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VYSKUPU AUKOJO $10,000 LIETUVOS ŽMONĖM
Amerikiečiai kariai, Naujos Gvinėjos 
veteranai, dalyvauja Burmos kovose

SU AMERIKIEČIAIS Bar- 
moję, kovo 6.—Stabo prane
šimas aakė amerikiečiai ka
riai, Solomonų ir Naujos 
Gvinėjos vajų veteranai, 
dalyvauja Burmos kovose ir 
pirmam susirėmime sudau
žė japonų jėgą Naga kal
nuose. Amerikiečiai ten su
sirėmė su japonais po 200 
mylių) žygio per šiaurinės 
Burmos džiungles.

Tas netikėtas jų žygis su
gavo apie 2,000 japonų tar
pe amerikiečių ir kiniečių, 
kurie varosi ryfcuosna per

Hukawng upės klonįt Mano
ma tuoj įvyks didelis mūšis.

Apeidami apie japonų li
nijos galą, amerikiečiai da- 
simušė iki 10 mylių už prie
šo linijų ir užėmė Wilawbum 
miestelį. Užklupti japonai 
gynėjai labai nukentėjo. 
Amerikiečių nuostoliai buvo 
nedideli.

Didysis japonų dalinys, 
kuris sugautas tarpe ameri
kiečių ir kiniečių, vis smar
kiau priešinasi, bandyda
mas išsilaužti iš spąstų.

TORPEDA PATAIKO Į JAPONŲ LAIVĄ TRUK ĄTAKOS METU
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Perdavė Kunigų Pašalpos Komisijai
Už tą sumą perkama vaistai Lietuvai

CHICAGO, kovo 6.— (LKFSB)—Amerikos .Katalikų 
Vyskupų Tarybos Vice Pirmininkas ir iždininkas, Jo Eks
celenciją Arkivyskupas Samuel A. Stritch, per National 
Catholic Welfare Conference generalinį sekretorių Prela
tą H. Canoll kovo 3 d. įteikė lietuvių Kunigų Vienybės 
Pašalpos Komisijos Pirmininkui Kun. ftr. J. B. Končiui 
čekį dešimts tūkstančių dolerių ($10,000.00) sumoje, kad 
už šią sumą Pašalpos Komisija užpirktų Lietuvos netru- 
tingiems žmonėms, be skirtumo tikybos bei pažiūrų, me
dikamentų.

Iš Kun. dr. J. B. Končiaus sužinota, kad už minėtą 
$10,000 sumą bus supirkti vaistai ir per Tarptautinį Rau
donąjį Kryžių bus persiųsti Lietuvos žmonėms.

Pagal 1929 m. Ženevos Konvenciją, tarptautinės teisės 
leidžia ir į priešo okupuotą teritoriją persiųsti vaistų civi- 
Hems žmonėms, ta sąlyga, kad Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus įgaliotinis prižiūrėtų tų vaistų išdalinimą rei
kalingiesiems žmonėms.

Iškelia daugiau kariu 
Los Negros saloje

SĄJUNGININKŲ STABAS 
pietvakarių Pacifike, kovo 
6.—Esant ženklams, kad ja
ponai gali daryti dar vieną

Urugvajus atideda 
Argentinos pripažinimu

MONTEVIDEO, kovo 6.—
Užsienių reikalų ministeri
jos pranešimas sakė Uru
gvajaus vyriausybe atidėju-

bandymą atsiimti Momote i si, bent kėliom dienom, nu- 
aerodromą, Los Negros sa- tarimą dėl pripažinimo Gen. 
loję, Admiralty salyne, išlip Edelmiro Farrell vadovau-
dinama vis daugiau ameri
kiečių karių ir iškraunama 
daug visokių reikmenų.

Gen. MacArthur šiandien

jamos Argentinos vyriausy
bės. Sakoma Urugvajus ir 
Paragvajus svarsto galimy
bę tos vyriausybės pripaži-

sakė amerikiečiai pribaigia j nimo, ką jau yra padariu- 
pasku tini uosius japonus. Ra sios Chile ir Bolivija—kas 
portuojama, jog priešas ma- reikštų suskaldymą Pan-
tomai irgi stiprinasi po di
delio pralaimėjimo šešta
dieny.

Anot štabo pranešimo, 
ant Manus salos, į vakarus, 
matosi japonų judėjimas iš 
Lorengau į rytų pusę.

Gen. MacArthur praneši
mas sakė 3,000 japonų už
mušta, o amerikiečių nuos
toliai buvo 61 žuvęs, ir 244 
sužeisti kariai.

Sąjungininkų lėktuvai 
bombavo japonų įrengimus 
į vakarus nuo Momote, ir 
Amerikos naikintuvai apšau 
dė salas prie Seadler uosto 
įėjimo prie Lorengau.

Amerikos solidarumo.

VF! ’AUSIOS ŽINIOS
16 LONDONO — Britų 

laivynas pranešė, kad pra
rastas Anglijos naikintuvas 
Inglefield.

IS PEARL HARBOR. — 

Laivynas pranešė, kad armi 

jis ir laivyno lėktuvai iš 

naujo atakavo japonų pozi

cijas Marshąjl salyne.

IS CHUNGKING — Ame 

rikiečiai ir kiniečiai lakūnai 

apdaužė didelę japonų bazę 

Hainan saloje. Per šeštadie

ni ir sekmadienf numušta

Naciai vis spėlioja

Torpeda iš laivyno lėktuvo, pakilusio nuo lėktuvnešio, pataiko tiesiog į japonų tan 
kerį vasario 16 d., atakos ant Truk bazės metu. Vandeny matosi torpedų paliktos žy
mės. Dūmai užpakaly kyla iš Aerodromo Eten saloje. (Acme-Draugas Telephoto).

Darbininkai streikuoja Perkirto Odessa-Varšuva geležinkeli
Atėmė naciams pabėgimo priemonę
MASKVA, kovo 6.—Rusų tankų divizijas, 

kariuomenė skubiai žygiuo- Gen. Vatutin dėl nesvei 
ja per 112 mylių spragą na- katos pasitraukė iš fronto 
cių linijose Ukrainos fronte, j ir jo vietą dabar užima mar 
ir perkirto Odessa-Varšuva salas Gregory K. žukov, 
geležinkelį, kuris buvo vie- Rusijos apsaugos vice ko- 
nintėlis praktiškas pabėgi- mi seras
mo būdas pusei miliono na- Pasi'rauk ią vokiečiai pa
qių kariama pietvakarinėj 
Ukrainoje. Vokiečiai dabar

vo 6.—Šveicarijoj gaunami 
raportai sakė tarp 3,000,000 
ir 6,000,000 darbininkų strei 
kuoja šiaurinėj Italijoj, kas 
ardo visą industriją ir eko
nomiją vokiečių okupuotoj 
Italijoj.

Nacių kontroliuo j a m a s 
Romos radio užgina tuos rar 
portus, bet fašistų laikraš- 

I čiai pripažįsta, kad streikai 
plėtojasi.

Milane ir Turine išleisti 
dekretai, kurie įspėja dar
bininkus grįžti prie dąrbų 
iki kovo 8 d., arba bus 
“griežtai” baudžiami. Mi

lane fašistai patys turėjo 
vairuoti gatvėkarius ir au
tobusus.

Sofia sakosi nenori 
pasitraukti iš karo

STOKHOLMAS, kovo 6.
—Pranešimai iš Bulgarijos
sostinės citavo oficialius 

tarp 40 ir 60 priešo lėktuvu alUjOkanius kaipo užgiMn

bus priversti vartoti pras
tus kelius ir trumpus gele
žinkelius bėgti į Rumuniją, 
arba rizikuoti mirtį ar suė
mimą.

Pirmose dviejose ofensy
vos dienose rusai pasivarė 
iki 31 mylią, užėmė suvirš 
500 kaimų ir miestelių ir 
pavarė aštuonias nacių pės-

lieka didelius kiekius viso
kios karinės medžiagos.

Šiaurinėj Estijoj, Gen. 
Govorovo Leningrado armi 
jos praplečia savo pozicijas 
vakariniam Narvo upės 
krante.

Nėra jokių naujų žinių iš 
Pskovo, 100 mylių į pietus 
nuo Narva, kur pagal pas
kutinius pranešimus rusai 
mušėsi su naciais miesto

Anzio atakos kainavo 
naciams 24,000 kariu

ANZIO, Rali j a, kovo 6.— 
Trys nevykę bandymai su
naikinti sąjungininkų An
zio poziciją kainavo na
ciams 24,000 karių. Praeito 
mėnesio sunkios kovos iš
maišė priešo planus (prieši
nimuisi invazijai šį pavasa
rį-

Sąjungininkų nuomonėje, 
strateginis svarbumas yra 
ne tiek to skaičiaus nacių 
nudėjime, kiek tame, kad 
vokiečiai priversti Pasijoj 
vartoti tas divizijas, kuriom 
buvo numatyta priešintis 
Europos invazijai.

Prastas oras sulaiko di
desnę kariuomenių veiklą 
Italijos frontuose.

Cassino apylinkės gyni
mas paliktas daugiausiai 
parašutistams, ir vokiečiai,

Sako suomiu atstovas 
vyksta į Maskvą

STOKHOLMAS, kovo 6.— 
Stokholmo Morgon Tidnin- 
gen šiandien rašė, kad Juho 
Paašikivi, buvęs Suomijos 
premjeras, vyksiąs tiesiog 
Maskvon tartis dėl rusų 
statomų taikos sąlygų.

Laikraštis Dagens Nyhe
ter vedamajam sakė suo
miai siunčia Paašikivi, ka
dangi jis yra rusams priim
tinas asmuo ir dėlto gal ga
lėsiąs išgauti lengvesnes są
lygas.

Sustabdė evakuavimą
NEW YORKAS, kovo 6.— 

Suomijos radio pranešimu, 
evakuavimas kitos grupės 
suomių vaikučių į Švediją 
atidedamas dėl “nenugali-

tininkų divizijas ir keturias» pakraščiuose.

Anglijoje streikuoja 
12,000 angliakasiu

LONDONAS, kovo 6. — 
Dvylika tūkstančių Mon- 
mouthshire ang 1 i a k a s i ų 

IŠ CHICAGOS — Gaisras' čius raportus, būk Bulgari- j šiandien išėjo ant streiko

Turkija nestoja karan, 
neduoda bazių

CAIRO, kovo 6.—Turkija 
griežtai atsisakiusi stati 
karan ar suteikti sąjungi
ninkams bazes, kol nebus

sunaikino batų krautuvę, po'ja ieškanti būdų pasitraukti dėl ginčo algų pakėlimo rei- jai pristatyta šimtai tankųspiB invazija. num 3205 w 63rd st
STOKHOLMAS, kovo 6.—|___________________

Vokiečių laikraščiai sudaro ■■ a ■ -I ■- n I18Pūdj. kad invazija gali u. 5. lekluvai vėl puolė Berlynu
iš karo.

įvykti by kurią dieną. Ham
burgo laikraštis sakė reikia Milžiniškos orinės koVOS virš Vokietijos į tūkstančiai kitų angliaka-

LONDONAS, kovo 6. —: jose aštuntas aviacijos da- 
“Labai stipri jėga” Ameri-1 linys pasiuntė suvirš 1,000 
kos didžiųjų bomberių Šian- lėktuvui vienu kartu.

‘laukti invazijos iš visų pu
sių," o kitas laikraštis sakė 
vokiečiai žino, jog “nėra
nepuolamo, .ieno. ir to gto-l^ prieJ

o, „ enas arą ai- igjjĮUvinįų patrankų ugiij ir 
metU bombavo Berlyną antrą kar

tą per tris dienas. Grįžę la*- 
I kūnai pasakojo apie didelęKALENDORIUS

mų kliūčių.”
toliau stiprina savo tvirto- Švedijos radio (penkta lie- 
ves. Iš # visko matosi, kad ny sakė 15,000 suomių vai- 
vokiečiai nori padaryti Cas- kūčių jau randasi Švedijoje, 
sino vokiečių militarines is-

Vokiečiai nesitrauh
LONDONAS, kovo 6. — 

Vienas pranešimas iš Zuri-
711 Ir 1 ' * č° 8ako vokietei atmetę su /ii Keleiviu suomių prašymą pasitraukti 

LISABONAS, kovo 6. — įg Suomijos.
Švedų laivas Gripsholm Anot raporto, suomių de- 
plaukia į Ameriką su 711 legacija vidurnakty išvykus

torijos paminklu.

GripsMm išplaukė

kabi. Tas streikas dar la- ir lėktuvų. Jos prašymo iš-; šiaurės ir pietų Amerikos iš Berlyno, 
biau gręsia kuro produkci-! pildymas užtruktų bent ke- gyventojų, kurie ilgą laiką 
jai, kuri ir taip jau paveik- lis mėnesius.
ta dėl neoficialaus “slow- t ‘ ~ ,
down” rtreiko, kurį veda NdCIŲ prOpaQdnCllSf91

buvo internuoti Vokietijoje Karininkas nušovė 3,
ir vokiečių okupuotuose kra 
Šiuose. sužeidė penkis kitus

RIVERSIDE, Calif., kovo 
6. — Policijos viršininkas 
N.N. Brule pranešė, kad tū
las Leitenantas Watson, iš 
Camp Anza, nušovė tris as
menis, jų tarpe Riverside 
policininką, ir penkis kitus 
sužeidė, šaudymas įvykęs 
kaip tik pirm vidurnakčio 
vakar, Arlington priemiesty

Didžiuma keleivių labai ir 
labai džiaugiasi, kad vyksta 
namon, bet kiti—kurie gy
veno Europoje ilgūs metus 
ir turi ten šeimas ir gimi
nes—neranda kuo džiaugtis.

naudojasi
BERNAS, kovo 6. —Prez 

Roosevelto pranešimas apie
____ _ _ Italijos Gaivų padalinimą

Viena grupė lakūnų sakė ' davė nacių propagandos
Berlynas, nora dažnai ata- QriZUSI6IT1S V6l6r3IV3ll1S malūnui naujos energijos. ( 
kuotas, dar neatrodo, kaip WASHINGTON, kovo 6. Anot raportų iš Chiasso, Prašo praleisti 

» ir pa- —Penkios veteranų organi- j fašistai d-a.bar sako sąjun-j ' .-.vi

šių.

Nori dideliu bonusu

nūnai aoo.ni, ,, a nr umei išgriautas mieStSB, — <---- . ------J vunii/o tvsviiuiif I&818UU ITHIDar BBJLU mjjnjll-l ( ' «v ■ «■

Kovo 7 d.: Sv. Tomas Ak- lėktuvų" opoziciją?© reifik6, kad lėktuvų racijos remia bylių sumokė- gininkai apgavo Premjerą HdCIUS IŠ ArOCntlIlOS

senovės: Rimtau- ........................... - - skaičius parodo, jog vokie- jimui bonusų grjžtantiem Badoglio. Ypatingai pabrė-! RIO DE JANEIRO, kovoj ir armijos stovykloje.
čių aviacija dar stipri. veteranam — $3,500 tarna- iiama visų italų apsivyli- 6.—Argentinos vyriausybė Riverside policininkas vė-

Tuo pat metu, sąjunginin- vusiems šiame krašte, ir| mas, kadangi jie nesitikėjo prašė Brazilijos, Amerikos liau peršovė karininką ir

vinletta; senovės: ..... , .. ,, Vokietijos radio nupasakojoU. ir VaidiUrti. orines kovaz kaipo Makaro

Kovo 8 d.: 8v. Prralika dldiUu^M
Rymietė; senovės: Žygintai
ir AsterupS.

ORAS

Dalinai ūkanota, 
šalčiau.

Daug

kų lengvesni bomberiai ata-' ^4.500 tarnavusiems užjūry, 
sukėlė kelis gaisrus Berly-j kavo šiaurinę Prancūziją., Amerikos Legionieriai nera- 
ne. Nepranešta tuojau, kiek Britų Mosųuko bomberiai m*a hyliaus
lėktuvų išnešė tą ataką, bet I vakar naktį atakavo vakari- 
žinoma, kad kitose operaci-l nę Vokietiją.

Lakūnai sakė jų bombos

PIRKITE KARO BONUS!

tokio žygio iš sąjungininkų.
Pagal fašistų spaudą, ita

lai manė, kad jų laivai pa
dės sąjungininkam, bet lai
vai pasiliks italų rankose.

Ir Anglijos užtikrinti saugų ils nugabentas į Camp Anza 
pervažiavimą laivui, kuris ligoninę.
kovo 10 d. turi išplaukti iš 
Buenos Aires su Vokietijos 
diplomatais.

Stovyklos oficialai nieko 
nesako, kol nebus baigta 
investigacija.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, kovo 7, 1944

NAUJOKAS

tai matyti katalikiškog spau 
doj žinučių iš šio miesto, ku- KaT0 1 
ris nėra didelis, bet yra pri- 44 iio 
skaitytas trečiu didžiausiu nimą, ku 
miestu plieno ir geležies iš- buvOt Vi 
dirby8tėmis. tarnauja

būdu
Lietuvių priskaitoma apie rj gav0 

60 šeimų, iš kurių tik ma- vyties t 
žas nuošimtis yna tokių, ku
rie neturi nuosavų namų. Yra i

a dai iečių
Jau ilgą laik. gyvuoja Sv. r?jo i( 

Pranciškaus lietuvių parapi- ir tu] 
ja, kurios bažnytėlė gražioj 
vietoj yra pastatyta, ir ku- Siuvgjų 
ria net svetimtaučiai pasi- neskalUj 
gerėja. Tikili gražus Dievo rai pasi 
namas, kur lietuviai su»iei--gu 
na pasimelsti ir Jam garbę 
atiduoti/'Nėrabi5

Vasario 20 d: buvo insta- Ltotw
liacija kun. Thomas Sofra>- ’
nec, kuri.3 per du metus ėjo **• Sabo
administratoriaus pareigas, Pardavir
išvykus kleb. K. A. Petrei- g«ntūrą,
kiui i karto kapelionus. Ml- kuris trj
nėtą dieną buvo minėta 25 v$- Kad
metų jubiliejus parapijos ir lietuvių,
bažnytėlės įkūrimo. Per tuos biznj P1
ilgus metus pergyventa ir 308 n
runkių dienų. Dabar para- Nėra in
pijai gerai gyvuoja ir šis
klebonas su pampi jonų pa- . .
rama yra išmokėjęs banko iš hetu-
akolg. Ueturi’»

zas; o i
Mūsų draugijos . ra tikri

Gyvuoja SLA ir LRKSA sas veil 
kp Taip peš ir komunistai pijos, ki 
turi savas kuopas. SLRKA, liai dir 
rodos, galėtų būt turtingiau- visi pa 
si< kuopei, bet maža para- siekti, 
ma Iš katalikų pusės ir jie, Miestas 
nesirašo į ją. Kokią mintį , 
mūs katalikai turi, negali- vpnti nma suprasti, bet toji mintie ’ 
yra negera ir žemina šio .

6io karo metu ir Vatika
no valstybei priėjo reikalas 
padidinti savo gvardiją. Jos 
pareigos yra saugoti valsty
bės rūmus ir tas vietas, ku
rios naudojasi ekstrateri' o- 
ria’ėmis teisėmis, šioj nuo
trauką Vatikano naujokų 
ėmimo stotyje vieno naujo
ko matuojamas aukštis. (N 
CWC-Draugas)

viai, labai įvertinant bet 
kokiu mūsų brolių Ameri
kos lietuvių pastabas. Jei 
būtų Jums patogu, parašy
kite kada nors ke’etą žo
džių apie save. Rašykite vir 
šui paduotu adresu. >£es čia
buviai liė. u viai atsilyginda
mi galėtume taip pat ką į- 
domesnio H savo pusės pa
pasakoti”.

Adresas yra toks: Rev. 
J. Tamulis, Archbishop’s

Reporteris
WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

HOIH- lt\

WH| k KTUIIIO
194'; We«t 35* Street

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 Sis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

Factory Representatlve

SHOWROOMS IN 
HERCHANDISK MAUT

DISTRIBUTOR IDARGUTIJ'

INCORPORATED
3241 S. Halsted St,

Tel. Calumet 7237

Dideli Rakandų 
Krautuvi

JEYVELRY IR MUZIKOS 
KRAUTUVE

po vienu stogu, baltame name 
per >l-ns mėtos.

Sąžiningas patarnavimas. Jums 
apsimokės atvažiuoti pas Budri
kę. nors jūs gyventumėte Ir po
rą iimtų mylių nuo Chicagos. 
Čionai rasit tokių rakandų, ko
ktu niekur kitur nerasite.

Al minkšta kėdė yr» linguojanti 
ir padaryta stipriai Ir aulyg vė
liausio stiliau*. Dabar parai-

.............*19.95
Lengvais išmokėjimais po $1.25 
1 mėnesi ir dar dovana dykai.

Sudriko leidžiamos Radio 
. Valandos:

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

W. C. F. L. 1000 K. Nedėlios 
vakare 9 90 P. M.

nuo to kunigo jau gavo šj 
padėkos laišką:

“Prieš keletą dienų gavau 
Jūsų siuntinėlį su “Lietu
vių Naujienomis”, širdin 
giausiai dėkoju. M? t mums 
lietuviams Australijoj lietu
viška literatūra Labai bran
gi, nes jos čia labai sunku 
gauti, nebent kas iš Ame
rikos kokią knygą atsiun
čia.

“Tikrai įdomu žinoti, kaip 
Jums pavyko surasti mano 
adresą ir pasiųsti minėtą 
siuntinėlį.

‘ ‘Mes, Australijos lietu-

Balsas iš tolimos 

Australijos
Philadelphia, Pa. — Prieš 

kiek laiko “Drauge” buvo 
skelbta, kad tolimos Aus
tralijos lietuviai būtų labai 
dėkingi tiems, kurie jiems 
malonėtų žį-tą pasiųsti lie
tuviško * pasiskaityti.

Vienas vietos veikėjų 
jiems pasiuntė kun. J. Ta* 
mulio adresu “Lietuvių Nau 
jienų” keturis egzemplio
rius. Šiomis dienomis jis

DABAR

DR. VAITUSH, OPT,
LIETUVIS

4712 South AiMand At.

Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie maste. 
Apsiimu išgydyti.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nuo 17 iki 65 metų amž. 
Klanėlnton atrinkti Ir daužyti 

PATYRIMO NEREIKIA 
FILMO AR DAUNIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 39th St.
WHITK CITY PROVISION CO.

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rištos 
Namų Matertjolą Ui Dar temomis Kainomis!

Atvykite J (ofisų jardą Ir apžHtrėktte sta- 
■ ką Ir aukštą rt»š| LENTŲ—MILLW0RK 

— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOM — 
dėl gamtų, porėtų, vMkų, skiepų Ir fletą- 

M PASITARKIT SU MC8V EKSPERTAIS

APROKAV1MAA IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS,

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-toe vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

Ambrosia & NectarI^JHI BEERS
Urmo (vrholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAfiTIS. J8TEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

ForaBetterDoij

U.S.WAR BONOS

Res. 0958 Se. Talman Avė, 
Res. Tel. GROveMtl 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
iki 2 vai. popiet.

RITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

▼ EXTRA PROGRAMAS Penk-
tadieniais nuo 7 lld 8 v. v. 

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

Telefonas —- GROvehilI* 2242

Captive men and captive ma- 
ehinM grindinę ont vrar imple- 
ments for Hitler. Captive men 
forging their own chains.

•TU!” Paul tolia Georgas, "if I 
have būt one hand I can do only 
half as much work for the Nazi 
švine."

A man shrieka, gears screech. 
The machine stopa. Paul haę lošt 
hil right arm. He may die aut »t 
vilt Ūke a mofith to repair the ma- 
chine if parta can be found- _

This nappena daily m the fac- 
toriet of Czecho-Slovakfa, N®tway, 
Holland, Belgium, France.

In America ve can hurry Hitler's 
defmt by aticking to our joto and 
buying War Bonde every pay day. 
wss mr u. s.

EJCTRAI EXTRAI

SEMKITH 
SBN4 

LIETUVIU 
drauoa

MONARCH UQUOR 
8629 So Halsted SL

FImmm TARDO SOM

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 West Marųuette Road

DR. G. SERNER

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

IEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT 8UTERVI8ION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS BljjggTO

AND S I f kU'bbl
LOAN ASSOCIATION -*

OF CHICAGO ___________________________

4192 Archer Avė. * Virginia 1141
JUSTIN MACKHSWlCH, Pres. and Mgr.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 fa* nuo 0 Od 8 vai. vak.

Nedėliomis pagal sutartį , 
Offlea TaL YARda 4787 
Namu Tel. PROspect 183© '

Tel. YARds 2246

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

GYDYTOJAS B CB3RURGAS 
4157 Archer Avenne 

Oflao vaL: 1—8 ir 0—8:80 P. M.
Trečiadieniais pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 

756- YVest 35th Stree'

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 0080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Seku. tik susitariua

DANTISTAS
1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

8147 S. Hahrted 8L, Chlcagt
Pirmadieniais, Trečiadieniais ’

/ ir šeštadieniais

TeL CANaI 0122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet far 7—8 v. v. 
Sekmad, Trečiad. ir šeštadienis 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPnbllc 7868 z

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6658

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted SL 

Rezidencija: 6600 S. Arteaian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto Ud 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

gydytojas n cbirurgas
1R AKINTOS PRITAIKO
744 West 35th Street 

VaL: 11-12; 2-4; h 6:80-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
irią uždirbame savo ranko-^

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARda 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—
Res. TeL: MIDway 2880 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso Tel. LAFayette 8210 
Res. Tel. LAFayetto 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868

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

Seitad. 6 vai. iki 9:30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą JšL^ kad jo nahran-



Antradienis, kovo T, JSL tttgNRAJSm DRAUGAS, CHTCA<yo. TLLlNQTb

CLASSIFIED AND "HEL P W A N T E D" ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS” HEDP VAtfTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

137 No. Dearborn Street 
TH. RANdoIpli 8488-8488

SVARBUS PRANEAIMAS 
V

War Manprmer Oommlasloa an- 
Matymai n-lk*lnu)» kml įlanra- 
m*s darbininku turi NlTTtl Pa- 
llnoanvlmo Rafit* (ata lement of 
avallablllty) nno dabartinės dar
bo (stalroa — ar nito War Man- 
power Oommlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje tstalrnje. 
Persltlkrlnklt ar Ifis rallt rauti 
tr ar Jums relkallnra palluosa- 
vlmo raitas. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo Htaljroms < lai ik laiko.

HEI.P VVANTED — VYRAI

BUS BOYS
AtslSAuklt | Colonnade Kambarį- 
EDOEVVATER BEACH HOTEL 

534 » Sheridan Rd.

REIKIA
VYRŲ!

« • •

Amžina nesvarbu.—Taipei atsišau
kite jei esate 4-F ar garbingai pa- 
Ihmsnoti 15 ginkluotos tarnybos. 
Dėl įdomia karo darbo modemiš
ko »e gnmn dirbtuvėje kuri randasi 
vienas blokas nno gatvėkarip h* 
arti I. C. geležinkelio.

Mes siūlome sekanėins oatognmns 
apart kitų dalykų:

GRUPES C.YVYHP.B APDRAUDA 
REKPEACTJOS PATOGUMUS. 
ATOFmOOU PU5NA.
MOKPfrrT LAIKE LEGALIU

RVENftTTI.
MAT'nVKl.Efl <RHOWKRS> TR 

KUFTTS MOnFPNTSKTS T’R ATT.
rvtri.op rr»Tj5ns nei. rato- 

. OTTMO MITRU niRRIVPnnT.
DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

Laikas lr pusė mokama už visa 
laika viri 40 vai. j savaitę. Puiki 
po karo ateitis.

GERA PROGA JSIDIRBIMUI 
AtsiSaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 Woodlawn Avenne

PAKERIU IR 
ORDFR FH-LERS 

PASTOVUS DARBAI 
ATSISAUKIT

23 NORTH FRANKLIN ST.
VYRU REIKIA 

PASTOVUS DARBAI 
VVarehouse vyn, lr Orderiu Pnkuo- 
tolu n'iimbing Ir heating srupply
Įstaigoje.

COLUMBIA PTPF. » SUPPLY CO. 
3810 8. MORGAN ST,

VYRŲ — PTjOVRJV 
Prie lengvu medžio nlovlmo darbų. 

Gera mokestis, pastovūs darbai. 
DF.CORATTVE AIRT GLASS CO.

714 8. Franklin. i

PIRKITE KARO BONUS!

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

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

VYRŲ
REIKIA/ k

SVARBIEM KABO DARBAM
PLIENO WAREHOU8E 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKIT I

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

Central 

Steel & Wiro Co.

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS 

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
AtsiSaukit darbo dienomis nuo 8 ryto 
Iki 5 pp. arba SeStad. Iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
Atsinežkit gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

DOCK VYRŲ
Pilnam ar daliniam laikni. 

Matyklt Mr. Cnrtis. 
MICHIGAN

MOTOR FREIGHT LINES 
2800 S. Emerald CAL. 2727.

VYRŲ
NUOLATINIAI DARBAI
Svarbioj Karo Pramonėje 

- Gera Thansportacija 
FREIGHT HANDLERS 

PRODUCTION WORKERS
Patyrimo Nereikia 
40 VAL. SAVATTftJE 

PET.KO DALINIMO PLENAS 
VELTUI GYVASTIES APDRAUDA 

UŽTEKTINAI VIR5LAIKTO 
MOKANT LAIKĄ IR PU8Ų 

DEARBORN CHEMICAL CO. 
1029 W. 35th ST.

«T>9K>’3C<X4eo<
DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 

DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokj darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

PRIE SVARBIU GINKLU GAMYBOS DARBU
MUMS REIKIA

ABELNŲ DIRBTUVES 
DARBININKŲ

VYRŲ
• ■ -

Prie Darbų:

MACHINE ŠAPOJE 
DIENOMIS AR NAKTIMIS

Patyrimo nereikia. Gera mokestis.

HANNIFIN MFG. CO. 
621 S. Kohnar Avė.

VYRAI IR MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrimo nereikia. Sekmadieniais 
dirbti nereikia. Atsišaukit j Linen 
kambarj.

SOUTHMOOR HOTEL 
G7th ir Stony Island Avė.

COACH IR
ROUNDHOUSE

DARBININKŲ

REIKALINGI.

Santa Fe Ry
DARBAI

Vyrams ir

Moterims
GERA MOKESTIS
T Alium ir pase nž 

viršlaiki virš 8 vai. 
Patyrimo Nereikia

ATSIŠAUKITE PRIE 
MR. H. L. PRICE 
Master Mekaniko

18th St. Ir Wenthworth Avė.

SANTA FE RY.

DŽENITORKŲ

Valymo darbai. Moteriam ild 50 
metų senumo. Valandos: nno 5:30 
vakare iki 12:00 valandos nakt). 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Amžina 20 iki 50 metų. 
Dienos, vakarai* ar naktinėmis 

valandomis 

AtsiSaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Empioyment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

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

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, 387,50 J mėnesj 
Pilnam * ar daliniam laikui 

Krelpklt8a prie Honsekeeper.
EDOEWATER BEACH HOTEL 

5340 Shrrl.lan Rd.

REIKIA MOTERŲ
Prie lengvų Jdomių karo darb'ų mo
derniškoje dirbtuvėje. Atsišaukite 
asmeniškai 8:30 iki 10 vai. ryto ar 
2:30 Iki 4:00 valandos popiet.

VAN CLEEF BROS.
7800 Woodlawn Avė.

OPERATORIŲ
Patyrusių prie power siuvimo 

masinu.
VESTMENT DIRBTUVE 

PASTOVUS DARBAI
28 NORTH FRANKLIN ST.

X- Juzefą Balsevičienė, 
2325 S. Hoyne Avė., mirus 
vyrui, pati ,prade jo tvarky
ti biznio' reikalus. Jos gele
žies krautuvėj galima gau
ti visko, ko tik namams ar 
prie namų reikia.

Skelbkitės Dien. “Drauge’'

MERGINU
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50 
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė ratą 60c i valandą su 6c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 

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

ATSMAUKIT
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm fiedtid.
8:30 ryto Iki 4:30 pp.

CASPERS 

TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

DŽENITORKŲ 

Dirbti Naktimis
Pasirinkit savo valandas tarpe 
5 pp. ir 8 ryto. Prirodymai pi
lietybės turi būti priduota.

DOOtITTLt RAMO, INC
7421 S. LOOMIS BLVD.

Žinių-žinelės

X Jurgis Brazauskas, bu
vęs Town of Lake biznie
rius ir veikėjas, dabar gy
venąs adresu 6115 S. Rock- 
well St., nors jau nuo se
niai kovoja su liga, tačiau 
nesiliauja domėtis ir mūs 
veikimu, kurį seka iš dnr. 
“Draugo” >ir “Laivo”. Be 
to, dar įsirašė ir į Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių draugi
ją, kurios narių sveikatos 
intencija yra laikomos šv. 
Mišios.

RED
Shippinų and Receivmg Room Darbininkų

Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų
Machinistams Pagelbininkų .

Moteriai Handlers
Welderiams Pagelbininkų

Hand Truckers 
★ lr

JORTO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Taipai Reikia - PATYRUSIU
HOPTVONTAT, ROPTNG MTLL OPRS. BTTET,ARD OPRS. 
TURRET T.ATHE OPERA TORTU PT>ANER OPRS.

ELECTRIC ARC WET.nERTTI ____ LAYOTTT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC RCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIM

W_____
- MERTT DIRBTUVE

Gabumų Jvertinimaa dirbtuvėle duoda Juma progos Išdirbti 
taip greitai kaip Umoksito ar parodysite gabumus.

PLATINKITE “DRAUGĄ'

SKELBKITĖS “DRAUGE”

★★★★★★★★★

★ For Sale I
★ For HelpI
★ For Rentl
★ For Service I 

, * For Results I
- ADVERTISE -
ta America’s Greatest 

Llthnanlan Daily Nerrspaper

X Adomas Zalatorius, se
nas West Side fotografas, 
pirmas aprūpino du savo sū-1 
nus Vytautą ir Romaną, tar
naujančius kariuomenėj, die- 
vocionalais, kuriuos skelbia 
“Laivas”. A. Zalatoriaus 
moderniška foto studija ran 
dasi adresu 2006 W. Cermak 
Rd.

X J. VHiūnui, čikagiečiul, 
naujam “Draugo” šeimos na 
riui, administracija siunčia 
sveikinimus.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

Ko mes laukiami
“Po Lietuvą miega Tėvy

nės vaikai,
Per amžius juos žudė var

gingi laikai,
O pranašai skelbė kapus.
Nuvargę, nupuolę, nustoję 

vilties,
Suvystyti pančiais tam

sios nakties.
Kada, oi kada atsibus?”

(Maironis)
Ar yra Lietuvai vilties 

prisikelti ? Vienas priešas 
laiko pančiais surakinęs, ki
tas vėl kėsinasi savo nas- 
ruosna pagriebti. Ar yra vil
ties, kad šventoji Lietuva 
gali išsigelbėti ? Vienintėlė 
viltis... Jėzaus Gailestingoji 
Širdis! Taigi, nepaskęskime 
dejavimuose, aimanavimuo
se, tuščiose kalbose apie Lie
tuvos sunkią 'padėtį.

Visi lietuviai, kurie tik
rai mylime Tėvynę, melski
mės! Prašykime Jėzaus Šir
dies, kad pasigailėtų! Pri
sidėkime prie nenutrūkstan
čių šv. Mišių ir maldų va
jaus už Lietuvos laisvę! Lie 
tuvos Išdavikai, išgamos, 
veidmainiai to nenori. Tik
ri Lietuvos sūnūs ir dukte
rys meldžiam!

“Jei du ar trys susirinks 
Mano Vardu ten Aš būsiu 
jų tarpe”. Jei visi lietuviai 
susiburs ir vieningai ir karš 
tai melsis už Lietuvos lais
vę — tikrai susilauksime 
Viešpaties pasigailėjimo.

Taigi, visi-visi lietuviai 
vienuoliai-ės, visi kunigai — 
visos katalikiškos draugijos 
— visi mokyklų vaikučiai —

Lietuvių lenkų santykiai ir slaptasis 
veikimas Lietuvoje

(LKFSB) Lenkijoje ir lią, kad prieitų su lietuvių 
Lietuvoje yra platinamas 4 visuomene (prie susipratimo 
pusi. lenkų leidinėlis “Nak ir bendradarbiavimo kovoje 
sze Stanowisko w Sprawieluž laisvę ir bendrą ateitį. 
Litewskiej”. Lenkai apgai- Tai šitoksai, pagrindiniais 
lestauja dėl Lietuvoje susi
dariusios pažiūros, kad uni
ja su Lenkija Lietuviai bu
vo nelaimė. Pagal lenkų, jei 
ne ta imi j a, tai Lietuvai bū
tų aulaukusi prūsų likimo.
Lenkija niekada nebūsianti 
abejutiška Lietuvos likimui, 
jau kad ir dėl geografinės 
tų tautų padėties. Rusijos 
įsikurdinimas prie Nemuno 
lenkams būtų — pavojumi, 
lietuviams — .išnaikinimu.
Lenkai, esą, neturį ištauti- 
nimo siekimų, tik norį, kad 
Lietuva taptų lojaliu vidu
rinės Europos konfederaci
jos nariu. Vilnių lenkai taip
gi laiką neatskiriamu nuo 
Lenkijos. Lietuvos įėjimas į

bruožais lenkų slaptojo lais
vės sąjūdžio balsas dėl san
tykių su lietuviais.

Į šį lenkų žodį Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjunga 
yrą davusi platų atsakymą 
*(20 pusi. mašinėle rašytų), 
šio teksto dar mes negavo
me, tik žinome, kad ten, pa
reiškiant norą bendradar
biauti su visomis laisvės sie
kiančiomis tautomis, vis dėl 
to Vilniaus klausimu aiškiai 
pasisakoma prieš lenkų pre
tenzijas.

Mūsų Londono korespon
dentas gavo kitą slaptojo 
Lietuvos veikimo vadų raš
tą, kuriame be kitko rašo-

vidurinės Europos sąstatą ma:
garantuosiąs jai sugrąžini
mą Klaipėdos uosto. Net gi 
Rytprūsių dalis, kurią dar 
būtų galima turėti vilties 
atlietuvinti, galėtų priklau
syti Lietuvai. Būsimo val
stybių bloko rėmuose Len
kija su Lietuva norinti gy
venti pačiuose geriausiuose 
santykiuose, nesiekiant juo
kios ekonominės ar kitokios 
eksploatacijos. Lietuva, kaip 
aukštos ūkio kultūros kraš
tas rosianti pulkui lauką 
prekių mainams au kitais 
konfederacijos nariais, ku
rių uždaviniu pirmoj eilėj 
bus pramonės atstatymas.

Toliau, pareiškiamas kai 
kuris nepasitenkinimas “lie
tuviškos visuomenės atlau
žomis”, kurie nusikaltę prieš

— Kaip šiuo atvejų lietu
vių visuomenė galvoja dėl 
galimo lietuvių-lenkų ben
dradarbiavimo? Lietuviai 
šiuo metu žiūri visiškai rea
liai į padėtį. Lietuviai jo
kios neapykantos lenkų at
žvilgiu ’iš principo neturi. 
Tačiau, to paties laukia ir 
iš lienkų, ypač iš Vilniaus 
krašto pusės. Galvojama, 
kad dabar ne laikas disku
tuoti dėl' įvairių smulkių 
praeities nesusipratimų. Rei 
kalinga žiūrėti į dabartį ir 
iš dabarties padėties išeiti, 
norint ką nors konkretaus 
ir pozityvaus pasiekti. Rei
kalinga taip pat galvoti ir 
apie artimesnę ateitį, kada 
mums gal bendromis jėgo
mis teks atremti bendrą

lenkų bei žydų teises, bei priešą jš rytų. Taigi pirmon 
prieš jų nuosavybę. Paga- metu reikalinga
liau dar kartą pabrėžiama, būtų veikti bendrai prieš o- 
kad lenkų visuomenė turi kup&ntą, vykdant pasyvų 
parodyti kuo toliausiai ei- pasipriešinimą, o toliau ruoš
nančią iniciatyvą ir gerą va- tis artimosios ateities įvy

kiams.”

Iš Lietuvos kilusios 
garsenybės

(LKFSB) Vienu iš geriau 
šių pasaulyje muzikos vie
netų yra laikomas Budapeš
to kvartetas. Pasirodo, kad 
iš keturių muzikantų tame

____________ _ rabrlna kalto kulną.
Jei dabar dirbate prie karo darbų. bdklte prie aavo darbų.

Danly Machine Specialties, Ine. 
2100 S. 52nd Avė. Cicero. IU.
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Anksti gauna 'Draugi'
Joseph Leg ne r, šv. Kry

žiaus parapijos komiteto, na 
rys, mielai sutiko patarnau
ti kiekvienam “Draugo” 
skaitytojui savo kolonijoje, 
t. y. nunešdamas jį į na
mus. Pažymėtina, kad sek
madieniais prie bažnyčios jo 
sūnus Leonard ir duktė Ire
na taipgi pardavinės “Drau
gą” ir “Laivą”. Legneriai 
gyvena adresu 4621 South 
Marshfield Avė.

visi iki vieno melskimės! 
Skelbkime, remkime kilnų

nenutrūkstančių Mišių ir 
maldų vajų už Lietuvos lais
vę! Kad kasdien kurioj nore 
parapijoj šv. Mišios būtų 
laikomos už .Lietuvą, kad 
kasdien Komunijos, maldos 
ir t.t. būtų mūsų už ją au
kojamos!

Ar galėtų būti lietuviams

svarbesnis reikalas? Teragi- 
na visi laikraščiai —- visi 
mūsų žmonių vadai skubiai 
pasiųsti savo šv. Mišių, Ko
munijų, maldų, stacijų ir t,t. 
davinius —

Maldos Apaštalavimo Cen 
trnl, St Robert’s Hali, Pom- 
fret Centre, Conn.

Gera ir reikalinga yra
kreiptis prie šio pasaulio kvartete du yra iš Lietuvos: 
valdovų, prašyti įtakingųjų iš Vilniaus miesto žydų tau- 
užtarymo, šaukto milžiniš- tybės broliai A. ir M. Schnei 
kus susirinkimus. Bet pra- der.
dėkime darbą su malda. ________ _________ ____
Melskimės ir dirbkime! Nes,
— “Jei Viešpats nestatys 
namų, veltui dirba tie, ku
rie stato. Jei Viešpats nepa
laikys miesto, veltui sergsti 
tie, kurie nori palaikyti.”

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
už pigesni nuo&imt) — be komlftino 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chieago
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Lietuviij pasipriešinimas vokiečiams
Mūsų, mieli skaitytojai vakar skaitė mūsų dienraš

čio pirmame puslapyje žinią iš Lietuvos, kuri yra labai 
skaudi. Ta žinia.- mums pasako, kad Lietuvos naikini
mui naciai naudoja prievartą ir visus nacių įprastus 
žiaurumus. Okupantai gaudo jaunus vyrus Lietuvoje 
ir juos ima į aavo kariuomenę arba ištremia į Vokie
tijos gilumą sunkiems darbams dirbti. Vyrų gaudymai 
ir areštai yra organizuotai vedami po visą kraštą.

Iš to nacių elgesio galima padaryti dvi išvadas — 1) 
jie siekia išnaikinti mažąsias tautas ir 2) Vokietijai 
desperatiškai ima trūkti vyrų jos kariuomenei ir karo 
pramonės darbams dirbti.

Naciai Lietuvą okupavo 1941 m. birželio mėn. Pačio
je okupacijos pradžioje vokiečiai stengėsi gauti sava
norių savo armijai. Bet nepaisant visų pažadų ir vilio
jimų ta jų kampanija, nors ir labai buvo intensyvi, iš
ėjo fiaseo. Lietuvos vyrai, žinodami, kad jų įstojimas į 
Vokietijos kariuomenę prisidėtų prie kruvinų nacių sie
kimų praplėtimo ir mažųjų tautų pavergimo, nesidavė 
suviliojami. Vėliau okupantai panaudojo grąsinimus. 
Bet ir tai negelbėjo. Lietuviai pasirinko geriau slaps
tytis giriose ir kovoti prieš nacius dėl atsteigimo lais
vos ir nepriklausomos valstybės, negu prisidėti prie 
nacių. •

Dabar, matyti, vokiečiai daro paskutinius mėginimus. 
Jie visoj Lietuvoj užtiesė militarinį ir policinį tinklą 
kad suvaryti jin visus tuos vyrus, kurie tinka jų armi
jai ir darbams — vergavimui jų dirbtuvėse.

Bet mes jaučiame, kad ir šis mėginimas vokiečiams 
nepasiseks. Lietuvis pasirinko geriau mirti, negu ki
tiems vergauti. Jis nevergaus nei naciams nei bolševi
kams.

Rimto dėmesto verti nutarimai
KĄ NUTARĖ 238 ATSTOVAI?

Iš 62 draugijų, kuopų ir skyrių susirinkę 238 atsto
vai į Tėvų Marijanų Bendradarbių metinį seimą, buvu
sį praėjusį sekmadienį Aušros Vartų parap. salėj, Chi
cagoj, pravedė keletą svarbių nutarimų ir tuos nuta
rimus ten pat — seime praktišku būdu parėmė, sude
dant aukų virš trijų tūkstančių dolerių.

Tarp kitų svarbių seimo nutarimų randame ypatin
gu būdu pažymėtinus dalykus — užsimojimą rengtis 
eiti į pokarinę dvasinę talką Lietuvai ir visais galimu
mais platinti ir stiprinti lietuvių katalikų spaudą. 
DVASINE TALKA LIETUVAI

Seimas, atsižvelgdamas į tą faktą, kad dvi okupaci
jos (bolševikų ir nacių) skaudžiai apgriovė Littuvoa 
religinį ir kultūrinį gyvenimą, likviduojant katalikiškas 
organizacijas, uždarant dvasines seminarijas, ištre
miant ir išžudant didelį kunigų skaičių, nutarė įsteigti 
specialų fondą, iš kurio būtų galima paremti jaunuo
liai, einą kunigų mokslus ir besirengią po šio karo vyk
ti į Lietuvą, kad aprūpinti jos žmonių dvasinius reika
lus. šis nutarimas tiek rado pritarimo, kad pačikme 
seime jau sudarytas fondo pagrindas, susukojant jin 
keletą šimtų dolerių. Atrodo, kad šis fondas turės tiek 
pasisekimo, kiek tarėjo Seminaristo ir Kofegistb* Fon
das, kuris prieš pora metų buvo įsteigtas, k»d įam
žinti a. a. kun. Jono Navicko vardą. Plačioji visuomenė 
jaui ne tik pritars, bet gausingai aukos, neg ji gerai

supranta, kaip didelis b svarbus yra reikalas rengtis 
atstatyti apgriautą religinį gyvenimą Lietuvoje.

Vykdant į gyvenimą šį svarbų nutarimą, supranta
ma, neužteks tik medžiaginę jo dalį aprūpinti t. y. fon
dą sukelti. Reiks ir darbo ir maldų. Tėvų Marijonų 
Bendradarbiams h* visiems geriems lietuviams reiks 
įsikinkyti į darbą, kad padėti surasti daugiau pašau
kimų į kunigų fluomą. Šis reikalas yra tiek svarbus, 
kad visu rimtumu reikia į jį atsižvelgti.
I TALKĄ SPAUDAI

Kitas svarbus seimo nutarimas — eiti į talką lietu
vių katalikų spaudai, ypač dienraščiui ‘‘Draugui” ir 
savaitraščiui “ Laivui”, kuriuos leidžia Tėvai Marijo
nai.

Religinės ir tautinės krypties laikraščių vaidmuo vi
sais laikais yra reikšmingas ir didelis. Bet kiai tautą 
ištinka didesni sukrėtimai ir krizės, tuomet tas jų vaid
muo dar labiau padidėja. O šiuo metu jis yra tiesiog 
milžiniškas. Todėl, mes su ypatingu pasitenkinimu 
konstatuojame faktą, kad Tėvų Marijonų Bendradar
biai tai gerai suprato ir kad nusitarė dėti daugiau jėgų, 
negu ligšiol, lietuviškos, katalikiškos spaudas platini
mui ir stiprinimui. Prie to kilnaus darbo turės skatinti 
dar ir įtoji aplinkybė, kad šiemet minime 40 metų su
kakti nuo atkovojimo laisvės spausdintam lietuviškam 
žodžiui Lietuvoje.

Tad, šie nutarimai yra tiek svarbūs, kad jie šaukte 
šaukiasi darbo ir paramos ne tik Chicagoj, kur seimas 
įvyko, bet visoje Amerikos lietuvių katalikų visuome
nėje. ‘ ,
' ★ e •
Rajoninės konferencijos

Lietuvių visuomenė vis tik labai rimtai yra susido
mėjusi Amerikos Lietuvių Tarybos iniciatyva šaukia
momis rajoninėmis konferencijomis. Tokių konferenci
jų, manoma, bus apie dvylika. Jos bus sušauktos ge
gužės mėn. 14 d. Pastaruoju laiku organizuojasi spe- 
cia'ūs komitetai, kad tinkamai prirengei konferencijas 

■ ir sukviesti į jas visas lietuvių patriotines draugijas. 
Jau laikas būtų sudaryti tokį komitetą ir Chicagoj.

Rytprūsių likimas
“Amerika” teisingai pastebi, kad dabar dažnai yra 

minami Rytprūsiai. Daugiausia rašoma, -kad Rytprū
siuose senovėje gyveno slaviškos giminės, kurias buvo 
suvokietintos, li to kai kas daro išvadą, kad jeigu Ryt
prūsiai po šio karo būtų atimti, tai daugiausia į juos 
turi teisių lenkai, kurie taip pat yra slavai.

Bet tai didelė klaida senuosius Rytprūsių gyventojus 
vadinti slavais. Rytprūsiuos senovėje gyveno prūsai, 
kurie priklauso tai pačiai kalbos grupei, kaip ir lietu
viai : jie su latviais ir lietuviais sudarė aisčių arba baltų 
šeimyną. Paskiau didesnė Rytprūsių gyventojų daba 
buvo gryni lietuviai.

Dar pereitam amžiuj Karaliaučiuj! būta pamaldų lie
tuviškai, o miesto turguje ligi paskutinių dienų galėjai 
girdėti vieną kitą senesnį gyventoją Hetuviškai kalbant. 
Aplink Tilžę lietuvių buvo išlikę tūkstančiais.

Dabar būtų pats laikas turėti rimtą knygą apie Ryt
prūsius ir ankstesnius jų gyventojus. Prieš kiek laiko 
buvo balsų, kad tokia knyga išeis. Tai būtų didelis nuo
pelnas tiesai išaiškinti.' ★
Dar apie lenkas ir Vflntous klausimą

“Lietuvių Žinios” pacitavusios šituos Anglijos pre
miero Winston Churchill žodžius: “Mes niekuomet ne- 
pripažinom Vilniaus okupacijos”, padarė tokią pastabą: 

“Tuos pačius žodžius per 25 metus kartoja ir visa 
lietuvių tauta, kęsdama lenkų skriaudą dėl Lietuvos
sostinės Vilniaus užgrobimo.

Lietuvių tauta su pasigerėjimu seka lenkų tautos
didvyrišką kovą dėl laisvės ir nepriklausomybės ir 
linki lenkams išeiti laimėtojais toje milžiniškoje ko
voje, bet tuo pačiu karta lietuviai negali užmiršti 
ir savo tautos teisių į sostinę Vilnių ir Vilniaus sritį. 

_ Želigovskio smurtas prieš lietuvių tautą ir suKužy- 
mas Suvalkų sutarties, yra tokia didelė skriauda, ku
ri negali palikti nąątitaisyta, jei lenkai nuoširdžiai 
geidžia gerų santykių su lietuvių tauta.

Lenkų tautos vadai, vesdami žūtbūtinę kovą dėl
Lenkijos Respublikos gyvybės, turėtų turėti drąsos 
pasmerkti savo'tautiečių praeities klaidas, kaip Vil
niaus ir Tišeno sričių užgrobimą, kurios silpnina pa
čios Lenkijos gelbėjimo bylą.

Kokią naudą turės lenkų tauta, jeigu Lenkijos Res- 
pugiikai formaliai priklausys Vilniaus ir Tišeno sri
tys, o pačią Lenkijos Respubliką kontroliuos Stalino 
agentai a 1a Waada Wasileweka?’* *

GAVĖNIOS
MINTYS

Rašo Vysk. P. Bučys, M I C.

Cassino regione, Italijoj, viena katalikų bažnyčių pir
miau kiekvieną keleivį žavėjusi savo grožiu, dabar tik 
griūvėsiu krūva. Du Amerikos kariai žiūronais seka vo-’ 
kiečių pozicijas. (NCWC-Draugas)

Vilnius, Kaunas gyvena tik duona ir kruopom

Trečiasis gavėnios 
antradienis kovo 7 d.

Bažnyčioje girdime skai
tant Evangeliją apie tai, kad 
V. Jėzus išvarė iš žmogaus 
velnią ir nebylys ėmė kal
bėti (Luk. 11, 14). Pamoks
lininkai išaiškiną kad vel
nio pristosimas skiriasi nuo 
ligos tam tikrais svarbiais 
reiškiniais. Mums gi, šios 
dienos Evangelija duoda pro 
gos prisiminti išpažinties 
sakramentą ir joe reikalą.

Žmogui tikinčiam ir tikė
jimą reiškiančiam darbais 
bei norinčiam išvengti tos 
apgaulės, j kurią įsipainio
ja dauguma žmonių, maty
dama savyje nebūtų geru
mų hr nematydama esamų 
blogumų, labai svarbi yra 
išpažintis* Kaip ligonis turi 
pasirodyti gydytojui, taip 
atgailą. darantis žmogus tu
ri pasisakyti kunigui savo 
kaltybes.

Duodamas kunigams ga
lią atleisti ir sulaikyti nuo
dėmes, V. Jėzus jiems uždė
jo pareigą broliškai mylėti 
tuos, kurie per išpažintį at
skleidžia savo sąžinės slė
pinius. Kunigas labiau už 
gydytoją ir advokatą turi 
pareigos išlaikyti slaptoje 
tą, ką yna išgirdęs per išpa
žintį. Net ir labai aptvirku- 
gin kunigu karfflifl rtflnif ai* 
ko. Būva ir tokių, kad be
dieviais tampa ir visai sąži
nės netenka. Tačiau nę vie
nas išpažinties slėpinių ne- 
išpasakojo dėfito, kad viską 
užmiršo. Tas užmiršimas tai 
stebėtinas dalykas. Jį reikia 
vadinti stebuklu, nes tęsia
si jau 19 šimtų metų. Vie
nas kunigų pašiepėjas išsi
tarė, ksd Dievas su kuni
gais apseina taip, kaip pa
darė su liūtais, nematomu 
būdu surakindamas jų snu
kius,, kad nesudraskytų į- 
mesto pas juos į duobę Da
nieliaus. Bet gi ne liūtai yra 
kunigai, o meilės įsakymą 
vykdo. . ,

Gavęs nuodėmių altleidi- 
mą žmogus nekartą būva 
taip silpnas, kad savomis 
jėgomis nebegali ištesėti pa
dorume. Broliškas ar tėviš
kas kunigo žodis sustiprina 
buvusį nusikaltėlį, padeda 
jam kovoti su pagundomis. 
Sodininkas, persodinęs jau
ną, silpną medelį, įkala ša
lę po sausą kuolą. Kol me
delio šaknys sustiprėja, kuo 
las jam priduoda tvirtybės 
ir atsparos.

Nesibijokime eiti išpažin
ties. Ne priešą raam klau
sykloje, o brolį); ne bausmę, 
o paguodą; ne panieką, o 
meilę ir sustiprinimą. Dau
gelis išpažintyje rado ra
mybę. Pabandykim ir mes. 
Tik sangokimės nebylio vel
nio, kurs mos atitraukia nuo 
išpažinties.

radienis, kovo 7, 1944

MĖŠLAMS PRAŪŽUS

t i

(LKFSB) Slaptoji Lietu
vos spauda dar 1943 m. va
sario mėn. rašė: “Miestie
čiai marinami badu. Vokie
čiai tai daro sąmoningai. 
Labiausiai nukenčia Vil
niaus ir Kauno miestų tar
nautojai ir darbininkai. Skir 
tos nuristo normos yra to
kios mažos, kad jų pakanka 
tik žmogaus gyvybei palai
kyti. Tačiau žmonės ir kuk
lių maisto skirtų normų ne
gauna, nors kortelė® ir yra 
išduodamos. Mėsos Kauno 
gyventojai negauna jau pen 
ktas mėnuo, o Vilniaus — 
dar seniau. Bendrai, Vilniu
je veik nieko jau seniai ne
gauna. Prieš pat Kalėdų 
šventes sustabdė sviesto 
išdavimą ir Kaune. Vietoj 
sviesto huvo žadėta duoti 

„mėsos, tačiau gyventojai

POLITIKA

nemato nei sviesto, nei mė
sos... Visas maistas, kurį -4 
dabar žmonės gauna pagal 
korteles, yra duona ir kruo
pos... Dauguma šeimų netu
ri pakankamai pagrindinių 
daržovių: bulvių, kopūstų, 
burokų ir morkų. Tokioms 
šeimoms tenka bkdaut... 
maži vaikai ir ligoniai ver- * 
čiami badauti. Vaikai pieno 
ir sviesto negauna. Manų 
kruopų retkarčiais teduoda. 
Pasitaiko nemaža tokių, ku
rie naujagimius maitina iš 
miltų išvirta gryname van
denyje košele... Mūsų parei
ga, kas tik galim ir kuo tik 
galim, padėti mūsų fabrikų 
ir kt. darbininkams bei tarX 
nautojąms. Visi lietuviai 
bus čia pat reikalingi nepri
klausomai Lietuvai kelian
tis.”

* CICERO 

Politika ir Lietuviai

a: B. PETKUS

LONDON. — Laike kovų 
Neapolyje, Italijoje, šešios 
bažnyčios buvo sugriautos ir 
19 bažnyčių buvo smarkiai 

sužalota.

Organizacijų atstovų su
sirinkimas praeito antra
dienio vakare Liuosybėssve 
tainėje buvo labai entuzias
tiškas. Buvo šaukta draugi
jų, kliūbų atstovai. Atsilan
kė nuo 7 draugijų,, 3 nebu
vo. Susirinkimą atidanė A. 
Tumavičius. Visų atstovų 
išklausyta pareiškimas. Vi
sų nuomonės supuola už 
Lietuvį kandidatą ir kaip 
būtų malonu turėti savo 
tautos atstovą miešto val
džioje. Pats kandidatus į 
assesoriauz urėdą. A. B.Pet
kos, Raudonos Rožės kliūbo 
atstovas, pareiškė savo nuo 
monę.

- *■ r

Kaip svetimtaučiai prie
lankiai atsineša iš visko 
atrodo jog demokratų par-^ 
tijos kandidatai laimės rin
kimu®. Praeitis parodo, jog 
Lietuviai neturėjo vienybės 
persiduodant svetimiems ir 
skaldydavo balsus, šiuose 
rinkimuose to nebus. Tik 
vienas kandidatas Lietuvis, 
tad Lietuviai turi stoti už 
jį visi šimtu nuošimčiu. 
“Taip ir bus,” Draugijų at—< 
stovai • nutarė šaukti masinį 
susirinkimą. Tėmikite spau
dą ir radiją. Tik vienas mė
nuo iki rinkimų. 4 Balan
džio teismo diena ir Lietu
sių ateitis. Nelaukime kitų 
parąmoa .— patys stokime 
kaip vienas, ir laimėsime.

-n.*

Suvažiuos katalikai .

muzikai auklėtojai
SL Louis. — Katalikų mu

zikų auklėtojų draugija tu
rės suvažiavimą nuo kovo 2 
iki 8 dienos, Jefferson vieš- ą 
būtyje, St. Louis.

Katalikų muzikų auklėto
jų draugija (The National 
Catholic Music Educators’ 
Association) buvo suorgani
zuota Milwaukee, 1942 me
tais, ir dabartiniu metu vei
kia dvidešimt vienoje valzti- 
»• 1 srv

PIRKITE KĄĘO BONUS’-
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Daug pasidarbavo 
parapijai

No. Side. Kaip jaa žino
ma, kunigų permainose naū- 
flNI klebonas kun. J. Saulins- 
kaua iš Sv. Mykolo parapijos 
perkeliamas klebonu į Visų 
Šventųjų parapiją.

Kun. J. šaulinskas klebo
nu šv. Mykolo parapijoj! iš
buvo aštuonis metus ir tris 
mėnesiu*. Per tą laiką teko 
visko pergyventi, daug rū
pintis bažnyčios pataisymais 
ir pagerinimais. Ir nemažai 
jų atlikta ir nemažai kaina
vo. Visa tai reikėjo padary
ti neskaitlingų parapijonų 
aukomis ir kitokia jų para
ma.

Praeitą vasarą netikėtai 
lūžo bažnyčios stogas ir lu
bos. Remontas buvo dide
lis. Jam išleista net $1,300. 
Viskas buvo atmokėta.

Praeitą mėnesį atmokėta 
parapijos paskutinė skola 
$1,500 sumoje. Vadinas, nu
mesta jungas, kurs parapi
ją slėgė per 40 metų. Dabar 
parapija 40 metų įsteigimo 
sukaktį galės švęsti laisva 
nuo skolų. Si sukaktis suei
na šįmet.

Parapija visa kuo aprū
pinta. Visos bilos apmokė
tos ir dar apie tūkstantis 
dolerių randam banke.^Tai
gi, kun. J. šaulinskas para
piją palieka visais atžvil
giais gerame stovyje.

Koresp.

Iš Lietuvių Demokratę 
Lygos veikimo

Vasaiio 27 d. Darius-Gi
rėnas salėje įvyko Lietuvių 
Demokratų Lygoš susirinki
mas, kurį atidarė pirm. Al. 
G. Kumskis, o sekretoriavo 
V. M. Stulpinas.

Pirm, Kumskis, narys ko
misijos rengiamo baliaus 
dar praeitais metais, išdavė 
raportą. Prie to prisidėjo 
dar Al. Petronis ir iždinin
kas Kriščiūnas. Iš raporto 
pasirodė, kad, non buvo 
prastas oras, visgi padary
ta pelno. Laimikis — U. S.

308, kasdien nuo 9 vai ry
to iki 9 vai. vakaro, šešta
dieniais nuo 9 vai. ryto iki 
5 vai. vakaro.

MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Padėka

Vėliau Board of Election 
Commissioners atidarys re
gistravimo punktus kiekvie
noje Fire Engine House nuo 
kovo 8 dienos iki 13 dienos. 
Valandos tose vietose bus 
nuo 12 vai. dienos iki 10 va
landos vakaro. Nedėldienį, 
kovo 12 d. bus uždarytos.

Lietuviai Amerikos pilie
čiai, kurie dar nesate užsi
registravę, netingėkite prieš 
tryliktą dieną kovo užsire
gistruoki, nes kitaip negalė
site balsuoti bal. 11 d.

Atsiminkite: Europos žmo 
nės lieja kraują už teisę,

War Bond vertis >25.00 te- tod gaJžtų balsuoti ,r
ko C. Nobar. rinkti aau tokią valdžią, ko-

Pirm. Kumskis priminė,

Pranešimas ir 
kvietimas

Federacijos Chicago aps
krities susirinkimas įvyks 
trečiadienį, kovo 8 d., 8 vai. 
vakare, Aušros Vartų- para
pijos mokyklos kambary. 
Svarbu, kad draugijų, orga
nizacijų atstovai ir šiaip jau 
veikėjai atsilankytų svar
biems pasitarimams. Aps
kritis rengiasi prie Vaka
rinių Valstijų Konferencijos, 
kuri įvyks Verbų sekmadie
nį, Sv. Jurgio parapijos sa
lėj. Taip pat pradėtas svar
bus darbas spaudos sekcijos, 
kuriai daug dirba mok. J.uo- 
zelėnaltė ir Šliogeris. Bet 
draugijų ir veikėjų pagalba 
būtinai reikalinga.

Susirinkime bus išduota

kad šįmet sueina lygiai 10 
metų nuo įsteigimo Lietu
vių Demokratų Lygos. Jis 
patarė rudeniop surengti pa
minėjimą. Sumanymui visi 
pritarė ir pasižadėjo dirbti, 
kad bankietas būtų sureng
tas. šis reikalas galutinai 
apsvarstyti paliktas kitam 
sus-mui.
Indorsuotas visas demo
kratų sąrašas

Pirm. Kumskis pranešė, 
kad Illinois valstijos demo
kratų partijos kandidatas į 
gubernatorius yra Thomas 
J. Courtney, į senatorius — 
Scott W. Lucas. Kandidatų 
į menkesnes vietas vardai 
bus vėliau paskelbti. Vien
balsiai nutarta visus kan
didatus užgirti. Primary 
balsavimai įvyks baland. 11 
d. Lietuvių- Demokratų Ly-‘ 
gos valdyba ir visi. delega
tai ragina lietuvius piliečius 
užsiregistruoti balsavimui. 
Kas turi registruotis?

1. Visi Jungtinių Ameri
kos Valstijų piliečiai, kuris 
yra gavę Amerikos piliety
bės dokumentus, bet pir
miau neužsiregirstravę.

2. Visi gimę šioje šalyje 
— vynai ir merginos, sulau
kę 21 metų amžiaus, bet 
dar Besiregistravę.

3. Visi, kurie yra atvykg 
iŠ kitos valstijos į Ulinois 
ir čia išgyvenę vienus me
tus laiko, Cook paviete 90 
dienų ir savo precinkte 30 
dienų, jei dar nėra užsire
gistravę.

kiče nori. Čionai mes turė
dami tą teisę, turime ja ir 
naudotis. Tad visi, kurie dar 
nesat užsiregistravę, nepa
mirškite užsiregistruoti.

V. M. Stulpinas,
L. D. Lygos sekretorius

"IT’S TIME 
FOR A CHANGE”

Vole Straight

0 REPUBIICAN 
★

Įx] REPUBLICAN
FOR PRESIDENT

0 JOSEPH S. KKAL
FOR TOWN CtERK

0 JOHN C. STOFFEL
FOR COLLECTOR

0 JERRY DOLEZAL
FOR SUPEBV1SOR

0 LEO KASPERSKI
FOR TOWN ASSES8OR

0 F. J. Christenson
FOR TRUSTEE

0 JERRY F. JUSTIN
PoOs opės from

6 1 k to 5 P. M.
ELECTION TUESDAY, 

APRIL 4TH, 1944

Kur reikia registruotis
svarbių raportų. Valdyba . Miesto rotušėje, Room

Apie vokiečiu 
tremiamuosius

(LKFSB) Slaptieji Lietu
vos laikraščiai 1943 m. vas. 
1 d. rašė: “Pirmoji vežimų 
banga palietė Kauną, iš ku
rio išvežta apie 150 šeimų. 
Pirmieji išvežti į Praveniš- 
kes, ten, kur bolševikai iš
žudė lietuvius. Simboliška 
vietovė. Oficialiai motyvuo
jama, kad vežimas palie
čius tik lenkų tautybės žmo
nes. Mes žinome, kad išvež
tųjų tarpe yra daug lietuvių 
šeimų, net karininkų. Len
kus ar lietuvius veža, mums 
jų tautybė ar kalba nesvar
bu, svarbu pats principas, 
kad vežami Lietuvos pilie
čiai, Lietuvos gyventojai.”

A. t

Pilkite Karo Bonus

JUOZAPAS KA8MAU8KI8
Gyveno 4251 8. Sacrnunento av. 
Mirė kovo 6 <J. 1944. 12:20
vai. ryto, sulaukę* 43 metų.

(M m ė bt*tuvo>. Kilo Iš Tau
ragės apskr, - Kaltlaėnų par., 
Oedmlnlškėn kaimo.

Amerikoje Išgyveno 21 tn.
Paliko dldottamo nultOdtme 

inotcrj Marijoną (po tėvais 
Kontralto, dukterj Lillian Ir 
sūnų Kdw&rd, motinėlę Mari
joną Anullrnę, patėvį Joną, 
glmlnalt) Oerb. Pralotą Ken. 
M. Krušą, 2 brolius JonąKaa- 
niauekj, Jo moterj Barborą Ir 
Jų kelmą, Kasimi orą Kcnvelką 
Ir Jo šeimą, pusbroli Antaną 
KaemauakJ Ir Jo ft.liną ir dau* 
kitų gimini,), drangą tr patjs- 
Uuuų,

Kūnai, paAarvetaa John K. 
Eudelklo koplyčioje, 4220 8o. 
Callfomia AvO.

Laidotuvės Jvyks ketvirtad., 
kovo t d. »S keptrftoa S:OB 
vai. ryto bus atlydėtas J Av. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurto
jo Jvyka godulingoa pamaldos 
ut velionio aidą. Po paumtdų 
bus nulydėtas j Av. Kazimiero 
kapines.

Nuošlrdžiąl kviečiamo visus 
giralnea. draugus Ir ftažjatannia 
ualyvautl iloso laidotuvėse.

BtflKtoę: Moteris, O*#, M- 
imm, Motina, PatčvS, (.tinj- 
nažtln, Broliai, PnstMoiis ► 04- 
mlnJa.

Laidotuvių direktorius John 
P. Eudelkla, Tek. Yards 174L

i Brighton Park. —ARD 6 
1 skyrius taria nuoširdų ačiū 

Tovvn sf Lake. — Kinči- seselėms Kaaimierietšms už 
nai dėkoja visiems jų jubi- puikią programą ir bankie 
liejau* vestuvių dalyviams tą, taipgi dėkoja vietos se- 
ui dovanas, .veikioimua ir «dėm. už .kanius puaryčiua 
atsilankymą arbatėlėn, būt- sekmadienio rytk ir gražiai 
tent: kun. A. Deksnkii, V J išdekoruoti sidabriniais vai- 
IMukiai, Maliiauakama ir nikal8 kamharį. Koresp. 
dukteriai, Stakauskams, Ra
kauskams, Laurinienei, Ne- 
munienei, Krikščiūnienei,
Stanley Zogui, M.ss Vaznis,
Miss Meaghir.

Sveikinimai gauti nuo pre
lato Krušo iš Arizona, se
serų Kazimieriečių — vie
tos ir vienuolyno.

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

J. W. Goethe

Didžiausia Lietuviu 
Jevelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedui, Rašomas Plunks
nas ir ivalrius
kitokius auk
sinius daiktui 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS! _ '
Turime dideli 
ir gerą pasi

rinkimą Muzikaliikų Instrumen
tų, Muzikaliikų Knygų, Stygų. 
Rekordų ir Įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCflMAKER 

— MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

NULIODIMO O VALANDOJE

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLUTŲ

VARTOJAMAS NAUJAS rLAMTIO MA- 
TKKIOLA8 MATVBALtM OtfM 
SPALVOM DANTU rUHTOMS.

NAUJOS
KUSIBS Velvatone DANTUnaiToe

$12.50
IKI $39.50 C« KIEKVIENĄ

N aa tat duoda. Be skoni*. Netarsite epal- 
voe Neblunke. VleeJ žaly Mnemee Santą 
plaltoa. Permatomoe eryetal oleer pleltoe

Plunksnos sunkume, sanitarė*, Paten
kinimu* tacnataotaa. MatorMaa labai pa- 

t gamtini. Vienas (Benas taisymą

Darome pleitas {spaustas Ir 
Uk ii lalanluotg dantistų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

17*4 8. Ashland tori Fl. Mon.

m I IM I. Settnd. aas • IU 4. 
KAI.BAMB LIBTUVUKAI

sma w. m«i m *ns n. i*w sms
M IV. Dearborn Rm. BOB. Kia M4B 
Vldurmlssčiu vai. 1—4. ž«tr*ai«u| ir 

hatvtraaAMai ana • na t

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

■' ~ “ t
BRIGHTON PARKA

Sa Iaeome talr—to Ir HUb rak 
kalais kretpkttis Viriminėtu

Skolinam Pinigus

Morgičiams
'KAS B MANDAGUS 

rATABNAVIVAS 
KRKIPKmS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS wd LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorių* tar Iždininku
DABASUNB
DIVIDBMTŲ 
RATA.................

1751 W. 47th Street

DOMINIKAS BAGDONAS
Gyveno 10840 S. Avenue N.

Mirė kovo 4. 1944, 10:45
vai. ryte, sulaukęs 35 metų.

Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą motinėlę Eleną, po 
tėvais Chnraltę; 3 seseris: 
Betty Taylor, Švogerj Ray- 
mood, ic~Jų šehną; Ann Cad- 
lovic, Švogerj John, (V. 8.
Navy). Ir Jean Nylen. 2 bro
lius: Stanley (U. 8. Navy). Ir 
Edward, dėdę Jeronimą Sta
naitį ir jo sūnų. Juozapą (U. 
S. Army) Ir kitas gimines, 
draugus ir pažistamus.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 8747 8. Commercial Avė.

Laidotuvės jvyks trečiadie
ni, kovo 8 d. IS koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j ftv. 
Juozapo parap. bažnyčią, ku
rtoje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Seserys 
Broliai, Hvogertal ir Glmėnės.

Laidotuvių Direktorius John 
F. Eudelkla, Tel. YARds 1741.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HQME
patarnavimas — Moterį* patarnauja.

t PHONE 9000 1117 ROOSEVELT 8TREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ {STAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605*07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyči** VELTUI Vtaore 
Chicago* D*ly*e

Radio Proi WGESProgramai
(139G k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad.
8 vai. vak.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

MONUMENT

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

M Wraa Viri 8* Metų
Tob PafloB šeimoB

M

*

iHiimiiiiiiiimiiiimimiiiimiiiiiimimiimi
PERSONALIZED MEMORIAL* AT NO ADDITIONAL COSTt 

PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUOTIONS 
DISTRIBUTOR* OF THB FAMOUS MONTELLO GRANITE 

Moat BeaotUal—Moa* EnAuing—Strongest—BeM la Tbe Wortd. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITftB PRJE __

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washlngton Blvd. 6919 South Troy Street

Tet ESTebrook 3645 TeL RĖPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 0-0 v. vak.; Seitad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicago*
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aaociacijoa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Nakų

Mes Turime 
Koplyčia*

Visose Miesto 
Dalyse

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YABDS 1138-31

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
18788 S. MICHIGAN AVE.

Phones: CANAL 2515 
OOMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

L. BUKAUSKAS
18821 sa MICHIGAN AVE. PULLMAN 9661

ANTANAS ML PHILLIPS
UTUANICA AVE. Phone YABDS 4908

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
8354 Sa HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
YARDS 0781
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
"* ^už U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Lietuvaitė U. S. Navy WAVE
savo pačios įrengtą Beauty 
Parlor. . . j

Karui prasidėjus Stasyte 
nerimo namie, ji troško pri
sidėti prie karo laimėjimo. 
Todėl 1943 metais, rugsėjo 
mėnesį, ji įstojo į U. S. Navy 
WAVES. Savo pirmas die
nas praleido New Yorke, pa
skui mokslus ėjo Oklahomos 
valstijoje. Baigus kursą bu
vo paskirta į Washington, 
D. C., kur eina savo parei
gas. '»

Stasytės tėvai, Povilas ir 
Ona Jurgutis, gyvena India
na Harbor, Ind. Ji turi sesu
tę Prancišką Dubickienę.

STASĖ JURGUTIS 
Stasytė Jurgutis (Jurgu- 

tytė) baigė šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos pradžios 
mokyklą, Indiana Harbor, 
Ind. Taip pat baigė Lincoln 
high school, Indiana Harbor, 
Ind. Kurį laiką Stasė vedė

Kas Girdėtoj

Chicagoje <>

Žmogus žmogų 

įkando
James Reese, 509 W. Divi

sion, turės teisme atsakyti 
už dvi bėdas. Viena, kad va
žiuodamas automobiliu užva
žiavo ant kito, o didesnė bė
da — kad uždarant į kalėji
mą jis įkando kalėjimo pri
žiūrėtoją, policininką Ed. 
Mendenhall.

TJF« ■ ■Kiaušiniai
mokykloms

Karo Maisto Administra
cijos patvarkymu, per dvi 
savaites 229 Chicago pra
džios mokyklų vaikai kas- 

'dien gaus dykai po kietai 
virtą kiaušinį. Tai bus prie
das prie pieno, kurio dabar 
vaikams pristatoma puspan- 
tėmis po 1 centą. Vaikai 
gaus kiaušinių dėlto, kad jų 
pasirodė perviršis.

blENRABTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

GERIAUSI PRAEITŲ METU KINO ARTISTAI

as

Eddie Rickenbacker apgailestavo/ kad 
nėra religijos viešose mokyklose

Dievas yra Vyriausias Vadas mūsų 
kovotoju visur

New York. — “Admirolai 
vadovauja mūsų vyrams jū
roje ir generolai duoda di
rektyvas mūsų kareiviams 
Žemėje ir debesyse, tikras 
vyriausias vadas mūsų ko
votojų, kur jie bebūtų, yra 
'Dievas. Daugumas mūsų vy
rų žino jo buvimą, tarsi Jis 
būtų prie jų šone.”

Sis pareiškimas yra kapi
tono Eddie Rickenbackerio, 
garsaus lakūuno ir abiejų 
karų herojaus. Kapitonas 
Rickenbacker tai pasakė sa
vo kalboje, kai jis priėmė A- 
merikos auklėjimo pažymė
jimą iš National Education 
draugijos.

Kapitonas Rickenbacker
nusifotografavę po įteikimo jiems “Oscars”, tai yra Holr stipriai apgailestavo, kad

Permokėtus taksus 
grąžins su
nuošimčiu

Iš Washingtono praneša
ma, kad tie, kurie pildydami 
Income Tax blankas rado, 
jog ne jie turi Dėdei Šamui 
mokėti, bet Dėdė Šamas 
jiems tiek ir tiek turi grą
žinti permokėtų 1943 m. tak
sų, čekio gali tikėtis tiktai 
už kokių devynių mėnesių, 
kol viskas bus sutraukta į 
knygas. Permokėti taksai 
bus grąžinami su 6 nuošim-, 
čiu ant visos sumos. Vadina
si, po devynių mėnesių dau
gelis gaus net daugiau, negru 
buvo pažymėta jų Income 

' Tax blankoje. Nuošimtis bus 
‘ pradėtas skaityti nuo 15 d. 
kovo mėnesio.

lywood Judamųjų Paveikslų Akademijos dovanos už ge
ria usj lošimą veikaluose “Song of Bemadette” (Berna
detos giesmė) ir “Watch On The Rhine”. (Acme-Draugas 
telephoto)

KUN. PETRAS GASIŪNAS - KLEBONU 
SV. MYKOLO PARAPIJON

Kun. P. Gasiūnas, šv. An-|ko, kurs perkeltas klebonu 
į Visų šventųjų parapiją.

Sveikiname ir linkime kuo 
geriausio pasisekimo naujo-

viešų mokyklų sistemoje nė
ra religinio mokymo ir auk
lėjimo. Jis pareiškė, kad vi
sų gyvenimo taisyklių cent
re turi būti Dievas. Juo dau
giau bus kreipiama dėmesio 
į dvasinį lavinimą, tuo ma

žiau bus jaunuomenėje iš
tvirkimo.
DVASIOS STIPRYBE

Jis pasakė, kad dvasios 
stiprumas duoda jėgos fron
tuose mūsų kareiviams iš
spręsti sunkiausias proble
mas. Kapitonas Rickenba
cker pacitavo garsų laišką, 
rašytą Comdr. John Joseph 
Shea savo sūnui, netrukus 
prieš tai, kai laivyno hero
jus sutiko mirtį, kai lėktuv
nešis Wasp buvo .priešo nu
skandintas. Tame laiške 
John Shea parašė savo ma
žajam sūnui: “jei būsi geras 
katalikas, būsi geras ameri
kietis.”

Amerikos auklėjimo pažy
mėjimą duoda kiekvienais 
metais National Education 
draugija vyrui ar moteriai, 
kurie pasižymėjo auklėjimo 
srityje.

Apie tai rašo “The Re
gister”, kovo 5 d., 1944 m.

tano parapijos, Ciceroj, vi
karas, vakar gautomis ži
niomis paskirtas klebonu 
Šv. Mykolo parapijon, North
Side, vieton kun. J. šaulins- se pareigose.

Orderių išpildytoįai Savo automobiliu
padėjo apiplėšti

Pavogta 600 dėžių 
alaus

Prie Montrose ir Cicero 
Avė., rasta Atlas Truck Line 
Co. trokas, kuriame buvo su
krauta gabenti 600 dėžių 
alaus. Troka9 stovėjo tos 
pačios kompanijos garaže. 
Gudrūs vagys troką išvažia-

Fred Rizza, gyvenąs adre- vo, alaus dėžes iškrovė, o 
su 4703 Gladys Avė., pšpa- trokąxpametė.
šakojo policijai tokią “isto-

Antradienis, kovo 7, 1944

Keturi sūnūs 
marinai

Mrs. Frank Kaaper, 6229 
S. Kedzie Avė., turi keturis 
sūnus ir visi marinais tar
nauja Dėdei Šamui. Trys jų 
korporalai, o ketvirtas pla- 
toon sargeant.

bėdoj ~
Glaser Crandall maisto 

urmo parduotuvės, 2006 So.
Western Avė., trys orderių
išpildytojai pateko į bėdą už i riją”. Prie pat jo namų ga- 
šmugelį. Susekta, kad jie at-į ražo, kuriam vakare parva- 
matų dėžėmis yra išmugelia- žiavęs norėjo .pastatyti au- 
vę 75 dėžes uogų dželės stik- tomobilių, jį užpuolė penki1 
luose. Policija suėmė ir du plėšikai. Pirmiausiai jam 
privačios firmos išmatų iš- įsakė išvažiuoti ant gatvės, 
vežiotojus, kurie buvo ryšy Paskui atėmė iš jo $80 ir

Illinois pirmoj f *
vietoj

Iš keturių valstybių, ku
rioms buvo paskirta didžiau
sia kvota Ketvirtosios Karo 
Paskolos vajuje, Illinois val
stybė yra daugiausia išpir- 
kuri bonų. Illinois valstybė 
bonų išpirkime siekia 131 
nuošimtį, New York — 110 
nuoš., Pennsylvania — 108 
nuoš., ir Califomia — 105 
nuoš.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

tarp šmugelninkų ir krautu
vių. Kiekviena dželės dėžė 
buvo parduodama po $3.50. 
Keturiosdešimtys dėžių fir
ma susekė ir atėmė. Norima 
surasti dar 30 dėžių pirma, 
negu jose esanti dželė atsi
durs ant kieno nors stalo 
duonos.

Perkelti
Apygardos teisėjas Wal- 

ter J. LaBuy iš Chicago ir 
Elwyn R. Shaw iš Freeport. 
UI., prezidento Roosevelto 
patvirtinti federaliais teisė
jais U. S. District Court 
šiaurinėje Illinois valstybė-

Sunito

žiedą vertės $300. Paskui va
žinėjo ir diskupavo kur ir ką 
apiplėšti. Pasirinko Garfield 
Arms Hotel. Ten laimėję 
$125, plėšikai 6 vai. ryto 
prie 21 ir S. Wentworth Avė. 
išlipo iš Rizza automobilio 
ir liepė jam sveikam važiuo
ti namo.

Superior teismas priteisė 
iš Pennsylvania geležinkelio 
kompanijos $125,000 atlygi
nimu William’ui H. Knipper, 
55 m., gyvenančiam Long- 
sport, Ind. Nelaimėje Knip
per neteko kairės rankos ir 
kitose vietose buvo suieis-

APDOVANOTA

Lit. Rita Virginia Rourke 
iš Chioago, kariuomenės alau 
giS, už didelius pasižymėji
mus Anzio fronte, Italijoj, 
vyriausybės apdovanota Si
dabrine žvaigžde. Ji yra ka
talikė, baigus Loretta eka-
dėmi ją. (NCWS-Draugas)

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas 
padarytas 
kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 
per VASARIO ir KOVO mfta

STATYBAI REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI 
* . ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!

PANAUDOKITE PWX)^ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
1 NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

»!• WK8T ROOSBVBLT BOAD

TAUPYKITE m(hnj ištaigoje. Jflaų indėliai rūpestingai globo ja- 
m* k ^40 $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
suranee Corp. Jūsų pinigai greitai Uhnokami ant pareikalavimo. 

mūls ■ i LTff I/M SENIAUSIA IR ŽYMIAUSI 4 LIETUVIU FINANSINE IŠTAIGA 
— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

“KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8236 80. HALSTED ST.

Vedybų skaičius
veik tas pats

Cook apskrities klerkas M. 
J. Flynn praneša, kad vedy
bų skaičius apskrityje šįmet 
per pirmuosius du mėnesius 
buvo toks pat, kaip ir per
nai. Per sausį ir vasarį šių 
metų išduota 6,063 vedy
boms leidimai, o pernai per 
tuos du mėnesius išduota 
6,080 leidimų.

Tikrina gazolino
kuponus

Pradedant praeitu šešta
dieniu, 75 OPA Chicago Ra
jono valdininkai pradėjo ga
zolino stotyse tikrinti kupo
nus, ar jie yra indorsuoti au
tomobilių savininkų, kurie 
perka gazoliną. Tuo būdu 
norima uždaryti kelias juo
dajai biržai, kuri gazolino 
vartojime juo toliau, tuo la
biau plečiasi.

Serga
Rose A. Woodhull, prezi

dentas Chicago Sanitary 
District, sunkiai serga. Su
sirgo atostogaudamas savo 
vasarnamy Land O’Lake, 
Wis. Jis yra viengungis, 65 
m. amžiaus.

Pirmas geležinkelis Ste- 
fensono nuvestas 1825 me
tais.

X Pvt. lst Class Charles 
Dovidauskas 1723 RubbLe 
Karo Departamento prane
šimu sužeistas kovose su ja
ponais Pacifike.

X S v. Jurgio faažnyėio|e 
praeitą sekmadienį misijąs 
pradėjo vesti kun. A. San
dys, MIC., “Laivo” redak
torius. Misijas žmonės gau
siai lanko. Misijos baigsis 
kovo 13 d., 3 vai. popįet. Per 
misijas daugeliui bus proga 
užsiprenumeruoti katalikiš
ką dienraštį), kurio stotis y- 
ra Gudų krautuvėje.

X Jaunimo dvasinė puota 
šv. Kazimiero garbei praei
tą sekmadienį, šv. Antano 
bažnyčioje, Cicero, buvo tik
rai įspūdinga. Svečių tarpe 
buvo ir du kareiviai:- J. Sa
kavičius, narys Ii Vyčių 29 
kp. Newark, .N. J., ir St 
Kantautas, narys L'. Vyčių 
13 kp. iš Sa Boston, Mass

X “Birutės” choro inici
atyva, kovo 10 d., Sandaros 
salėje, 840 W. 33rd St., šau
kiamas Chicago muzikų 
chorvedžių ir dainos meno 
mėgėjų susirinkimas bendro 
komp. S. Šimkaus pagerbi
mo reikalu. Velionis Šimkus j 
yra buvęs “Birutės” choro 
vedėjas.

X A a. Mykolas Daugir
das, senas No. Side gyven
tojas ir veikėjas, laidoja
mas šiandien iš Šv. Mykolo 
bažnyčios. Velionis buvo il
gametis dienraščio “Drau- y 
go” ir “Laivo” skaitytojas. 
Prie gausių užuojautų, ir 
“Draugo” redakcija prideda 
užuojautą savo koresponden 
tei Daugirdienei, jos šeimai 
ir giminei.

X Seseriai M. Berchmans
minint 25 metų jubiliejų 
Dievo tarnyboje Šv. Kaži- 

Į miero vienuolyne, Town of 
Lake veikėjos pasiuntė nuo
širdų sveikinimą, o Mickū- 
nienės pasidarbavimu kovo 
2 d. buvo atlaikyta Mišios 
jos sveikatos intencija.

X F. Vaicekauskas, Bri
ghton Park veikėjas, kovo 
4 d. šventė 70 metų amž. A 
Nežiūrint tokio skaičiaus 
metų, jis jau penkiolikti me
tai JTa pirm. Federacijos 19 
skyriaus, parapijos komite
to. narys, Labd. Sąjungos 
centro direktorius, narys L 
Vyčių 36 kp. ir kitų drau
gijų, kuriose taipgi pasižy
mi veikimu. Federacijos Chi 
cago apskr. susirinkimai 
taipgi neapseina be ja Svei
kiname !

X Vargdienių Seserų Gil
dos narių, Brighton Parke, 
rengiama “bingo party” ko
vo 12 d., Ig. ir Marijonos 
Petkų namuose, 4343 S. Rock -; 
weM St, tikimasi bus sėk
minga, nes ne vien pati na
mų šeimininkė Petkienė, bet 
ir jos talkininkės sltropiai 
platina tikietus, renka do
vanas, ir tuo atžvilgiu gali
ma tikėtis skaitlingos pub
likos ir gerų sėkmių. Pra
moga prasidės 3 vai. popiet, 
įžanga tik 25c.




