trokšti, juomi naudotis. — 
Žmonės! rūpinkitės savim, 
ką skaitote, ir savo vaikais, 
ką jie skaito!

kyklos viršininkas, sakyda
vo: ‘Žmagus be maksla, be 
daras, tai čystas kiaula”.

Jei gen. Bikauskas būtų 
pagyvenęs Amerike ir paži
nęs lietuviškus balšavikus, 
tikrai uteniškiu akcentu bū
tų pasakęs, kad tie ZZZ 
“žmanes be daras, be maks- 
la yra čysti kiaulas”.

Viename mitinge keletas 
bedievių užkliudė ir Šv. Pa
nelės Marijos Nekaltą pra
sidėjimą.

— Kaip, girdi, katalikai į 
tokius niekus tiki?

Išgirdęs tai vienas kata
likų paklausė jų:

— Tai, tavorščiai, netikit, 
kad žmogus gimsta nuodė- 
mėje ?

— Ne, — vienbalsiai at
sakė bedieviai.

— Vadibas, ir jūs patys 
nesate užgimę nuodėmėje?

— Ne, vėl vienbalsiai at
sakė.

— Na, jei jūs esate ne
kaltai pradėti, kodėl neno
rite pripažinti Nekalto Pra
sidėjimo šv. Panelei Mari
jai?

Bedieviai pasijuto lyg* bū
tų musę prariję.

Agnės Burbienė nei iš šio 
nei iš to pradėjo skųstis, 
kad perkamas iš pienininko 
Jono Gyvabusio pradėjo da
ryti negeras.

— Tamsta, — sykį supy
kus tarė Agnės Gyvnbusiui. 
— Tavo parduodamas pie
nas kasdien vi3 eina skys- 
tyn. Dabar, kaip parsineši 
namo, tai randi didesnę pu
sę vandens.

— Gal ir t:esa, — atsakė 
jai Gyvabusis. — Mat, da
bar ruduo, dažnai lyja, kar
vės ėda šlapią žolę, tokiu 
būdu galėjo ir pienas atsi- 
skiesti per pusę su ‘vande
niu.
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJIMAS *** VIRTUVĖ A IR MADOS

★ ★

KLAIPĖDOS UŽGROBIMĄ MININT
Praslinko laiko penkeri metai, 
Tėvynės jūroj šliaužo piratai...
Jau nesiūbuoja nė baltos būrės.
Tik graudžiai verkia melsvas pajūris.

X
Jau nebedvelkia gintaro kvapas,
Liko supiltas ne vienas kapas,
Ir gelsvas smėlis visas išmintas, 
Užgeso švietęs laisvės žibintas.

Ne tik atplėšė mūsų Klaipėdą,
Bet dar ir visą Lietuvą ėda:
Ak, naci žiaurus ir neteisingas,
Ar manai tuomi būsi laimingas...

Nebūsi sotus ašarų, kraujo,
Tu vis ieškosi sau grobio naujo,
Bet kris ant tavęs skaudus likimas, 
Trenks iš padangių pats prakeikimas.

PIRMUTINES WACS HAWAII SALOSE

Laisvutė
Vienam Hawaii salų uoste atplaukęs Amerikos transportas. Tarp kitko, matome ir 

grupę WACs. Centraliniam Pacifike jos yra pirmutinės atsiųstos į Havviaii salas. 
(Acme-Draugas telephoto)

DŽIOVININKES AIMANA
Gyvenimo mano jau gęsta žvaigždelė,
Viena išsiskyrus į tuščias * erdves.
Bangose sudužo silpnutė valtelė,

Ir skęsta jau skęsta į jūrų; gelmes.

Gyvenimo žvaigžde, užgesi, užgesi,
Neduosi išvysti man darbo žiedų.
Užšalusiam kūnui spindulių nemesi,
Neduosi suprasti draugužio raudų.

Nors šaltąjį karstą smiltys nusiminę,
Kaip jautrios seselės bučiuos, glamonės;
Nors draugas kas rytas kapą apkabinęs — 
Gailioms ašarėlėms, kaip rasa apsės.

Neb’grįši, neb'grįši, gyvybės žvaigždele,
Akmenį užritus ant lūpų jaunų. - 
Nubalusių kaulų netgaivins aušrelė,
Neb’girdės pasaulis jau mano dainų.

Tik kapas, tik kapas kaip kada raselę —
Išvers iš krūtinės miegančios, šaltos.
Išvers tai ne rasą, tik slėptą dainelę,
Dėl meilės kentėtos, dėl meilės tyros.

O tu, kurs tiek metų, dėl tavęs kentėjau; 
Praeidama pro kapą, atkreipki akis...
Linguos tau žolynai, rasa, — ko norėjau:
Tai žodžiai, tai žodžiai, ką sakė širdis.

Marija Aukštai tė

SENA ELGETAX
Jie abu buvo elegantiškai klauso... 

pasirėdę. Aukštas šviesia-' — Esu tikras, kad toji 
plaukis vyriškis, vedė pasi-’ elgeta, tave apgavo. Tik-

LIETUVAITES IR AM. RAUDONASIS KRYŽIUS
Einant Amerikos Raudo

no jo Kryžiaus vajui visi 
turi aukoti ir sulig savo iš* 
galės darbuotis. Tai nedaro 
išimties nei vyrams, nei mo
terims ir net vaikams. Bet 
kas liečia tikrai intensyvų 
darbą, dirbama su didžiau-

>. siu nuoširdumu ir įsitikini
mu, 4enka kreiptis ji moteris, 
kurioms gailestingumo ir, 
aplamai, artimo meilės rei
kalai vis tik yra daug ar
čiau širdies, negu vyrams. 
Pagaliau, vyrai yra labiau 
užimti tiesioginiais karo dar 
bais ar tai fronte ar tai ka
ro pabūklų gamyboj.

Lietuvaitės moterys ypač 
\ daug parodė darbštumo ir 

pasišventimo bedirbdamos į- 
vairius Amerikos Raudono
jo Kryžiaus darbus. Šiuo 
žvilgsniu jos daugel tautinių 
grupių moterų pralenkė. 
Tad, ligšiol Lietuvaičių kre
ditas yra labai geras.

Jei ligšiol mes matėme 
reikalo gausiai aukoti ir 
daug dirbti Amerikos Rau
donajam Kryžiui, tuo labiau 
dabar reiks aukoti ir auko
tis. Tad, lietuvaitės, darbuo
kimės šiame ARK vajuje su 
padidintu atsidavimu. Mūsų 
pasiaukojimas uždegs ir vi
sus kitus lietuvius gausin- 
giau aukoti, daugiau ir nuo
širdžiau dirbti. L-tė

WHAT'S WM»NG WITH 
THIS PICTURE?

Sm«l tam Al (juicfcar. are 
ma v be tereed b be r«4w» |

hx> Urųa s eefc.

kalbėjimą su savo draugu, 
raudonskruosčiu vyruku, gy 
vais gestais mosykuojančiu.

Besišnekučiuodami, jie su
stojo ties išgarsėjusia kavi
ne, kur išgirdo sunkų vai
tojimą, ir kai jie atkreipė 
domę, — pama'.ė seną, ap
driskusią senutę, kuri į juos 
ištiesė rankas:

— Pasigailėkite, jūs inte
ligentai... — pradėjo ji mal
dauti. — Noriu važiuoti pas 
sūnų. Neturiu kelionei pini-

— Kur yra tamstos sū
nus? — paklausė senutę 
inkštasis šviesiaplaukis.

— Sostinėje!
— Serga?
— Taip, — pusiau tyliai 

ji atsakė.
Aukštasis šviesiaplaukis 

išsitraukė iš kišeniaus įpi- 
niginę. Išėmė dešimties auk- 
savertį banknotą ir įteikė 
senelei.

Elgetėlė beveik apstulbo 
iš susijaudinimo ir nusiste
bėjimo. Dešimts auksinių! 
Niekad savo gyvenime to-' 
kios sumos nėra gavusi!

Nespėjo nei padėkoti, kai 
abu vyriškiai jiatu buvo iš
nykę jai iš akių.

Įėjo jie įi kavinę, ir užė
mė stalelį prie orkestro.

— Dėl ko jai davei tiek 
pinigų? — paklausė tamsia
plaukis. •

— Suvargus moteris. De
šimts auksinių, tai tikrai 

i jos laimė!
— Niekad nesitikėjau, 

kad esi toks gailestingas el
getoms. Jeigu tą pasakyčiau, 
pažįstamiems, nei viens man 
netikėtųi

— Matai, Ar ure, dešimts 
auksinių, tai man nedidelė 
suma. diek tiek mažiau pra
gersiu... Ir dėl ko negalė
čiau jai pagelbėti?!

— Ar kiekvienas elgeta 
tiek nuo tavęs gauna?

— Ne, — nusijuokė Švie
siaplaukis tęsdamas: — La
bai dažnai pasitaiko, kad 
neduodu nei cento. Tai pri-

riausiai ji apie jokią kelio
nę nei nemano. Kas žin, ar 
tik jau dabar nesėdi kokia
me užkabaryje ir gėrauja 
už tavo pinigus.

— Gal ir taip?.. — su
murmėjo šviesiaplaukis. — 
Apgavikų yra labai daug. 
Bet, turiu pareikšti, kad ir 
elgetos ne visi melagiai.

— Kelintą išvažiuoji? — 
paklausė Arturas.

— Pirmą valandą nak
ties. Sostinėj privalau būti j 
ryte, penktą valandą.

Arturas pažvelgė į laik

rodį.
— Dabar, vos aštunta, — 

tarė jis. — Liko dar pen

kios valandos. Ką veiksi tuo 
laikotarpiu ?

— Dar nežinau. Ar norė
tum su manim eiti į šokių 
vietą?

— Su malonumu.
Praleido jie kavinėj tik 

keliolika minučių. Kai išėjo 
į gatvę, Arturas apsižvalgė 
ir tarė: \

— Tavo elgeta jau pra
nyko. Esu tikras, kad jinai 
kur nors sau linksmai gė
rauja. ‘

— Gal nuėjo į stotį? Ar-, 
čiausias traukinys į sostinę 
išeina už dvidešimts minu- i 
čių. Galėjo dar suspėti.

— Tikrai esi keistas!
Paėmė taksį ir abu nuva

žiavo jį kabareto šokius. Su
tikęs kelneris, žemai nusi
lenkė, nes aukštas šviesia- Į 
plaukis čia būdavo nuolati- 
nis svečias, ir gerai apmo
kėdavo gana žymias sąskai-! 
tas. .X

Šiuo tarpu, jis užsakė tik 1 
brangaus gėrime.

Po valandėlės, prie jų sta-1 
lo atėjo ir prisėdo viena iš 
ten laikomų šokėjų, ji buvo

dar jauna ir graži mergaitėj
— Džiaugiuosi, kad jau 

atėjai — ji tarė linksmai 
šypsodamasi.

— Ne kažin kas. Čia il
gai negaliu būti, — pareiš
kė šviesiaplaukis.

— Dėl ko?
— Išvažiuoju. Rytoj va

kare sugrįsiu.
Jauna šokėja tyliu žvilgiu 

jį apžvelgė.
— Pasakyk man, kuo tams 

ta užsimi? — paklausė mer
gaitė.

Abu vyriškiai susijuokė 
garsiu juoku.

— Mano prietelius yra ži
nomas... — pareiškė Artu
ras plodamas ranka sau per 
pilvą.

Ištuštino gėrimo visą bu
telį. Ir kada orkestras pra
dėjo groti, šviesiaplaukis pa 
kvietė mergaitę šokti.

— Esi šiandien blogame 
ūpe — ji tarė besisukant 
salėje.

— Taip.
— Dėl ko?
— Dėl to, kad nenoriu iš

važiuoti.
— Tai pasilik, šoksime 

ligi rytui, taip kaip vakar.
(Nukelta į 6 pusi.)
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Sena elgeta
(Atkelta Iš 5 Dusi.)

Matysi kaip bus linksima!
— Negaliu, kūdiki. Turiu

išvažiuoti. Ryt vakare pa
simatysim, — ir pusiau pir
mą valandą, šviesiaplaukis 
apmokėjo savo sąskaitas.

— Pasilieki? — kreipėsi 
j draugą.

— Ne. Einu su tavim. 
Atsisveikino gatvėje.
— Kai sostinėje sutiksi

savo elgetą, perduok jai lin
kėjimus ir nuo manęs! — 
tarė Arturas pas; ausdamas 
ranką.

— žinoma, neužmiršiu, — 
nusišypso jo šviesiaplaukis.

Ketvirta valanda popiety. 
Svarbiausioje so s t i n ė s 

miesto gatvėje, triukšminga 
ir trošku. Sužibo reklamos, 
kuo naujausios. Prie pui-

“CHIN-UP GIRL’ 1944 METŲ Iš Marąuette Park 
padangės

Kovo 19 d. po misijų už
baigimo parapijos salėje į- 
vyko Federacijos Spaudos 
Sekcijos mitingas. Kun. Za
karauskas gražia kalba, gry 
nu lietuvišku akcentu nuo
sekliai paaiškino spaudos 
reikšmę, patarė skaityti ka
talikišką spaudą ir remti 
sekcijos prade ą naudingą 
darbą.

Naujas klebonas kun. J 
Paškauskas, nors pavargę? 
po persikraustymo ir misijų 
darbų bažnyčioje, bet spau
dos darbuotę gyvai parėmė 
skelbdamas bažnyčioje ir 
atsilankydamas į susirinki
mą. Savo nuoširdžiu žodžiu 
apibudino Federacijos reikš 
mę šiuo laiku ir ragino į ją

KAS DUOBĘ KASA KITAM —

PATS Į TĄ DUOBĘ ĮKRINTA
Cicero mieste politika verda. 

Artėjant rinkimo dienai, Bal. 4d., 
sbl politinės partijoj smarkiai vei
kla. Viena lr kita bando {tikrinti 
daugumą balsuotojų pagal jų In
teresus. Rezultatai jų veiksmo ir 
kaip didžiuma balsuotojų linksta, 
galima permatyti tik peržvelgiant 
kaip vieni Ir kiti veikla.

Renublikonų pozicija kasdien 
blogėja. Tas aišku iš jų despera
tiškos taktikos atsišaukiant { vi
suomenę. Vieton švarios faktinės 
medžiagos, jie žeminasi save var
tojant purvus užpuldinėjimui. Pil
ni desperacijos jie net per toli 
*“ugia su nepamatuotais krimina- 
liškumo {tarimais. Prižadu pas 
juos netrūksta — bet jų prižadai 
bevertės, nes jų negali ir negalės 
Išpildyti. Kam prižadėti tokius 
dalykus kuriuos ne miesto val
džia tvarko, bet valstybė arba 
Cook apskričio valdvba. kaip - tai 
gatvėkarių transportacijos reika
le. Tak4) reikalams asesmentų 
vertybės ratą nustato County As- 
«“ssor. o ne miesto asesorius. O 
darbus grįžtantiems kareiviams 
H* negali už ikrinti, nes tai yra

mokratų eSėse matytis optimiz
mas. Jie visur sutinka didžiumą 
balsuotojų pritarimą lr pasitikė
jimą. Tad jiems desperatiškų žy
giu nė**a reikalo naudoti. Rezulta
tai rinkimų aiškiai pakryps jų pu
sėn.

Kas link politikos apžvalgos šį 
kart užteks. Dabar atkreipkime a- 
tyda ( mūsų Lietuvių gerovę, no
rus ir troškimus. Kiek kartų buvo 
bandoma išrinkti Lietuvi { mies
to valdžią, bet vis be pasekmės. 
Dabartinė proga yra auksinė, nes 
atrodo kad Lietuvis — Antanas į 
B. Petkus bns išrinktas { miesto' 
asesoriaus vietą. Be partinių pa
žiūrų mes Lietuviai turime tik 
vieną obalsį: “Išrinkti Lietu
vi i” Bandėm išrinkti Joną Kim- 
barką, vėliau Edvardą Kavaliaus
ką, Vladą Babitzą ir kitus, bet 
vis be pasekmės. Respublikonai 
galėjo mums suteikti ir šį kartą 
Lietuvį jų kandidatų sąrašan, bet 
to nepadarė. Demokratai paskyrė 
Lietuvi — Antanę B. Petkų, kurį 
mes privalom remti. Atminkime 
tą, kad išrinkus Lietuvį pirmu 
kartu pagerins mūsų Lietuvių’ po
litinę ateitį- Po to nė viena parti-

kttatautis, kurto tautybės žmonių 
tik randasi saujelė ir beveik ga
lima ant pirštų suskaityti, gali 
būti išrinktas, tai kodėl ne Lie
tuvis?

CICERO LIETUVIS 
(Skelb.)

Platinkite “Draugą”

Mrs. George McDaniel iš Memphis, Tenn., sveikinama stoti visas katalikiškas drau 
savo sūnaus vienoje karo ligoninėje. Daugiau kaip 2,500 gijas ir pavienius žmones, 

kiaušių ir turtin ginusių kareivių ligoninėse dalyvavo savo motinos aprašymo kon-
kra-U avių, grūdasi žmonių tegte Jos sūnaus raštas buvo džiūrės pripažintas geriau- 
spustis. Aukštas šviesiaplau- a£U įr laimėjo jai nemokamą kelionę aplankyti sūnų ligo- 
kis žingsniuoja lėtu žings- njnėj. (Acme-Draugas telephoto)
niu. Jis paniuręs ir nesido
mi praeiviais. Bet štai prie 
kokio tai namo, sėdi ant že
mės senelė, ir garsiai, gar
siai verkia.

Šviesiaplaukio žvilgsnis 
nukrypo į tą pusę ir susto
jo, jis pažino senelę. Tai bu
vo ta pati elgetėlė, kuriai 
vakar jis davė dešimts auk
sinių. Vistik, Artūro buvo 
nepagristas įtarimas, ji ne
buvo apgavikė.

— Na, kaipgi, senele, ra
dote savo sūnų? — paklau
sė prisiartinęs prie jos.

' Ji verkė, verkė nesusto
dama.

— Neprileido manęs prie 
jo... — išklydo po valandė
lės jai sunkūs žodžiai. —
Neprileido... šeštą valandą 
ry!e, — jį pakorė...

Aukštasis šviesiaplaukis 
užsitraukė skrybėlę ant a

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Vorkll cpkmadipnk atsilankytų skaitlingai de-
Y&iDŲ ScMllduieilIi Regatų. Konferencijoj busi gU8 Spaudos Sekcijos sieki-

Ateinantis Verbų sekma- svarstoma daug svarbių rei-’ mug jp priemones iapibudi
dienia, bal. 2 d., bus Kata- kajų tautiniais klausimais, 
likų Federacijos Chicago Konferencijoj dalyvaus daug 
apskrities diena. Tą dieną, valdžios žmonių: nuo vieti- 
Šv. Jurgio parapijos svetai- nį0 tvardo laldermono iki se
nėj 11 vai. ryto busi laiko- natOriaus valdininkai yra pa 
mos iškilmingos šv. Mišios gįįadėję dalyvauti šioj kon- 
lietuvių tautos intencija. Po ferencijoj. Tai mes iš aavo 
Mišių bus pie.ūs, o popiet pusės skaitlingai susirinki

me, nea kongresmonas ir se
natorius padarys pranešimų

dirbtuvių reikalas po priežiūrą fe-
deralintų įstatymų; o gal jie turi ja nedrįs atmesti Lietuvius, bet 
mintyje suteikti grįžusiems karei- atydžiai ieškos Lietuvių kandida- 
viams panašiai kokius tai WPA tų jų sąrašuose. Mea Lietuviai 

Kam J Prunskis rodė -ek- i vietiniai suorganizuotus darbus? ūžimam trečią vietą tautybių 
, I Tai būtų pasityčiojimas iš mūsų skaičiuje, Ciceroje, ir mums at- 

rane vaizdelius ĮS karo lau-j kareivių, kurie vra verti ko ge- stovybė būtinai priklauso. Jeigu
kų ir pritaikintai komiškai riausio atsižvelgimo iš mūsų pu- 

_ .... . , _ . . | sės už 'iai. kad jie kasdien statol aiškino. Publika juokėsi ir gyvybes pavoju n. ir taip to-
1 gėrėjosi ne tiek paveikslais,' liau galima išdėstyti jų prižadus, 
kiek prelegento šposais. Po1 Kitas ženklas, kad jų įtekmė
tn lis nnts išnlatino savo li- i n>ksta tarP balsuotojų yra ta- to JIS pats ispjatino savo n me. vieton soUdifikuotoH veiks- 
teratūrą susirinkusių tarpe. I mės tan vi«ų Renublikonų kan- 

Darbuotojai S. Šagamo- I dldatV bendrai, tai tie kandidatai

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

nu3, į šią organizaciją na
riais įstojo 27 asmenys.

Be to, Marquet'.e Park sp. 
sekcijos valdyba ant ryto
jaus čia pat organizacijos 
reikalus aptarus, apšviars- 
čius, nutarė:

1) Kovo 22 d. trečiadienį
vakare po Stacijų pamaldų kia, asmeniškų užpuldinėjimų ne

daro. Jų prižadai yra sąmoningi.

nesilaiko vieningumo. Ženklai ro
do, kad viename miesto krašte 
vienas Republikonų kandidatas 
kalba tik apie savę, kitame kraš
te kitas kandidatas taipogi kalba 
tik apie savę, ir t.t. Tai yra ženk
lai abejojimo — išrinkimo pasek
mės mažėja. Apie jų užpuolimas, 
įtarinėjimus kas link Demokratų 
valdžios prasižengimas, apžvalga 
tilps vėliau, nes dabar vietos tam 
pilnai išaiškinti trūksta.

Demokratų eilėse pozicija vi
sai kitokia.Ten matytis vieningu
mas. Visi kandidatai išvien vei

prasidės posėdis Chicago 
apskrities konferencija.

Pageidaudama, kind kaip apįe mažųjų tautų reikalus, 
į bažnyčią, taip ir į posėdį Vakare prof. A. Pociaus 

j pastangomis bus išpildyta 
i kantata “Septyni pasku'i- j 

niai Kristaus žodžiai nuo 
kryžiaus”. Prof. A. Pocius į 
deda daug pastangų. Veika- 

Iš lenkų kalbos vertė: ' las bus išpildomas su ora-
Marija Aukštaitė toriais.

kių, ir skubiai atsitolino. 
Mat, jis šį rytą išpildė

baisų sprendimą, — jis bu
vo budelis.

Red Cross Field Meti Deliver Supplies, 
Provide Recreation Despite Enetrtv Fire

sušaukti visų sp. sekcijos 
narių susirinkimą mažam 
parapijos kambary dėl atei
ties darbuotės veiklos nu
statymo ir darbais pasiskirs 
tymo.

2) Nuo kovo 26 d. kas 
sekmadieini mažam parapi
jos kambary pardavinėti 
kat. literatūrą, priiminėti į 
sekciją narius, rėmėjus, au
kas ir įvairias dovanėles dėl 
ruošiamų išlaimėjdmų sekci
jos ir (parapijos naudai.

3) Gegužės 18 d. per šeš
tines suruošti bunco party 
parapijos salėje.

šiems tikslams prie baž
nyčios mažąjįi kambarį ir 
parapijos salę klebonas su
tiko duoti ir iš savo pusės 
padėti. S. J-tė

Tik prižada tą ką gali išpildyti. 
Jų obalsis yra — duoti Cicero 
žmonėms teisingą, stiprią, bizniš- 
ką administraciją — vykdoma biz
nierių su geru biznio patyrimu, 
nes jų kandidatai yra iš Cicero 
biznierių eilės. Tą jie gali įvyk 
dinti ir tą jie įvykdins. Visur De-

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

REITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS
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Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mčn

SILHOUETTED against a Paci
fic sky at night, American 

fighting men relieved from action 
for a much-needed ręst watched 
an American movie, hidden from 
enemy eyes by heavy tropical 
iungles. In the background a 
Navy chaplain listened as his 
companion, an American Red 
Cross field director, špoke of his 

i work:
, ”... Yes, Padre,” he said,
“Sometimes I feel I am doing the 
work of a Chaplain, too.”

This from Field birector Don 
Morse of Webster, N. Y., crystal- 
lizes, perhaps, the feeiings of Red 
Cross repreaentativea who serve 
American armed forces on today's 
far-flung frontą. His companion. 
Lt. F. P. Gehring, USNR, known 
in tha southwest Pacific as the 
“Guadaicanal Chaplain,” recently 
described the work of Morse and 

‘ his Red Croaa assistant, Raymond 
McAllister of Council Grove, Kan., 

1 in a letter to American Red Cross 
National Headquarters.

“I wish to pay tribute to the 
aplendid work and cooperation of 
your Red Cross representatives in 
this part of the southvveat Pacifle 
com bet area,” he wrote, “who 
have carried on their activities de
spite enemy bombings and other 
hazards.

"They have converted a dense 
jungle area into a suitable recre
ation apot for all the service men 
of the ialand. A large outdoor 
movie theatre with a tropical aet-

Field director Don Morse (above) makes his daily round in a 
borrowed jeep at his Pacific jungle enlpost. Right above: Frank Baron 
and John H. \Vebb, who followed the 37th Army division into Bougain
ville, chat with Pvt. NValter Zacsyk. Right: Edward Koslowski gerves 
doughnuts amid ruins somewhere in Italy.

ting, a native hut sheltering the 
men from intense heat of the sun 
and giving library facilities and 
game rooms that could house a 
hundred or more; music, aoft 
drinks . . . and yes, doughnuts, 
these are some of the wonders 
performed by Morse and McAllis
ter.”

Bot Red Cross field men don’t 
think of their work as “wonders 
performed.” Their job is to be 
on hand vvherever and whenever 
needed to do what they can to 
bring relazation, comfort, and a 
boost in morale to our armed 
forces.

Less than an hour after the 
initial Marine landing on Cape 
Gloucester, Red Cross field direc
tors Philip Lavton and Clarence 
Anderson reached the ahores of 
that forvvard poet štili under fire, 
loaded with comfort and recrea- 
tionai supplies to serve that fight
ing amt. 

When Gordon Jackson, assigned 
to an American Ranger Unit in 
Italy, moved up to the front with 
“hit boya”, he found hia supply 
problem almost as imposing as 
that of keeping ai i ve. When an 
outfit la in action, nearly every 
hour presents an emergency. A 
fellovv’s eigarettea get vvet. He 
loaes his racor and toothbrush.

Jackson trekked through mud, 
rain, and enemy ahellfire to bring 
op dry eigarettea, matehes, candy, 
toilet articles. and reading matarui. Ha handled emergency

messages and loans.
It wasn’t heroism or love of 

danger or a wish to work miraclea 
that kept him going. It was hia 
job to look after American sol- 
diers.

“It should bring some comfort 
to the foiks back home,” the 
Guadaicanal Chaplain put it, 
“that their American Red Cross 
has sent capable representatives 
to look after our Amerięan boys.

“While mothers. wives and 
svveetheartg are giving their spare 
time at Red Cross Centers making 
bandages for our boys over here, 
perhaps it will help them a lot 
ln knovving that besides aiding the 
nurses and doctors in binding the 
vvounda of the boys who fall on 
the battleflelde, their cooperation 
with the American Red Croaa 
makes it possible for these men 
to bring comfort and cheer to bravo eoną ao many thousands of. mfleafrom home/^^^^^J

K i *

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

"Lietuvių Kalbos 
GRAMATIKA"

“Lietuvių Kalbos Gramatika”

ka,nuoja$1.00 
(Pridėkite 10c persiuntimui) 

šioji “Lietuvių Kalbos Gra
matika” yra skiriama vien tik 

Amerikiečiams lr Dr. Starkas 

kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą metų 

dėstyti Lietuvių kalbą kolegis- 

tams Marianapolis College, ku-
randasi Thompson, Conn.

** • 1 
Siųskit užsakymus sekančiai:

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2319 VFEST ROOSEVELT BOAD

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 & Nectar
_______________ BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato j alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

* ' /

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinei 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitoi

- 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.

P ASTCOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
■i ptge«a| nuošimtį — be komMtoe 

PAS

r

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkui
£

I
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Iš Ateitininku drau
goves veikimo

Kovo 11 d. kun. i. Praus
kis vedė metines Ateitininkų 
draugovės rekolekcijas šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioj. 
Įžanginė konferencija buvo 
apie nuošalumą nuo pasau
linių darbų ir susikaupimą 
su Dievu.

Gražūs pamokinimai, iš
traukos iš šv. Rašto, davė 
daug pamokinimo ateitinin
kams veikime Bažnyčios ir 
tėvynės labui. Pavyzdžiai iš 
Kristaus gyvenimo skatina 
žmogų veikti krikftčioniškais 
pagrindais. Meilė Kristui 
teikia meilę ir tėvynei.

Sekmadienio konferencija 
buvo apie Ateitininkų gy
venimą, veikimą, kurie turi 
derintis su dvasiniu gyve
nimu. Ateitininkai bendrai 
ėjo prie Dievo stalo per šv. 
Mišias.

KAPELIONAI — GERIAUSI PRIEŠUI TAIKINIAI Susivienymo Chicago Pavogė penkias grožio 
apskr. susirinkimas juostas

SekmadienJ, kovo 2G d., Vien. Bvrortoa gyvento- 
1 Sv. Jurgis parapijos mokyk Ja Prane» policijai praeitą 

loję, Bridgeporte, Sa ikia- t™<ledtenĮ, kad buvo pavog- 
mas Lietuvių R. K. Susivie- ta prieškarinės gu-
nymo Chicago apskri ies m^n^s juostos (goraotai), 
mėnesinis susirinkimas. VU Į burtos buvo naudojamos,

1 sų kuopų iatstovai ir valdy-.knd žmogų® atrodytų dailes- 
bų noriai prašomi atsilan-1 n^B» gražesnis. Ji pareiškė, 
kyti. Susirinkimas prasidės kad juostos buvo baismento 
lygiai 2 vai. popiet. skalbyklos kambaryje.

Vaidyba -------------------
_____________ PLATINKITE “DRAUGĄ”

Kun. Francis Gorinau (viduryje), Amerikos kariuome
nės kapelionas Bougainville s&lojė. Nuotrauka padaryta 
už 300 pėdų nuo japonų pozicijų. Kapelionai kariuomenėj 
dėvi uniformas tokias, kokios pasitaiko. Juo uniforma 
mažiau išmarginta, kad labiau pritaikintų ją prie tropiš
kų krūmų lapų, tuo lengviau japonams-sniįperiams, paste
bėti priešas ir paleisti šūvį. (NCWC-Draugas)

Jūrininkas Vincas Klimas, 
kuris šiomis dienomis bai
gė kursą Michigan City, In
diana, dalyvavo rekolekcijo
se. Vinco tgvefiai gyvena 
Waterbury, Conn.

Dariaus ir 
kovo 26 d.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

JOS. F. BUDRIK,
INCORFOAATM)

3241 Š. Halšted St
TeL Calumet *7237

A

>

>

Tarptautinių šokių vaka
ras įvyks antradienį, balan
džio 25 d., Goodman teatre.

Ateitininkų draugovės šo
kėjų grupė šį kartą pašoks 
mėgiamiausius lietuvių tau-; 
tintus šokius.

Chicagos Folk-FeStival ko 
mltėto nariu išrinktas lie
tuvis J. Stoškus, kuris taip 
pat veda Ateitininkų drau

Draugovė ruošiasi televi- 
zi jos programai iš radio sto
ties WX9BX (State and 
Lake rūmuose). Pirmas bus 
lietuvių pasirodymas per te-j 
leviziją. Ateitininkų pasise
kimai yra visų lietuvių pa
sididžiavimas.

Balandžio 16 d., Belvidere 
U. 9. G., VVaukegan. UI., 
draugovė išpildys programą. 
Tą dieną ten bus vadinama 
Lithuanian-Day.

J, Stoškus

Dievo Apvaizdos parap. — 
Labd. Są-gos 4 kuopa ren
gia va j Sus vakarą sekmadie
nį, bal. 2 d., parapijos sve
tainėje. Pradžia 6 vai. va
kare.

Dr. J. Simonaitis rodys 
judamus paveikslus. Be to, 
parodyB daug ir juokingų 
šposų. Bus ir kitokių pa
marginimų.

Kuopa kviečia visus atsi-, 
lankyti. M. Č.

Bridgeport. — Draugyste 
Šv. Petronėlės rengia kau
liukais lošimo vakarą. Be 
to, bus rodomi ir gražūs ju
damieji paveikslai. Paveiks
lus rodys kun. J. Prunskis. 
Vakarus bus kovo 26 d., Šv. 
Jurgio parapijos salėj. Prar 
sidės 5 vai. vakare.

Tame vakare draugijos 
nares, kurios per tam tikrą 
laiką nėra ėmusios pašal
pos, bus apdovanotos.

Visas vakaro pelnas ski
riamas per pus su parapija.

Reng. Komitetas

Pirkite Karo Bonus

govės reikalus.

JUOZAPAS DIKSEtlS

Ateitininkų draugovės šo
kėjų grupė dalyvaus Lietu
vių Vaizbos Buto dešimts 
metų sukaktuvių bankiėte,

★
Didelė Rakandų 

Krautuvė
jewelhy ir muzikos

KRAUTUVE
po viena stogu, baltame name 

per ftl-us Metus.
Sąžiningas patarnavimas. Jums 
apsimokės atvkžiubti pas Budri
ką, nors jūs gyventumėte ir po
rą šimtų mylių nuo Chicagos. 
Čionai rasit tokių rakandų, ko
kių niekur kitur nerasite.

M Minkšta kėdė yra linguojanti 
ir padaryta stipriai ir sulyg vė
liausio stiliaus. Dabar parst- 
daoda oš . - .

Lengvais išmokėjimais po $1.25 
| mėnesi ir dar dovkna dykaL

Budriko leidžiamos Radio 
Valandos t

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

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

★
Su pūna orkestrą Iš 25 

ImdraneAtų.

ivfiiHttferPaij

US WftR BOMflŠ
Captive men and captive ma- 

ehinea grindi ng out war įmple- 
mento for Hitler. Captive men 

HI
have būt one hand I can do only 
half aa much work for the Nazi 
avine. ”

A man shrieks, gears screech. 
The machine stopa. Paul has lošt 
his right arm. f}e may die būt it 
will take a month to repair the ma
chine if paris can be found.

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

In America ve can hurry Hitler s 
defeat by stickinr to our jobs and 
buying War Bonds every pay day. 
WS8 741f . V. S. Treoeury D«J>fc

KBElPKITfiB PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOBŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė.* Chicago
Telefonas GROvehill 0142a

Mflsų patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jflsų finansiškam stoviui prieinamas.

PETEB TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, VerHagi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniuiiiHii

Pasitikėjimo
Mumis

Gyveno: 6607 S. Rockwell St.

Alire kovo 22 d., 1944 m.,
5:40 vai. ryte, sulaukęs puaės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Taurage* apskr., Saritninkų pa
rapijos lr kaimo. Amerikoj iš
gyveno 40 metų.

Paliko dideliame, nuliūdime: 
2 pusbrolius ir daug kitų (ri
minių, draugų Ir pažįstamų. O 
Lietuvoje pėliko seserį Domi
cėlę Šakurskienę ir jos Seimų.

Kūnas randasi pašarvotas — 
John F. Eudeikio koplyčioje, 
4605 So. Hermitage Avė. Lai
dotuvės Jvyks šeštadienį, Kovo 
25 d., 1944 m. Iš koplyčios 8 

"Vai. ryto bus atlydėtas į Gi
mimo Šv. Panelės Marijos par. 
bažąyČi*,. kurtoj^ Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kaplnėa

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

Xnlifi<tę: Pusbroliai lr visos 
kitas Giminės.

Laidotuvių direktorius 
Eu&etkla, tel. Yards

John
1741.

WASHINGTON, kovo 23. 
—Iždo sekretorius Morgen
thau šiandien sakė penkto
jo karo bonų 'VšjaUs tikslas 
bus sukelti $16,000,000,000. 
Anot jo, ta suma “reikalin
ga karo išlaidoms.”

Kada vajus bus pravestas 
ir kitos žinios bus praneš
tos ateinančią savaitę, po 
pasikalbėjimų su Federal 
Reflerve ir kitais oficialais.

Iš Stockholmo pranešama, 
kad Vokietijoje katalikų 
bažnyčia jaučia didelį truku
mą kunigų, nes daug kunigų 
pašaukta kariuomenėn. Iš 
18,379 nuolatinių bažnyčios 
postų 6,953 vietos buvo ne
užimtos 1943 metais. 2,246 
bažnytinės vietos yra užim
tos tų kunigų, kurie turi 
virš 65 metų amžiaus.

ONA KARČAUSKAITC
Gyveno adresu: 5104 Archer Avenue, Chicago, Illinois 
Mirt kovo 23 d., 4944 rti., 10:25 Vai. ryte.
Gimus Lietuvoje. Kjio ii Tauragės apskr., Eržvilko pa

rapijos, Pavtdaujo kaimo. Amerikoje išgyveno 32 metus.
t Paliko dideliame nuliūdime: seserį Petronėlę Atkočaitie- 

nę lr švogefį Joną; sesers dukterį Alvmą Jarsbmheck ir jos 
vyrą Will»am; Švogerį Joną Gedvilą ir jo šeimą; 3 pusbrolius 

Juozapą, Joną tr Kazimierą A k sami tauškus ir jų Seimus 
(Wllkes Barre, Pa.); ir daug kitų giminių, draugų ir pažįsta
mų. Lietuvoje paliko daug giminių.

Velionė priklausė prie Eržvilko kliūbo.
Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 6812 

So. Westcrt Avtnue. Laidotuvės įvyks plrmaaienį, Kovo 27 
d., 1944 ftt. Iš koplyčios 9:00 vai. ryto bus atlydėta į Saint 
Richardą parap. bažnyčią, Kostner ir 50th St*, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėti } BVento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus lr pažįsta
mus , dalyvauti šiose laidotuvėse. '

SutHiUę įlėks: Sesuo, Svagtiriat Sesers Duktė. Pusbro
liai Ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius — Antanas B. Petkus, telefonas
-- GRUvehUI 0142.

suvirs 200 Paminklu 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materiolo ir Darbo.

klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas tr Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO.

iiiiiiinmiiiimiiiiiiiiiiiiimnitiiiiinimiimi
PERSONALIZED MEMORIALS aT NO ADDITIONAL COFT1 

PARTICUIAh PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCUIONS 
DISTRIBUTOR8 OF THB FAKOU8 MONTELLO ORANITB 

Moat Beaotlful—Most EnOurtng—Strongese—Beet ta The World.
BUY’ U. S. WAR BONDS WlTH THE SAVINGS 

KREIPKITSS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commarce

DIDYSIS Oftaaa tr Dlrbtavė: 5B7 N. VVESTERN AVĖ. 
(Nricdl Grand Ava)

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 11X7 ROOSEVELT 8TRE

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

\ AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4330*34 S. California 
k ..., Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
ChtcEgos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniai* lr Ketvirtad. 
ft vai. vak.

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugų

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 tooth Troy Street 

Tel. ESTebrook 8846 TeL REPnblic 4298 
VALANDOS: Kasdien 4-9 v. Vtk.; Šeštai. lr Sekm. S-0 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aaociacijoa.

AMfcUtANCE
Patarnavimas

DMM ir Nakų

Mea Tarime 
Koplyčias

Eeae Miesto

LACHAWICZ IR SUNAI/
2814 ĮVEST 28nl PLACE Phones: CANAL 2515
19756 S. MICHIGAN AVĖ. COMMODORE 5766

PULLMAN 1879

L. BUKAUSKAS
16821 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8867 LltUANtCA AVĖ. Phone TAB

I. LIULEVIČIUS
4846 80. CALIFORNIA AVĖ. Phoflfc LAF. 8578

Ps I. RIDIKAS

MAŽEIKA
MIS LITUANICA AVĖ. piram VAROS 11JS—M

EVANAUSKAS



ŽUVO

Luther Hogan, 40 metų, 
1726 E. 85th st., buvo už
muštas praeitą trečiadienį, 
kai jis buvo sutrenktas 500 
svarų plieninio balkio, ku
ris nukrito iš keltuvo. Jis 
buvo prižiūrėtojas Bliss ir 
Laughlin, Ine., 155th ir Com
mercial ave., Harvey.

* ♦

Apvogė trokg
M. F. O’Brien, 7844 Ste- 

wart ave., Iowa-Nebraska 
susisiekimo kompanijos tro
ko vairuotojas, pranešė poli
cijai praeitą trečiadienį, kad 
iš troko buvo pavogta įran
kių dėžė ir automobilio radi
jas, abu dalykai turi $75 ver
tės. Trokas buvo pastatytas
34-toje ir La Šalie st.

* * *

Subadė
Julius Longhauser, 53 me

tų, 5200 S. Ashland ave., bu
vo nugabentas į šv. Luko 
ligoniu? praeito trečiadienio 
vakare, kai jį negras sužei
dė su peiliu. Negras banae 
Longhouserį apiplėšti 18-oje 
įr V/abash ave. •

* * *

Iš namų
Leonard Humphery prane

šė policijai praeitą trečia
dienį, kad vagys paėmė du 
radijus, laikrodį ir prosą iš 
jo namų, 9420 Eberhart ave.

* * *

Mirė darbe
Harry Budzinski, 44 me

tų, 1735 Ruble st., trucking 
kompanijos darbininkas, pra
eitą trečiadienį mirė nuo 
širdies atakos, kai iškrovė 
vielas Sylvia Millinery Sup
ply kompanijoje, 65 So. Wa- 
ter st.

* Sf. *

Baisus vyras
Stockyards policija praei

tą trečiadienį ieškojo vyrą, 
turintį apie 25 metus am
žiaus, kuris buvo užpuolęs 
14 metų amžiaus mergaitę, 
gatvėje, 4440 WentWorth 
ave., kieme.

Carter Harrison, vidaus 
pajamų kolektorius, prane
ša, jog pradedant kovo 20

Miikancf diena, jo vadovaujamo ofiso
NUDaUSldS valandos buvo pakeistos.

Geosge Schmidt, 36 metų, Dabar ofisas yra atidarytas 
vokietis svetimšalis, buvo 8:30 valandą ryte kasdien ir 
nubaustas praeitą trečiadie- uždaromas 5:15 valandą po 
nį trims metams kalėjiman pietų. Pirmiau ofisas buvo 
už nepaisymą Selective Serv-1 atidaromas 9 vai. ryte ir už- 
ice įstatymo. j daromas 5:45 vai. po pietų.

’ATYBAI —
PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I

STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
X w\t\Q lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!V

„o
IO“’•’eK‘w££ 

o***0'*’
TAUPYKITE mflsų Įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja
mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savinga and Loan In
surance Corp. Jflsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo. 
RENI AUSI A IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joa. M. Mozeris. Sec’y. 3236 SO. HALSTED 8T.

4192 Archer Ave. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

S

GAVO BRANGIĄ ATMINTI

Dieviškojo Išganytojaus kongregacijos sesuo Teresė,1 dieną) Christian bažnyčioje kiau veržtis. Lava. jau pasie- 
poetė-laureate Marąuette universitete, Milwaukee, su gavo moterystės palaimini-
Verse Speaking choro valdyba. Poetei pagerbti šis cho
ras buvo suruošęs jos kūrinių programą. Per programą 
seseriai Teresei taip pat buvo įteiktas atsiųstas iš Romos 
Šv. Tėvo Pijaus XII vartotas sidabrinis piešelis, kaipo do
vana už jos sukurtą kūrinį ‘‘Malda už Popiežių”. (NSWC- 
D raugas)

Seno popierio vajus

Gražus mokinių darbas
Chicagos mokyklų vaikai 

surinko šį mėnesį 8,670,000 
svarų suvartoto (atliekamo) 
popierio. Chicagos laikraš
čių leidėjų sąjunga mokyk
loms už uolų pasidarbavimą 
popieriaus vajuje paskyrė 
$1,000. Penkis šimtus dole
rių gavo parapijų mokyklos 
ir penkis šimtus dolerių vie
šos mokyklos.

Seno popierio vajuje ge
riausiai pasirodė Kelly aukš
tesnioji mokykla Chicagoje. 
Karo Produkcijos Tarybos 
pirmininkas Donald Nelson 
mokyklai ir jos mokiniams 
atsiuntė pagyrimą. Kelly 
aukštesnėje mokykloje dide

Pakeitė darbo valan
das vidaus pajamų 

ofise

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

lis nuošimtis yra lietuvių 
mokinių.

Taip pat tenka dar kartą 
priminti, kad Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos pradžios 
mokykla, So. Chicagoje, ga
vo $100 už uolų pasidarbavi
mą popierio vajuje.

Karo departamentas pra
eitą trečiadienį pranešė 492 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
dingę Centro Pacifiko, Eu
ropos ir Viduržemio apylin
kių frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 19 vyrų yra 
iš Illinois valstijos, 2 iš In
diana, 4 iš Michigan, 5 iš 
Wisconsin.

29 žuvo
U. S. Armijos štabas pra

nešė praeitą trečiadienį, kad 
29 amerikiečiai kareiviai žu
vo kur tai Anglijoje, kai lai
ke lavinimo netikėtai įvyko 
eksplozija.

Aukokite savo kraują per 
R. Kryžių sužeistiems ka
riama. ’ i

b! KN KARTIS DRAUGAS, CHTCAGO, TIL L INDIS

Karo vaizdelis

Prisikėlęs iš "numirusiųjų" atėjo su 
sužieduotine prie altoriaus

Karo metu įvyksta nepa- i kuria už Lackey’s sielą atlai- 
prastų dalykų. Vienas sailo- | kė gedulo pamaldas, netru-
ras priėmė moterystę prie 
to altoriaus, kur buvo atlai
kytos už jį laidotuvių pa
maldos. Buvo manyta, kad 
jis žuvo karo lauke, kai ja
ponai užpuolė Peari Harbor.

Sailoras su jauna savo 
žmona praeitą trečiadienį 
buvo atvykęs dviem dienom 
Chicagon.

Sailoras yra Juan Luis 
Lackey, 20 metų, store- 
keeper 2d class, ir jo žmona 
yra Virginia Lee, 17 metų. 
Abu yra iš Metropolis, III., 
kur jie sekmadienį (kovo 19

mą iš to paties pastoriaus,

Laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

praeitą trečiadienį pranešė
marine 
sąrašą, 
kad 31

jūrininkų (navy, 
corps, coast guard) 
kuriame pažymėta, 
jūrininkas mirė, 70 buvo su
žeista ir 57 dingę.

Žirniai atpigo
Vakar įsigaliojo naujos 

kainos valgomiems produk
tams. Žirniai pagal naują 
kainų lentelę yra vienu cen
tu pigesni Svarui. Taip pat 
vienu centu pigesnis yra 
morkų bunčius, negu buvo 
praeitą savaitę. Vadinamų 
iceberg salotų galva yra pi
gesnė dviem centais.

Kaina pakelta 5 centus 
wax ir green pupelėms, Spi- 
nacų svarui kaina pakelta 
dviem centais. Citrinų (le- 
monų) vaisių kaina pasilie
ka kaip buvo, o Florida- 
Texas apelsinų kaina pakel
ta 5 centus svarui.

Sviesto reikalai
Washington, D. C. — Ga

limas dalykas, kad civiliai 
gyventojai gaus daugiau lai

T-s. Mataušas Meškūnas 
' (Mathevv Forest)

♦ * *
M. Meškūnas į, Dėdės Ša

mo kariuomenę išvyko 1942
metais, gegužės. 23 dieną. Meksikoje apgyvendinta

Jo tėvai, Mykolas ir Ieva 300 lenkų vaikų ir 1,200 su
kinai sviesto, pradedant ge- Jereckaitė Meškūnai gyve- augusių, kurie nesenai buvo
gūžės 1 diena, jei dabartinis na 29 H*1*8 ave-> Bingham- atgabenti iš Sovietų Rusijos,
planas pradės veikti. Tada ^on’ Y. • Į Jie visi džiaugiasi, kad ištru-
reikėtų 12 punktų svarui 
vietoje 16 punktų. Apie tai 
pareiškė kainų administra
cijos ofiso kalbėtojas praei
tą trečiadienį.

Gavo leidimus
Chicagos policija dar ki

tiems 2,584 motoristams lai
ke 24 valandų, baigiantis 
praeitą trečiadienį 8 vai. va
kare, išdavė valstijos arba 
miesto leidimus ar saugumo 
ženklelius.

Karalius neturi pinigu
Jugoslavijos karalius Pet

ras šiomis dienomis apsive
dė su Graikijos princese. Ko
vo 22 dieną paaiškėjo, kad 
karalius visai neturi pinigų. 

Į Si žinia gauta iš Londono.

kus po Peari Harbor užpuo
limo.

Buvo pranešta, kad La
ckey žuvo Peari Harbor ko
voje, bet vėliau po mėnesio 
Navy pranešė, kad jis yra 
gyvas.

Vis dar šėlsta
Vezuvijus dar vis nenusto

ja spiauti ugnį, bet kasdien 
vis labiau šėlsta.

Kovo 22 dieną Vezuvijuje 
prasiveržė didesni dūmų ka
muoliai ir lava ėmė smar-

Vatikano laikraštis “Os- 
servatore Romano” popie
žiaus Pijaus XH vainikavi
mo sukaktuvių proga ragi- 

kė Cercola kaimelį, du kai- no, kad daugiau būtų mel- 
melius lava jau užpylė. 1 džiamasi už pasaulio taiką.

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

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Lietuvis Dėdės Šamo kariuomenėje

Tech. seržantas M. Meškū- 
nas gimė 1912 metais, spa
lių 3 d., Binghamton, N. Y. 
Pradžios ir aukštesnę mo
kyklą baigė Binghamtone. 
Priklausė prie katalikiškų 
lietuviškų draugijų. Mėgo 
ritinėti bolę ir gerai sekės. 
Dirbo Endicott Johnson ba
tų siuvykloje.

Matas Meškūnas išeida- ko iš bolševikų “rojaus”i

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
, Ant Pirmų MorgiČių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

508 kariai sužeisti 
karo frontuose

Karo departamentas pra
eitą trečiadienį paskelbė 508 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Centro Pacifi
ko, Europos, Viduržemio ir 
pietvakarių Pacifiko apylin
kių kiro frohtuose.

Karo frontuose sužeistųjų 
karių skaičiuje 35 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, 20 iš jų 
yra iš Chicagos.

Sužeistųjų skaičiuje trys 
vyrai yra iš Indiana valsti
jos, šeši iš Michigan, vienuo
lika iš Wisconsin.

mas į kariuomenę pirko de
fense bonų už $1,100. Savo 
sutaupąs investavo ir išėjo 
ginti tėvynę.

Voveraitė dviem vy
rams įkando

Jack Mackenberg, 50 me
tų, 2015 Peterson ave., bu
vo įtikintas praeitą trečia
dienį, kad ir voveraite nega
lima pasitikėti. Kai Macken
berg dirbo savo šiltname 
(greenbouse), jis priėjo prie 
voveraitės, kuri buvo pripra
tinta imti maistą iš rankų. 
Voveraitė jam įkando į pirš
tą, paskui įkando Arthurui 
Herzog’ui, 50 metų amžiaus, 
Mackenberg’s padėjėjui, į 
ranką. Du vyrai sučiupo vo
veraitę ir pasiuntė į sveika
tos departamentą, kad ištir
ti ar voveraitė nėra pasiu
tusi.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Penktadienis, kovo 24, 19-F4

i mus
X šv. Antano bažnyčioje, 

Ciceroj, misijas tikintieji 
lanko labai skaitlingai. Pa
mokslai kasdien sakomi tu
riningi. Sykiu aiškinama ir 
katal. spaudos begalinė reikš 
mė kasdieniniame žmogaus 
gyvenime. Taigi, au misijo
mis sykiu eina ir vajus ka
talikiškų laikraščių: “Drau
go”, “Laivo”, “Darbinin
ko”, “Varpelio”, “Ameri
kos”, “žvaigždės”, “Vyties”, 
“Moterų Dirvos” ir k.

X Illinois, Indiana ir Wis- 
oonsin lietuviškųjų draugi
jų ir organizacijų atstovų 
konferencijai šaukti praeitą 
trečiadienį Sandaros salėje 
išrinkta vyriausias tarpsro- 
vinis komitetas. Konferenci
jai diena numatyta gegužės 
21 d. Konferencijoj dalyva
vo virš 30 žymių Chicago 
veikėjų.

X Federacijos Chicago 
apskr. metine konferencija 
šaukiama balandžio 2 d., šv. 
Jurgio parapijos salėj. Vi
sos katalikiškos draugijos, 
kurios gavo, ar kurios ne
gavo, kvietimus, turi išrink
ti atstovus. Renkamės labai 
svarbiu Lietuvai momentu.

X Kun. J. Grinius balan
džio 2 d., Šv. Jurgio para
pijos salėj, pildant didingą 
kantatą “Septyni ipaskuti- 
ndai Krj^aus žodžiai nuo 
kryžiaus” aiškins žodžius 
“šiandien tu būsi drauge su 
manim rojuje”.

X A. Nausėdiene, V. Gal
naitė. B. Bitautienė, J. Če
pulienė ir S. Bartkaitė iš
rinktos atstovauti Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
Draugiją Federacijos Chica
go apskrities konferencijoj 
balandžio 2 d., šv. Jurgio 
parapijos salėj, Bridgepor
te. Konferencija prasidės 
suma 10:30 vai ryto, o po
sėdis 2 vai. popiet.

X Valst. Izabelė Vaišvi
laitė, sav. Family Pharma- 
cy Ciceroj, kovo 29 d. mi
nės gimtadienį. Nors tai bus 
dar už kelių dienų, bet jiau 
gavo sveikinimus ir dova
nų nuo krikšto motinos Ma
žeikienės iš Arizona valsty
bės. Gi nuo savo tikros mo
tinos gavo dvasinį bukietą.

X Aldona Vilimas, 6402 
S. Talman Ave., drauge su 
F. Navikaite yra išvykusios 
į Arizona, kur Vilimas turi 
atsakomingą darbą ir sykiu 
lanko Arizona universitetą. 
Rašo tėvams, kad ten labai 
gražus oras, šilta ir visuo
met saulėta. Aldona yra bai
gus Šv. Kazimiero Akade
miją ir yra talentinga mer
gaitė.

X Juozas Legner, 4621 S. 
Marshfield Ave., su savo 
vaikučiais, ir žmonai pade
dant, darbuojasi, kad vi
siems toleikiečiams anksti 
rytą pristačius “Draugą”. 
Visi patenkinti naujo agen
to veikimu.

X E. Ogentienė, žinoma 
Town of Lake veikėga, šio
mis dienomis buvo susirgu
si. Gydytojo priežiūroj da
bar eina sveikyn.




