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Naciai uždaro municjos dirbtuvę Rygoje
MARINAI OKUPAVO WOTHO ATOLĮ

Amerikiečiai nerado jokios opozicijos
PEARL HARBOR, kovo 

13. — Amerikiečiai marinai 
užėmė Wotho a,tolį; grupę 13 
salų 240 mylių i pietus nuo 
Eniwetok. Nors nepraneš
ta, kada jie ten buvo išlip- 
dinti, Adm. Chester W. Ni- 
mitz komunikatas sakė jie 
ten nerado jokios japonų 
opozicijos.

Wotho randasi apie 100 
mylių j šiaurvakariu® nuo 
amerikiečių pozicijų Roi ir 
Namur salose. Didžiausia 
to atolio sala, taipgi vadi
nama Wotho, yra šiaurryti- 
nėj atolio daly, ir, manoma 
yra vienintelei apgyventa

sala.. Raportas eakė gyven
tojai amerikiečiams drau
gingi ir siūlė marinams mai
sto ir saldainių.

Amerikiečiai lakūnai tę
sia savo atakas ant rytinių 
Marshall salų. Apart šaudy
mo iš priešlėktuvinių pat
rankų, jie nesutinka jokios 
opozicijos.

Mitchell ir Dauntless bom 
bėriai ir Warhawk naikintu 
vai penktadieny puolė tris 
priešo bazes, o laivyno Ven- 
tura lėktuvai atakavo kitų 
bazę rytiniuose Marshalluo- 
se.

Bombos suaižė didelę 
japonu Wewak bazę

GEN. MacARTHUR STA
BAS N. Gvinėjoj, kovo 13.— 
Japonų Wewak bazė, Nau
joj' Gvinėjoj, kuri dabar yra 
didžiausia jų tvirtovė piet
vakarių Pacifike, nukentėjo

Žada mažinti "A"A , \
kuponu vertę

WASHINGTON, kovo 13. 
—OPA racionavimo virši
ninkas, Pulk. Bryan Hous- 
ton, sakė jo agentūra dabar 
svarsto “sulyginimo” pro

AMERIKOS LĖKTUVAS NUMUŠTAS VIRŠ BERLYNO

Kitiems lėktuvams skrendant tolyn, viena “skraidanti tvirtovė” buvo priešlėktuvinės 
patrankos šovinio paliesta ir sprogo ore virš Berlyno kovo 6 d. atakos metu. Po 
sprogimo buvo matyti tik dideli3 dūmų kamuolys (dešinėje).

(Signal Corps Radi Otele photo. Acme-Draugas.)

Užvarė vokiečiu
' laivę ant kranto

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS
Neapoly, kovo 13.—Britų 
Beaufighter lėktuvai, ipatro

gramą, kuriuo gazolino “A” 
nuo didelio skaičiaus sąjun- • kuponų vertė būtų sumažin- 
ginjįpkų bombų. Gen. Mac-i ta iki 2 galionų viduryaka- 
Afthur pranešimas sakė 25'rinėse ir vakarinėse valsty- ' liuodami virš vakarinės Vi 
priešo lėktuvu, kurie bandė

riefiintt® daugiau negu šimpnee
tilt ‘Amerikos lėktuvų, buvo 
numušti, o kiti šeši gal bu
vo sunaikinti.

Taikinys toje bazėje 
buvo Boran aerodromas. Su
Virs 120 tonų bombų numes- Halai reikaiau ia 
ta ant pakilimo aikščių ir 
paskatų Padaryta daug nuo 
srtolių.

bėse, lygiai kaip ir rytinėse duržemio jūros,„atakavo du 
valstybėse. J priešo reikmenų laivus prie

Manoma jų galutina® iru- Ispanijos kranto. Vieną jų 
tarimas bus paskelbtas ryt užvarė ant kranto, o kitą 
dieną.

Iš naujo atakavo 
šiauf'e Prancūzija

paliko beskęstantį.
Berlyno pranešimas sakė 

devyni britų Blenheim lėk
tuvai nuskandino 3,700 tonų

mui, vyriausybe £;
upės žiočių. Anot praneši
mo, 10 įgulos narių buvo 
užmušta ir 15 sužeista.

Airijai gręsia maisto ir kuro 
importų iš Anglijos sumažinimas

LONDONAS, kovo 13.— 
Iš visų davinių atrodo, kad 
sąjungininkai- yra pasiruo
šę visiškai uždaryti Ąirijos 
langą, per kurį vokiečių šni
pai neutralėj Airijoj stebė

tais Generolui Eisenhower 
jo prašant. Londone bendrai 
manomai, jog tas susisieki
mų draudimas yra tik pra
džia britų ir amerikiečių 
pastangų sudaryti apsaugą

jo amerikiečių lavinimąsi mūsų mili'harinėm paslap-

Taip pranešė slaptas Lietuvos radio
Naciai susirūpinę dėl artėjančių rusų
STOKHOLMAS, kovo 13. — Slaptojo Lietuvos r lio 

pranešimu, naciai šiuo Laiku ruošiasi uždaryti ginklu ir 
amunicijos dirbtuvę Rygoje, Latvijoje. Anot raporto, na
ciai tai daro dėlto, kad vis daugiau susirūpina dėl rusų 
kariuomenių žygiavimo į Pabalčio valstybių pusę.

Pabalčio valstybių žmonės, nenorėdami vilkti jokio 
svetimo jungo, laukia tinkamos progos sukilti prieš na
cius, kurie iki šiol laiko juos naciškoj priespaudoj.

Amerikietis vadovavo 
slavams partizanams

salos invazijoje
LONDONAS, kovo 13.— 

Maršalo Josip Broz štabo 
pranešimas sakė amerikie
čio karininko vadovaujami 
partizanai užėmė Pucisce 
uostą, šiaurrytiniam Brač 
salo® kampe, prie Dalmati
jos kranto. Brač sala ran
dasi apie 10 mylių į pietry
čius nuo Split uosto.

Berlyno radio praeitą sa
vaitę .sakė “komando” ka
riai, lydimi tūlo “Gen. Chur 
chill,” išlipę Lissa saloje, į 
pietvakarius.

Suomijoje esę naciai

Smarkiau šaudė į 
nacius Anzio fronte

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, kovo 13.— Šios 
dienos komunikatas sakė 
sąjungininkų artilerija pra
dėjo daug smarkiau apšau
dyti nacius aplink Anzio 
frontą.

Pranešta taipgi apie dvie
jų laivų nuskandinimą Ad
rijatikos jūroje. Vieną jų 
nuskandino lengvi karo lai
vai penktadienio naktį, Ne- 
retva kanale prie Jugoslavi
jos kranto. Keli vokiečiai 
jūreiviai suimti belaisvėm

Britų naikintuvai nuskan
dino antrą mažą priešo lai
vą žemiau Ancona šeštadieh 
nio naktį.

Trijuose žemes frantuose 
patrolė® keliose vietose su-i ii patroie® Keliose vietose su-

SUflirO PfODl6l1l3 j siranė su priešo patrolėmis,
bet prastas oras sulaikė by 
kokius didesnius kariuome
nių žygius.

Sąjungininkai lakūnai šeš 
tadieny, atakuodami Kalki
nius Genoje, Padua, Floren
cijoje, ir Toulon laivų bazę, 
Prancūzijoje, numušė 36 na
cių lėktuvus. Sąjungininkai 
prarado 14 lėktuvų.

LONDONAS, kovo 13 — 
Anot informuotų sluoksnių, 
Suomijos vyriausybė, išstu
dijavus rusų siūlomas tai
ko® sąlygas, / pasiuntė Mas
kvon notą, kuria pabrėžia
ma vokiečių karių Suomijo
je internavimo sunkumai. 
Rusai reikalauja to kaipo 
vieną taikos sąlygą.

Rusai jau atsakė į tą šuo* 
mių notą, ir atsakymo nuo
rašą pasiuntė Anglijos vy
ri augybei.

Suomijos radio, cituoda
mas konzervatyvų laikraštį

Europos invazijai.
Anglijos vyriausybė va

kar naktyj išleido įsakymą, 
kuriuo suvaržė suoisiekimą 
tarpe Anglijos ir Airijos. 
Tas įsakymas buvo išleistas 
tik dvi dienas po Airijos 
Ministrų Pirmininko Eamon 
de Valera pareiškimo, kad 
Airija negalinti paklausyti 
Amerikos prašymo uždaryti 
Vokietijos ir Japonijos at
stovybes Airijoje.

Tas draudimas buvo išduo

tim.
Numatomos dvi galimy

bės—uždarymas Airijos — 
šiaurinė® Airijos sienos, ir 
gal sumažinimas siunčiamų 
kviečių, gazolinos ir anglies 
kiekių. Airija tuos dalykus 
importuoja iš Anglijos ir 
Amerikos.

Airijos spauda pranešė 
apie draudimus be jokių ko
mentarų. Atrodo, kad airiai 
visvien remia savo neutra
lumo nusistatymą.

NEAPOLIS, kovo 13. — 
' Trijų kairiųjų Italijos poli
tinių partijų vadai šiandien 
pradėjo skleisti peticijas, 
kuriomis reike’sujama Ka
raliau® Vittorio EmanueL ir 
Premjero Badoglio vyriau
sybės atsistatydinimas.

Vakar dieną jivyko tų par
tijų masinis mitingas, kurio

LONDONAS, kovo 13.— 
Iš patikimų šaltinių sužino
ta, kad du* vokiečiai koman
dieriai Rusijos fronte—mar 
šala® Guenther von Kluege, 
ir maršalas Georg von Keu- 

meitu kalbėtojai išdergė mo- chler—huvo visiškai atleis
kit! daliniai skrido per ka-I narchistus, jų kalaboracio-
n«lą į Boulogne pusę. 1 nistus, ir fašistus. Amerikos

Aviacijos ministerijos pra-' militarinė policija tvarkė kurie yra ištikimi naciai, o
nešimu, greitieji Mosąuito i susirinkimą ir trafiką. Ine Junkers generolų luomo 
bomberiai nakties metu ata

Xn"«iklXi Rusų kariuomenė užėmė Kerzoną
15 ^cijc Pasivarė iki 30 mylių nuo Nikolajevo
sumažėjimas įskaitomas žen

LONDONAS, kovo 13.— 
Folkestone gyventojai, An
glijos pusėje Dover prata
kos, sakė dideli daliniai są
jungininkų lėktuvų šiandien 
skrido j šiaurinės Prancūzi
jos pusę. Kiek vėliau, dar

ti iš einamų pareigų. Į jų 
vietą paskirti komandieriai,

VĖLIAUSIOS ŽIBIOS
Iš LONDONO — Naciai 

pripažįsta praradę vieną iš 

dviejų reikmenų kalvų, ku

riuos atakavo britų karo 

laivai.

IŠ LONDONO — Šios die

nos atakose ant šiaurinės 

Prancūzijos prarasta vienas

Įspėjo apie Rusijos 
norą valdyti Pabalti

CHICAGO, kovo 13. — 
Kalbėdamas Serbian Na
tional Defense Council of 
America, sušauktam susirin
kime, Ray Brock, buvęs 
New Yorke Times kore®-

Mosąuito ir du

MASKVA, kovo 13.—Mar traukli visą savo Uniją at- bomb®ri«-

Bomba kuone užmušė 
ministerį Goebbels

klu didelių nuostolių, ku
riuos naciai nukentėjo per 
nuolatines amerikiečiui ir 
britų lėktuvų atakas ant na
cių taikinių Vokietijoje ir 
okupuotuose kraštuose.

KALENDORIUS 
Kovo 14 d.: šv. Matilda; 

senovės: Kalgailis ir įgau
tai

Kovo 15 d.: šv. Longinas

šąląs Stalinas / įsakė kanuo- gal Iki Dniestro upės, jeigu 
lėmi® Maskvoje šaudyti spal ji* nenori, kad rusai aprup- 
vuotus šovinius atžymėti tų ketvirtdalį miliono nacių,
Kerzono užėmimą. Rusųka- kadangi maršalo Koniev ir
riuomenė, pasfivariuąi 22 Gen. Mallnovsky kariuome- Į mis dienomis apsikeis dipio
mylias nakties metu, jį piuo-' nes abi varosi į Porvomais- matiniais atstovais.

IŠ NEAPOLIO — Prem
jero Badoglio vyriausybė 
pranešė, kad jo vyriausybė 
Ir Rirsięos vyriausybė šio-

Amerikos pondentas Balkanuose, sakė 
Rusija® galutinas tikslas 
yra visiškai dominuoti Lie
tuvą, Latviją, Estiją, Suo
miją, Lenkiją, Rumuniją, 
Bulgariją, rytinę Vengriją, 
Jugoslaviją, Graikijos Thra 
ce, ir Dardanėlius.

NEW YORKAS, kovo 13. 
Pranešimas iš Madrido 

Helsingfors Huvud s t a d s-! sakė nacių propagandos mi- 
bladet, sakė “Suomijos stip- nisteris Paul Joseph Gotb- 
ria.usias ginklas yra laiky- bels tik keliom minutėm iš- 
masis savo teisių.” Anot sigelbėjo nuo pražūtie® vas. 
laikraščio, tai nereiškia, kad 15 d., amerikiečių lakūnų 
suomiai šaltai žiūrėsią į atakos metu.
bandymus patraukti Suomi- Goebbels apleido pokilį, 
ją iš karo. kurį jis buvo suruošęs Bris

,____________ sel viešbuty, kuomet už ke
lių minučių milžiniška bom
ba pataikė į tą viešbutį. Be
veik visi jame buvę žmonės 
buvo užmuš4!, jų tarpe ir 
Goebbelso svečiai.

Goebbels tuo laiku sėdėjo 
slėptuvėje. •

Reikalauja 6 dienu 
savaite kasyklose

IS Ir užėmė netikėtam žygy. j ko geležinkelių centrų, kur Ig PEARI HARBOR _ Brock neBenai K^žo iŠ Eu rikoe k„yklo. hatų
Rusai kariai, žygiuodami 

abiem pusėm užtvinusios
i jos mano susijungti.

Biuletenis neminėjo mtį- 
šių Tamopolio mieste, bet

Laivyno lėktuvai numetė 50 ropos karo frontų. Jis sakė;

Ingnl upės, Privarė iki 30, Ta„ agentūra anka-
mylių nuo Nikolajevo uosto

_ Iri* * f'1 Į • • y kurifl| to nacius iš to miesto gat- Mar8haiI saloae-
Ruklis ir Gydeikė. yra vienas svarbiausių rusų |p KJUg w iNDMOS. - Gen. Stil

tonų bombų ant mažytės iiahdien ne«ali bfiti vietoa

VnTnnrAmiflPii i'Anho nona

ORAS

Nebus didelės atmainos 
temperatūroje. Gali būti 
lietšus ar sniego.

objektų pietinėj Rusijoj. rarortas s? k ė rusų lėktuve: well pranešė, kad amerikie-
Raportai iš fronto sakė pastebėję 400 nacių lenkų Mai Ir kiniečiai pavarė ja-

nacių maršalas von Mann- 
stein veikiausiai turės pa

važiuojančių ten kovoti ru- nonas iš Butidawng, 50 my- 
9>JS- 1 lių nno Akyab uosto.

Wakc ™lo». Taipgi puolė komPromla'ji “Arba
Neoru Ir 8 baze, rytinė*. An,erikOT

reikalauti, kad mūsų išrink
ti atstovai Kongrese atitin
kamai nusistatytų dėl Rusi
jos, arba Amerika ir Angli
ja bus taip neapkenčiamoą 
Europoje, kaip ir Vokieti
ja.”

SPRINGFIELD, IU., kovo 
13.—Progressive Mine Wor 
ker,® of America unijos ofi- 
cialai šiandien pasiuntė kū- įa . « į v •
ro administratoriui Ickeš,L/9YC SIC] 7131$ CCKdiTIS 
reikalavim,, kad vtoo. Ame, prjeJ

LONDONAS, kovo 13.— 
Rusų kariuomenei esant ne
pilnai 120 mylių nuo Čeko
slovakijos sienos,* čekoslova-

operuojamos šešias dienas 
per savaitę, iki karo pabai
gos.

Unijos vadai teigia, kad 
kiti kasyklų savininkai už-LkU vyriausybė Londone per
daro kasyklas darbo dieno* rad’° atsišaukė į savo fau
nais, nežiūrint anglių trūku-| kiečius gyvenančius Čekijoje 
mo paversti savo pasyvę opozi

cija į “visuotiną ginkluotą 
sukilimą’* prieš nacius oku

pantus.Pirkite Karo Bonus
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Jack Sharkey Vardiniu klubas
sugrįžo į Amerika pirmas

Buvęs kumštynių čempio-| 
nas Jack Sharkey pereitą 
penktadienį sugrįžo į Ame
riką po trijų mėnesių važi
nėjimo U. S. O. reikalais! 
Afrikoj ir Italijoj. Sharkey 
lankė kareiviui stovyklas 
linksmindamas kareivius de-' 
monstrąvimu, kaip ir kiti 
Amerikos artistai bei žymūs 
atletai. Mūsų tautietis džiau1 
gias laiminga kelione ir kad 
atliko savo užduotį pašvęs- 
damas ittijų mėnesiui laiką. 
Jis nesustojęs New Yorke, 
skubinos grįžt pas savo šei
mą j Bostoną. * j

Jeigu kiltų klausimas, kas 
yri garsiausias lietuvi^ at
letu, tai Sharkey tą titulą 
lengvai laimėtų. Jam būnant 
kumštininkų čempionu viso 
pasaulio laikraščiai rašė a- 
pie ji ir minėjo, kad jis yra 
lietuvis.

Man buvo žinoma, kad 
prieš šį karą Sharkey ren
gės aplankyti Lietuvą. Po 
karo Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, manau, kad 
jis aplankys Lietuvą, kaiip 
žadėjo, jeigu aplinkybės leis. 
Mea, kurie pažįstame jį -ar- 
č/.ju, žinom, kad Sharkey 
turi savyje lietuvybės dau
giau, negu kitų manoma. 
Galimas dalykas, kad vėliau 
jis aplankys ir šios šalies 
karių stovyklas tuo pačiu 
tikslu, jeigu tik bus reika
las. J. Jakubauskas

Cicero. — Kun. P. Galiū
ną paskyrus klebonu,Sv. My 
kolo parapųpn Vardinių klū- 
has, viehatinis tos rūšies1 
Ciceroj, o gal ir visam pa
sauly, kovo 8 d. suruošė šau- 
hias išleistuves savo hariui, 
(parapijos salėj. Sic klubo 
nariai yra begalo drausmin
gi ir j kiekvieną pramogą 
su saVo žnaohothis sueina 
paskirtą valandą ir “in cor- 
pore”. Taip buvo šį sykį. 
Be to, puotoj dalyvavo kleb.. 
kuh. I. Albavičhua it abu 
vikarai.

Kadangi klubo neriai ko 
ne visi yra bizhiertei, tad 
ko tik kada kur prireikia, 
visko jie suteikia. Dėlto ii 
šios puotos Menu, rūpesčiu 
PUtriiniehės it Mdndeikie- 
nės, buvo turtinga ir soti.

Linkėjimus kuo geriausio 
pasisekimo naujoj vietoj ir 
naujose pareigose kun. Ga
šlūnui sudėjo visa eilė klū- 
b iečių, vikarai ir pats kle
bonas, o ant galo naujasis 
klebonas nuoširdžiai padė
kojo kun. Albavičiui, pas 
kurį ilgiausiai išgyveno, kaip 
pas geriausj; savo tėvą, ir 
klūbiečiams žadėdamas ne
pamesti narystės.

BESKETBOLIN IN KfcS
unik STimn
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WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng In the Me

DR. VAltlISH, DPT.
LIETUVIS

National Catholic Community Service Baton Rouger Lsl, 
prie įsteigto ŪSO klubo suorganizavo ir merginų besket- 
bolo tymą, kuris kareivių labai keliamas ir dalyvauja nu
darytoj iš aštuonių tymų lygos turnyre. (NCWC-Draugas)

Mana M swtų praktikavimas 
jura r amu ta Tini as 

Optometrically Aktų Speciall'taa
Palengvina akių {tempimą. kuria 

esti priežastimi galvos skaudi j lmo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą aklų kariti, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 16 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, 0 Ne

kėlioj pagal sutartį. 
Daugely atrittklmų akys atitaiso-

Firtorj Repreeentatlve.

8HOWRO0M8 OI 
MERCHANDISE MAKT
For appolntment call — 

REPUBLIC 6051

flARGUTI-f
VIENINTfiLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAfiTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

Vakaro programai vado 
vavo biznierius Putrimas, 
kuris ant galo naujam kle
bonui uždarame voke įteikė 
ir dovahą nuo klūbo naritj.

Raport.

JAU LAIKAS PERMAINAI

Stalinam Pinigus

Mergišiams
EITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

1944
SUPREME

SAVINGS, and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekrhtorius lt Hdlnftlk—

DABARTINI
OIVIDKNTŲ
lUTA........... .•» /O
1751 W. 47th Street

Didžiausia lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius

auk-
sudus -1.liktus
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!
Turime didelį 
ir gerą pasi-

rinkimą Muzikąliškų Instrumen
tų, Muzikąliškų Knygų, Stygų, 
Rekordų it įvairių kitų inuzi- 
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius, 
Laikrodėlius, žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In- j 
strumentus. Pasinaudoki ta!

JOHN A. KASS
JEhELRY — WAtUHMAKEK 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

•X) republican
UŽ PREZIDENTĄ

Įx) JOSEPH S. KRAL
UŽ KLERKĄ

|xj JOHN C. STOFFEL
UŽ ČOLLteČtOR

Įx) JERRY DOLE2AL
• UŽ SUPERVISOR

ĮxJ LEO KASPERSltl
Už ASSESSOR

|xj FRANK J. CHRISTENSON
Už TRUSTEĖ

JxJ JERRY F. JUSTIN

RbN K t M Alt
ANTRAD., BAL (APRIL) 4 d. 1944 

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

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 ii importuotų 
pirmos rūšies produktų;

DISTRIBUTOR

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

---------------------8 ----- - 4712 South Ashland A V.

dalinių Rusijoje ir pašiekė Phone yards un
Vilnių. Tas kareivis t*ai ai- kreivos akys atitaisomos 
ni.3 į Sibirą Išvežtųjų žmo- Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

"'M. dar XIX sukilimo X" -P t X
dalyvių, bet jis pasilikęs iŠ- blindnessL kreipkitės prie manęs, 
tikimas patrijotiniams idea
lams Apie vadinamus len
kų daTinius Rusijoje jisai 
ne kaip atsiliepęs.

Penkiasdešimtas biu
letenis Vilniuje

(LKFSB) Stadijų Biuras 
Vilniuje pereitų, metų i pa
baigoje išleido jau penkias
dešimtą numerį biuletenio, 
kuriame registruodami fak
tai bolševikų okupacijos

EXTRA1 EXTRA!
Permainyta* 

'(E vardfce Ir

MONABCH L1QUOR 
3529 S». Halsted St.

Phone YARDS 6#64

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archet Avė»

Perkėlė sake Rtftttę Į 
Brighton park

Su income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės virttntnėtu 

antrašu.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

» pem aklų rimą r
tOffeklte JM lal.da.inl

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

^ 6958 So. Talman A v 
Tel. GROvehHl 0617 

Office TH. HEMlock 4848

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
i OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. tr Nedėliomis susitarus

2423 West Marguette Road

DR. G. SERNER

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS*

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTI — KE RONISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS
UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS Š

Loan ahrociAtion
OF CHIOAGO -- Al- ... ----

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

\ ~ W SEKMADIENIAIS — nuo 1
iki 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
▼ EXTRA PROGRAMAS Penk-

tadieniais Me 7 iki 8 V. v. 
MARGUČIO ofiso adresas:

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Ud 4 ir nuo 6 fld 8 vai. vak.

Nedėliomis pagal sutartį , 
Office TeL Y A Rdn 4787. . 
Namų Tel. PROspect 1930 '

Tel. YARds 2246

DANTISTAS .
4645 So. Ashland Avenue 

arti 47th Street 
Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 

Trečiadieni pagal sutartj. '

Ofiso Tel. VHtglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Aveaue 
Oftoo vaL: 1—1 tr 6—8:80 P. H. 

Trečiadieniais pagal sutartį

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

756 West 35th Stree'

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue

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

Ofiso Tel.........Vtftginia 1386

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nho 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. ir Sekm. tik susltarlua

• DANTISTAS
1446 S. 4ftth Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryto, 2-6. 7-9 P. M.

1147 & Halsted St, Chicagą
Pirmadieniais, Trečiadieniais '

Z ir šeštadieniais

TeL CANal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
2201 W. Cermak Rd. 

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

vakarais ofisas uždarytas.

3241 West 66th Place 
tei. REPublic 7888 ,

Tel. CANal 0257
Rez. tė!.: PROspect

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted St 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

•YDYTOJAJ5 IR CfilBURGAJI 

m AKINIUS PRITAIKO

744 West 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 yr* toji, 
kurią uždirbame savo ranko-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4729 So. Ashland A Ve. 

(2-troe lubos)
Oftoo Telefonas: VARds 0554 

Jei neatsiliepia laukite— . 
ltea. TW.: MTDway 2880 -4

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 1M12 vai. ryto, nuo 2 Ud 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:80 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso Tek LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 ,

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Plfta., Antr., Ketvir. 6 iki 6 vak.; 

Penktad. 6:80 fld 8:60 Vak. 
šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Tikėjimas yra, brangi Dievo 

dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus pftoranda 

tikėjimą dšĮ.^ kad > nsbraa^



DTENRASTC5 DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

CLASSIFIED A N D "H E L P W A N T E D ! /
TOTOTOSB* ūe»« 4,'

"T"-
“DRAUGO* 

DARBŲ SKYRIUS
HELP W ANTTO 1-' "vtraT HELP VVANTED — VVRAI 

■ ■Įop.oo.oo a ■ »»įn»i
^ANTED "-L* VYRAI HELP VVANTED — MOTERYS

•DRATTGAR" HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Drarbom 
Tel. RANdoiDt)

SVARBUS PRANEŠIMAS

statymai
turt faUtyti Pa-■aaa darMntnkn 1 

UuoflRvtmo Raitą (atatememt otf
aralIaMUty) nuo dabartinės dar
bo (stalam — ar nuo War Man-
ctedZiu dirbti Etoje P*£ita4oja 
Pere Įtik rink lt ar jfls galit gauti 
tr ar jums reikalinga paltuoaa- 
rtmo raita*. JOs sntaopyslt nau 
ir darbo

HELP WĄNTKD — VVRAI

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEM KABO DARBAM
PLIENO WAREHOUSE 
PATYBIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSISAUKIT Į

2924 W. Slst St
NUO 9 RYTO IKI B PP.

Central 

Steel 8c Wire Co.

DIRBTUVĖS
DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWttL MFG. CO.
8501 W. POTOMAC AVĖ.

MEKANIKAMS ATYDA!
Svarbai, darbai pataisyme skalbiamų 
matini*. Modr-rnlAkoJ dirbtuvėj. Pui
kios darbo sųlygoa su po karo atei
timi. Patyrimas pageidaujamas, bet 
nereikalinga. Mea lAnioktiibiu. Jus.

C. E. SUNDBERG CO. 
77S8 S. Halsted St.

Nuo 9 ryto Iki B pp. ar pnAauklt: 
RAD. 2700 dtl vakarinio pasitarimo.

VYRU REIKTA
Bučerių ir gyslų pumpers. Pilno lai
ko darbai.

DAVID BĖRO A OO.
448 W. 37th SU

VYRŲ

Svarbūs Karo Darbai
dėl

HEAT TREAT HELPERS 
RAN KINI V TROKERIŲ 

ŠLAVĖJŲ
‘PAPR. DARBININKŲ 

DŽENITORIAMS
Naujos Dirbtuvės 

Vėliausios Mašinos 
60 vai. darbo savaitė 
už 70 vai. mokestis.

10% Naktimis Bonai.

’ FOOTE BROS.
Gear & Machine Corp.
5219 S. Western Blv.

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
AtsIAauklt darbo dlenoiųtg nuo 8 ryto 
iki 5 pp. arba šeAtad. iki 12 pietų.

2742 W. SOth PLACE
Atslna&ktt gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

REIKIA
DIENOS METU MAINTENANCE 
VYRO. LENGVAS DARBAS IR 

VALANDOS
DISTRICT NATIONAL BANK 

1110 W. S5th St.

JAUTIENOS NEŠIOTOJŲ
PASTOVUS DABBAI DABAR 

IB PO KABO
HARRY MANASTER & BROS. 

1018 W. 871 h St

Dirbti ottygen Ir artttylcne dirbtuvė
je. Patyrimo nereikia. Pradinė rata 
70c J vai. 48 vai. savaitėje. Atsi
būkite.

AIR REDUCTION SALES CO. 
8100 S. Homan

HELP VVANTED — MOTERYS

PYRAGŲ APCUKRUOTOJŲ 
IR PAKUOTOJŲ

MATYKIT MR. SHIDLER

KROGER GROCERY * BAKERY 
8201 S. Vincennes Avė.

KEPfiJŲ IR 
KEPĖJAMS PAGELB. 
MATYKIT MR. SHIDLER

KROGER GROCERY A BAKERY 
COMPANY

8201 S. Vincennes Avė.

PAKUOTOJŲ IR 
SHIPPING ROOM PAGELB.

Geros darbo sąlygos. Užtenkamai 
viršlaikio. Po karo apsauga.

VYRŲ
NUOLATINIAI DARBAI 
Svarbioj Karo Pramonėje 

Gera Transportacija 
FREIGHT HANDLERS 

PRODUCTION WORKERS 
Patyrimo Nereikia
40 VAL. SAVAlTfiJE 

PELNO DALINIMO PLENAS 
VELTniI GYVASTIES APDRAUDA 

UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO 
MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ 

DEARBORN CHEMICAL CO. 
1029 W. 35th ST.

VVAREHOUSE
TROKERIŲ

SVARBI KARO PRAMONE 
77 H c i valanda.

$1.16 j vai. už viršlaikj. 
80c { vai. po 30 dienų. 

Laikas ir pusė virš 40 vai.
PASTOVUS DARBAI 

APMOKAMOS ATOSTOGOS

CROOKS TERMINAL 
VVAREHOUSE 

5967 VV. 65th Street

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ .
Patyrusių. 287.60 j mėneej 
Pilnam ar daliniam laikui 
KrelpkltSs prte Housekeeper.

IDGEVATER BEACH HOTEL 
6848 Sherldan Rd. <

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

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžius 20 iki 50 metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. VVASHINGTON ST. 

CHICAGO

Pirmad. visą dieną Penktad. 
8:80 ryto 0d 5 pp.

A D s Ką sako faktai apie bolševikų sąžinės 
laisvę okupuotoje Lietuvoje

GERA PROGA

McMaster Carr
840 W LAKE ST.

Supply Co.
HAT. - 7241

VYRŲ
Stiprių. Kaipo Stock room pagel- 
bininkai. Užtenkamai viršlaikio.

AMERICAN SPRING A WTRE 
SPECIALTY CO.

829 N. Spaulding Avė.. „i. ......... ' . ■ ■ i.

NEPATYRUSIU 
VYRI , -"f a; •* r*..

STIPRIŲ
; * • f . t ‘ .• ,

100% KARO DARBAI

MAŠINŲ PAGELBINIKŲ PRESS RŪME 

ROLLING MILL PAGELBINIKŲ

(Tari turėt svorio nemažiau 150 svari)
Apsiimanti dirbti bile kuriam šifte)

Puikios Darbe Sąlygos *

Naujoj Dirbtuvėj
v

GERA MOKESTIS
z 1

Laikas ir Pusė Virė 40 Valandų 

48 Valandos į Savaitę

GRUPES APDRAUDA
ŽEMOS KAINOS CAFETERIJA

*
ATSISAUKIT I EMPLOYMENT OFISĄ

REVERE COPPER AND BRASS, 
INCORPORATED

ORDNANCE DIVISION 

6630 W. Fullerton

LION MFG. CORP
100% KARO DARBAI

REIKIA TUOJAU!
PLATING ROOM
PAGELBININKŲ

• ★
GENERAL MACHINE 
SHOP PAGELBININKŲ 

★
RECEIVING IR SHIPPING 

ROOM PAGELBININKŲ 
★

Ateikit aa gimimo rekordu ar 
prirodymu pilietybė*

2640 Belmont Avė.

MERGINŲ
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

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

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

ATSISAUKIT
EMPLOYMENT OFISAN 

Pirmad. perdėm fteMad.
8:20 ryto iki 4:20 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

PARSIDUODA 
TA VERNO BIZNIS

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

4147 S. KEDZIE AVĖ.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

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

(Tęainys)
RELIGIJOS ŠALINIMAS 
IŠ VIEŠŲJŲ IŠTAIGŲ 

Nors tėvai reikalavo, kad 
jų vaikams būtų dėstoma 
tikyba mokyklose, bolševi
kai 1940 m. birž. 20 d. de
kretu uždraudė vaikams — 
mokiniams dėstyti tikybą ir 
panaikino mokyklų kapelio
nus. Uždrausta melstis mo
kyklose prieš pamokas, ar 
po pamokų. Vietoj tikybos 
bolševikai paliepė įbesti mo
kyklom komunistų parti
jos istorijos ir Sovietų Kons 
titucijos dėstymą. Į pakar
totinus tėvų prašymus grą
žinti tikybą į mokyklas, 
gautas neigiamas atsaky
mas. Tada, tėvų prašomi, 
kunigai ėmė rinkti vaikus į 
bažnyčią ar į erdvesnes pa
rapijos patalpas tikybos pa
mokoms. Tai pastebėjo ko
munistai. Iš pradžių manė, 
kad tas darbas pabos ir vai
kams, ir kunigams, bet mo
kinių skaičius religijos pa
mokose augo. Tada egzeku- 
tyvio komiteto prezidentas 
Bilis 1941 m. balandžio 25 
d. išleido įsakymą Nr. 8, 
kuriuo paliepė jo valdžioje 
esančioms Kauno ir JonavosI
GPU vadovybėms pranešti 
jų apylinkėse esantiems ku
nigams, kad visiems dva
siškiams draudžiama dėsty
ti tikybą vaikams. Kiekvie
nas jų turįs pasirašyti po 
pakištuoju pasižadėjimu to 
draudimo prisilaikyti. Su vi
sų kunigų parašais pasiža
dėjimai jam turėjo būti pri
statyti 1941 m. geg. 10 d. 
Tai visai pavesta atlikti slap
tai. Kiekvienas kunigas ga-

’4,vo atskirai pakvietimą atsi
lankyti į egzekutyvinį ko
mitetą ir, nors jiems grą- 
sinta bausmėmis, daugumas 
kunigų atsisakė pasirašyti 
pakištąi pasižadėjimą.

Kunigams griežtai buvo 
uždrausta įeiti kalėjiman, 
matytis su įkalintais. Net 
pasmerktajam mirti tikin
čiajam čeką neleido turėti 
paskutinės paguodos — gau 
ti paskutini religinei patar
navimą. Oficialiai nebuvo 
kunigams uždrausta eiti į 
ligonines. Tačiau buvo įves
ta tokia niekur kitur kul
tūringame pasaulyje negir
dėta tvarka: ligonis turėjo 
pats savo ranka parašyti li
goninės vedėjui prašymą,

—

- ——.

VYRŲ REIKIA 
PASTOyVfi DARBAI

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

.S--- ~T"
Warehouse vyrų ir Orderiu Pakuo
tųjų plumbtng ir Jieatlng ’ supply

GOT I VfKIA PTPF A M PPT.Y OO. 
- 8814* Š, MORGAN BT.■ «» 4»»i ■ af art nįi, i»i " -

TAUPYKITE POPIERĄ
KABO REIKALAMS

MELSKITfiS UŽ TAIKĄ

PIRKITE KARO BONUS!

SKELBKITES “DRAUGE”

HELP WANTED — TYRAI HELP VVANTED — TYRAI

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 NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Taipgi Reikia - PATYRUSIU
HORTZONT AT. BORING MILL OPRS. BULLARD OPRS. 
TURRET LATHE OPERATORIŲ PLANER OPRS.

ELECTRIC ARC WELDERIU T.AYOUT TNSPKKTORTŲ
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IftMOKINSIM 

★
MERIT DIRBTUVE

Gabamn įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos jskBrbtl 
taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

J«( dabar dirbat* prte karo darbų. bflklta prie darbų.

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

★★★★★★★★★
★ For Sale I
★ For Help I
★ For RentI
★ For Service I
★ For Results I 
- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1M9 —

CALL AN AD-TAKftR 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

Panaikinus koplyčias prie 
ligoninių ir kalėjimų, atsi
rado liturginių dalykų. GPU 
direktorius Telšiuose 1940 
m. rūgs. 9 d. raštu Nr. 11 
paklausė Kalėjimų Departa
mento, ką daryti su tais li
turginiais dalykais. Ką at
sakė, nėra žinoma, bet spa
lių 4 d. (1940 m.) tie daik
tai buvo paleisti iš varžyti
nių. Kitose vietose patys ko
misarai .panaudojo juos pri
vatiems reikalams.

(Bus daugiau)

CHICAGOJE
Pagerbė gimta
dienio proga

Tovvn of Lake. — Kovo 6 
d. būrys draugių ir artimų 
bičiulių, netikėtai atsilankė 
į P. B. Cicienų namus, 4945 
So. Halsted St., kad pasvei
kinus nenuilstančią Town of 
Lake veikėją Benetą Cicie- 
nienę josios gimtadienio pro 
g*.

Viešnios buvo maloniai 
sutiktos ir pavaišintos. Be- 
netai nuoširdžius sveikini
mus supynė: M. Kondrotie- 
nė, M. .Petkūnienė, V. Ge
čienė, J. Pukelienė, E. Ged
vilienė, Jucienė, E. širvins- 
kienė, B. Kalvaitis, E. Mali
nauskienė, O. Kalvaitienė, A. 
Snarskienė, iškeldamos Be- 
netos nuoširdumą ir drau
giškumą ir veikimą draugi- 
joss, organizacijose ir para
pijos ir įstaigų rėmime, taip 
gi ir nenuilstančią plunks
nos darbininkę teikiant spau 
draugijų ir asmeninio pobū
džio.

Beneta nuo jaunystės die
nų prisirišusi prie veikimo. 
Be to, yra begalo simpatin
ga ir užjaučianti kitus ne
laimėse. Dabartiniu laiku 
nors ir jos namuose atsikar
toja nelaukta viešnia — li
ga jos mylimai mamytei,, ta
čiau tėvus užlaiko ir globo
ja. Retai kur pasitaiko, kad 
vaikai tėvus senatvėj glo
botų ir jiems duonos duotų. 
Beneta tame pavyzdys.

Atailankusiųjų viešnių į- 
teikta jai ir daug brangių 
dovanų. Rap

Kreivais kompromisais su 
lipdyta vienybė nėra pat va- i mesdavo kur į nereikalingų 
ri ir galinga vienybė. | popierių krepšį...

Katalikas, kuris izoliuoja- 
si nuo katalikiškų draugijų, 
nuo katalikų darbuotės nė- 

kad jam pašauktų kunigą, i sąmoningas katalikas.
Ar galėjo silpnas ligonis ta Į - __________________
padaryti; o, pagaliau, pati
praktika parodė, kad net ir; 
paduotus prašymus — nu- $10 KLINIŠKAS

IŠTYRINfiJIMAS
PILNAS UŽ* $3

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ai pigesni nooflimtj — be komlftfoo

.PAS .

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas 
' '*T .............................. .......................T- LA. ?

ra

FISMKAA IK FLUOKOftCOPTC
X—RAY—

KRAUJO IR T’RINAEO 
riRINfUIMAS— Viskas ni
FapraMni apkoinnviman tokio MtlrtnO- 
Jimo yra 110. ir mon grarantuojamo 
Jama patenkinimą arba JOa muiru nieko 
nemokate.

JOKIO MOKF«CIO NBRRIKIA 
PARITARIMtTI

KRONIAKOR I.IOOO 
PARHKMINMAI OYBOMOS 

VARTOOSB OTRIOS. koja naM. Ir 
paaaMai ko J u IMInlmal. Rti.omai lama. 
SKILVIO SKAUSMAI. novlrtttlntaaaa. 
Aoaaneios plIvlnOa ialadoo ar uiklatO- 
tanaa.
KRAUJO LIOOS. altpno. ntrramalo, 
anomIa lr kraujo uinuoAiJImue I* prlu
inat Iro kroni*kų ltn|. Aukoto kraujo 
onauitlmaa.
ODOS I.IOOS. nlaSAJImaa, doranlllau 
ouaoma. paorlaolo ar apuora 
URTNALINIAI SKAUSMAI, prootatl- 
tlo. okouriillofl Ir namna«n«mn KRON1S- 
KOR LIOOS. Ar atntkeltl reikia nak
timis?a KrOUkTINKS rASMKMM I Tuojau Į0l—«ikMu>a i 
4* laiko aopouraShaaa 
• tooua kaina. Tanrvamlo

MBS KALRAMB LBNKMKAI 
IBICAOO KFUIIAI. IKRTITIT 

MS SOFTM STATK UTRKICT 
Kinui ASamo Koltam AnkMo
VAI.! • ryta Iki * rak. Aokmad 1S-I.

a____________________ _____-__ ___________ __________ - - ■ ■ -...A _____________ _ _________________________________ _
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DRAUGAS
7 THE LITHUANIAN DAILY FBIEND

2384 South Oiikley Avė. Chicago,
Publlahed Daily, except Sundays, 

by the
UTHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY 
A metnbcr of the Catholic Presą Association

>6.00 per year outside of Chicago; >7.00 per year ln Chicago 
Cicero; 8c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.A........ .

Prenameratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *........................ ,.............................. .................$7.00
Pusei metų ..................■......... .............. . ............... .. 4.00
Trims mėnesiams ......... ....................... ............................ 2.00
Dviem mėnesiams .......................................................... '. 1.50

, Vienam mėnesiai .............................................................. .75
Jungtinėse Valstybėse, ne OMeagoje:

Metams ............e............ .............. ■.....................................$6.00
Pusei metų ........................................................................ 3.50
Trims mėhesiams ........................................................... 1.75
Dviem mėnesiams ............................................................. 1.25
Vienam mėnesiui .......................................... . .75

Užsienhiose:
Metams ............................................................ ................... $8.00
Pusei metų ...................„......... •............ 4.50
Trims mėnesiams ............................................................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu Su užsakymu.1 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams h- korespondentams mėtų natratiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprlsiunClaitta tam tikslui paSto ženklu. Redakcija 
pasUaiko sau tele« taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir yptu! 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespohderttjj prašome rąžyti 
trumpai ir aiškiai. (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmentSkutiių. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as seeond-CIaat> Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Šventojo Tėvo troškimai

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ŠUOKOSI An* rRrlie*'-’'* 1 -4

Toliau primena Prancūziją, Olandiją, Belgiją, Italiją 
ir kitas mažas tautas, kurios, palyginti, yra mažos, ta
čiau daug daugiau davė žmonijai, negu didžiosios — 
Kinija, Indija ir Rusija.

Kadangi šiais laikais kai kurių didžiųjų tautų agen
tai veda propagandą prieš mažų jų tautų laisvę ir ne
priklausomybę, šios p. Ringrose pastabos yra visai vie
toj. Jei didieji užsimanytų pasmaugti mažųjų laisvę, 
pasmaugtų jų iniciatyvą ir visas pastangas žmoniją 
praturtinti. Todėl ne be reikalo, Jungtinės Amerikos

GAVĖNIOS
MINTYS

Rašo Vysk. P. Bačys, Ml.C.

Antradienis kew 14
Kol buvome maži, gana 

gerai mokėjome penkias iš- 
Valstybės, stodamos j šį karą, aiškiai ir griežtai pa- pažinties dalis. žodžio sąly-
sisakė kariausiančios iki pergalės laimėjimo, kad vi- ga tais laikais retas kas be
su tautų, didelių ir mažų, nepriklausomybę atstatyti žinojo. Gyvenimas pakenkė 
ir sudaryti joms sąlygas gyventi savu gyvenimu ir nau- mūsų tikėjimui ir, dar la- 
dictis keturiomis laisvėmis. biau, įtikėjimo vykdymui.

_ Atsirado labai svarbių prie
žasčių, dėl kurių liovėmės 
vaikščioję išpažinties. Nėr 
ką slėpti tiesos nuo savęs. 
Kunigas reikalavo Kautis 
kai kurių įpročių, o mes to 
padaryti negalėjom, nes per 
daug buvom įpratę ir per- 
brangiai mums atsėjo tas 
metimas. Taip ir atpratome 
nuo išpažinties, o dabar jau 
užmiršome kaip reik ją at
likti.

Komunistai nepasitiki Am. Raud. Kryžmi
Brooklyne išeinąs komunistų šlamštai “Laisvė”, įdė

jęs žinią apie tai, kad vyskupai aukojo Lietuvos žmo
nių pašalpai $10,000.00, kelia abejonę, ar tie pinigai 
bus sunaudoti tam, kam jie yra skirti.

Tuo pačiu kartu, kada buvo paskelbta apie Šios au
kos gavimą iš Vyskupų Šelpimo Komiteto, buvo pra
nešta, kad už tą sumą ($10,000) Amerikos Raudonasis 
Kryžius, kooperuodamas su Tarptautiniu Raudonuoju 
Kryžium, pasiųs Lietuvon reikalingiausiųjų medika
mentų. Komunistų peckeliai, rodos, turėjo suprasti, kad 
tie pinigai yra įteikti Amerikos Raudonajam Kryžiui. 
Bet jie “nesuprato”. Ir, žinoma, ”nesupras”, nes jų 
tikslas yra šmeižti tas organizacijas ir tuos veikėjus, 
kurie rūpinasi Lietuvos nepriklausomybės ir nuo karo 
nukentėjusių lietuviui šelpimo reikalais. Jų neapykan
ta Lietuvos nepriklausomybės idėjai ir šelpimo reika
lui nuėjo taip toli, kad net garbingajam Amerikos Rau
donam Kryžiui reiškia nepasitikėjimą.

Praėjusį sekmadienį suėjo penkeri metai nuo Jo Šven
tenybės Popiežiaus Pijams XII karūnacijos. Ta proga 
šventasis Tėvas pasakė kalbą iš šv. Petro balkono, 
kuri bnvo transliuojama per radijo.

Kalbos turinys pažymėtinai svarbus. Jo Šventenybė 
pakartojo savo troškimą, kad greitu laiku būtų atsta
tyta pastovi ir teisinga taika ir atsiliepė į karisujan- ' w 1__
čius, kad istorinis ir šventasis miestas Roma būtų ap- Visuomenė ir spauda
saugotas nuo sugriovimo. “Lietuviu žibina”, rašydamos apie spaudos reikšmę,

“Mes ir vėl kreipiamės į abiejų kariaujančiųjų sto- pastebi: 
vykių atsakominguosius vyrus, sakė Popiežius, neleisti 
Sutepti savo vardų tokiais darbais, kurių istorija nie
kuomet nepateisins. Mes prašome jų pavesti savo min
tis, darbus ir pastangas taikai išlaisvinti”.

Jo Šven'tenybė priminė, kad ir tikėti negalima tam, • 
kad atsirastų norinčių suardyti galingąjį, amžinąjį mies
tą Romą, kuris priklauso visiems frontams, visoms vie
toms, iš kurio civilizuotas ir krikščioniškas pasaulis 
laukia šviesos. *

Dabar gyvenimas jau pa
sikeitė. Anų senųjų kliūčių 
nebėr. Tačiau nebėr noro, 
nebėr nė drąsos. Na, o rei
kalo ar nėra? — Reikalas 
tai yra ir didesnis negu ka
da nors pirma. Pavojingų 
ligų jau daug. Galimybe ne
tikėtai užgęst i jau daug tik
resnė. Reikalas sutvarkyti 
sielą kur kas didesnis.

Tai kam gi belaukti! Da 
bart* Gavėnia. Bentažke visi 
tvarkingi žmonės eina vely- 
knės. Nieks nesistebės ir 
man Stojus į eilę prie klau-

PACIFIKO SALOSE

Raud. Kryžiaus pareigūnai visuose frontuose kariškais > 
automobiliais, kur yra galima, aplanke kiekvieną Ame 
rikos kareivių stovyklą, kiekvieną lauko ligoninę gaben
dami medikamentų ir kitokių reikmenų, šis mėnuo yra 
pašvęstas Raud. Kryžiaus fondui. Aukokite, kas tik kiek 
galite.

Jo Šventenybės kalbos klausėsi gausingos žmonių mi
nios, kurioms jis kalbėjo: “Iš jūsų veidų galime matyti 
jūsų skausmus ir mes juos suprantame. Nei vienas iš 
jūsų liūdesių, nėra man nežinomas.” Po to Bažnyčios 
Galva ir vėl kalbėjo apie taiką ir apie Rcmą, primin
damas, kad šia karas nepasigailėjo nė vienos Europos 
sostinės, tačiau bent Romos turėtų pasigailėti, nes ji 
priklauso visam pasauliui, visam krikščioniškam tikė
jimui.

Popiežius meldėsi už visu.3 tuos, kurie kenčia belais
vę, badą ir visokius skausmus. Jis meldėsi, kad — 
“Krikščioniškoji meilė ir vėl surastų savo pareiginę 
vietą krikščioniškose seime,3e ir tarp pasaulio tautų”.

Rašant šį straipsnį dar neturėjome pilno Jo švente
nybės kalbos teksto. Bet ir iš šių kelių ištraukų gali
ma numanyti, kad Popiežius trokšta teisingos ir pasto
vios taikos, kad nori Romą apsaugoti nuo sugriovimo 
ir visiems kenčiantiems siunčia suraminimą ir tiesia 
savo pagalbos ranką.

★
Ką yra davusios mažosios tautos?

Kovo 12 d. The New York Times įdėjo įdomų laišką, 
kurį rašo Hyacirrthe Ringrose.

Ji sako, kad mili!arinė pergalė sausžemy, vandeny ir 
ore ir sutriuškinimas Vokietijos ir Japonijos, nors la

ibai pageidaujamas ir galimas, nebus pakankamu daly
ku, kad pateisinti Amerikos dalyvavimą šiame kare.

Visos mažosios tautos turės būti atstatytos laisvo
mis ir nepriklausomomis.

Autorius visai teisingai pabrėžia, kad 
viskas, ką mes tarime pasiekę ir dvasiniu ir

InfHektnahntu atžvilgis, yvna paveMėta iš taip vadina
mų mažųjų tautų.

Jis nurodo visą eilę pavyzdžių.
Mažoji Graikija, kurios teritorija yra mažesnė negu

New Yorko steito, davė filosofiją, mokslą, meną; ma
žoji Palestina, Illinois steito penktadalis, davė religi
nio gyvenimo pagrindą.

Maža Anglija, turinti vos 50,000 kv. mailių plotą 
“davė mums bendrąsias tiesas, Magus Car La, habeas 
corpus, jury teismą, parlamentarinę sistemą, mūsų kal
bą ir papročius, Strrkespearą, Mdtoną, Nevvtoną, Har- 
vey, Jennerą, Huxley, Tennysoną ir daugybę kitų žmo
gišku minčių ir dvasios vadiį”. f____

syklos. Tik namie,je reikia 
“Kultūringi ir apsišvietę žmonės nuomonę apie sa- pasimelsti, šv. Dvasios švie- 

vo kaimynus sudaro ne pagal tai, kokiuose namuose aos pasiprašyti, prisiminti, 
kaimynas gyvena, bet kiek jis yra ,appišvietęs, išsi- kaip seniai išpažinties bu- 
lavihęs ir sugebąs savystoviai galvot/. ApŠvietą ir vau, prisiminti kur po to ir 
pasaulio įvykių teisingą supratimą teikia gera, rim- m kuo ir kaip gyvenau, ką 
ta spauda. Laikraštis ir knyga yna teisingiausias veikiau, su kuo susipykau, 
tautos kultūros mastas. Juo kultūringesnė tauta, tuo
daugiau knygų ir laikraščių ji turi.

Visur garsinamės, kad lietuvių tautos kilmės ame-
»rikiečių esąpaa šioje šalyje 1,000,000.

Tad žiūrėkime, kad proporcingai tam lietuvių skai
čiui turėtumėm ir lietuviškų laikraščių bei knygų, ku
rie vaizdingiausiai išreiškia tautos kultūros laipsnį.

Tą tiesą gerai supranta labiau išsilavinusieji lie
tuviai: mū3ų parapijų vadai kunigai, draugijų, klu
bų ir visokių organizacijų vadai.

Bet lietuviški laikraščiai negali laikytis vien to 
negausingo veikėjų būrelio parama.

Lietuviški laikraščiai turi sulaukti paramos iš pla
čiosios lietuvių visuomenės, nes laikraščio leidimas 
ir išlaikymas reikalauja didelių išlaidų, kurių negali 
pakelti mažas idealistų būrelis.

* Kiekvienas šiek tiek prasilavinęs žmogus žino, kad 
joks lietuviškas laikraštis Amerikoje negali išsilai
kyti iš tų dviejų ar trijų dolerių metinės prenume
ratos, kuri paprastai nepadetngia nei pusės laikraš
čio leidimo išlaidų.

Lietuviškų laikraščių leidėjai yra priversti savo 
iždus lopyti aukomis ir pajamomis iš parengimų. Lie
tuviška visuomenė turėtų nešykštėti, nors kartą ki
tą metuose, numesti vieną kitą dolerį aukų saviems 
laikraščiams ir paremti laikraščio naudai ruošiamus 

’ parengimus.”
★

Metagto niektramet netrūko,..
“Amerika” rašo:

“Vasario 29 d. “New Yorko Herald Tribūne” tu
rėjo savo korespondertto Maurice Hindus iš Maskvos 
telegrafinį Straipsnį, kuriame perduoda rasų nusi- 
S\atymą Baltijos valstybių ir Lenkijos sienų klau
simu. Girdi “rusų pažiūra yra ir buvo, kad Baltijos 
valstybės yra ir buvo Rusijos dalimi per šimtme
čius.” Toliau išdėsto rūbų “aiškinimus”, kad Atlan
to Čarteris netaikihtimss Baltijos valstybėmis, nes 
Čarteris paskelbtas tuo metu, kai Rnsija jau savi- 
nosi Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Kad rusams svarbu mulkinti pasaulį, dar supran
tama. Beit sunku suprasti, kaip toks Hindus gali per- pelioms, šiomis dienomis 
duoti rusų ‘‘pažiūras”, visiškai nepridėdamas jcfcios Žuvo sklartdytuvo kataS'ro- 
pastabėlės apie tų “pažiūrų” neteamgiBną. Lietuva foj MateKa®, N .C., dtdvyfc- 
Rus-ij.08 valdžioje buvo tik nuo 17-95 m. iki 1915 me- loj. Valionis buvo tiktai 33 
tų, tad kur tie “ šimtmečiai' ’< kuriuose Lietuva pri- metų amžiaus. (NCWC-Drau

Nėra reikalo dirbtinu būdu 
žadirtti savyje jausmus, ku
rių nejaučiame. Gailesčio 
tikrybę daug pagerina stip
rus pasiryžimas nebedaryti 
nuodėmių. Be to pasiryžimo 
gailestis nebūtų tikras. Są
žinės sąskaitą, gailestį ir 
pasiryžimą geriausia pada
ryti prieš pačią išpažintį, o 
po išpažinties reikia atlikti 
atgailą. Nors kunigas už
mirštų užduoti į atgailą pa
darytosios skriaudos atitai
symą, tą būtinai reikia ati
taisyti.

Taigi atgailos sakramen
tas susideda iš penkių da
lių: 1) sąžinės sąskaitos; 2) 
gailesčio už nuodėmes; 3) 
pasiketinimo vengti jų; 4) 
nuodėmių pasisakymo kuni
gai; 5) atsiteisimo ir užduo
tos atgailos atlikimo. Suly
ginus su nuodėmės blogu
mu, labai lengvos jos atlei
dimas.

kiek kartų gyvenimo kovo
je pasielgiau taip kad ne
malonu prisiminti. Malonu 
nemalonu, bet prisiminti 
reikia. Ne vienu atveju rei
kia -ir gerai patikrinti, ar 
visas elgesys sutiko su Die
vo įsakymais, su savomis 
pareigomis, su sąžinės bal
su. Kaip tik reikia pasinau
doti dvasios veidrodžiu. 

Pamačius ir sasiskaičius
ao va Ieo.1 f Afl rAilr-iaa <LTl- Od v nori/vAj, x v/ i o. a/jy

gailėti. Nėra reikalo, kad 
gailestis būtų jausmingas; 
užtenka protu gailėtis. Šir
džiai prisidedant prie pro
to gailestis stiprėja, bet šir
dis fte nuo mūs priklauso.

ŽUVO SKLANDYTUVO 
KATASntOFOd

Kun. John L. Callahan iŠ 
9t. Lotus, kariuomenės Ida-

Jr

DABAR

• •

Ruošia spaudai oku
pacijos dokumentas .-m

(LKFSB) Studijų Biuras 
Vilniuje plačiu mastu surin
ko dokumentus, liečiančius 
bolševikui okupaciją Lietu
voje, juos atydžiai tvarko 
ir pilną, sutvarkytą jų rin
kini ruošiasi šiais metais 
išleisti atskiru leidiniu. Są
lygoms pasikeitus, neabejo
jame, kad ir nacių okupaci-^*' 
jos dokumentai bus paskelb
ti.

Lietuviu pamaldos 
Vilniuje

(LKFSB) Prieš pora me
tų Vilniuje įsteigtasis Vil
niaus katedros choras gieda 
per lietuviams skirtas pa
maldas katedroje per visus 
sekmadienius ir šventadie
nius.

Yra Gerlamiao Laikas Pirkti Pirmos Ragies 
Namų Materijolą Ui Dar žemomis Kainomis! 

Atvykite i mūsų jardą Ir apžiūrėkite sto
ką h- aukštą rfišj LENTŲ—MILLVVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčią„ vi&ką, skiepą ir fletą. 
PASITARKI! SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namą.

APBOKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!

' STANLEY LITVVINAS, 
General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED St. TĖL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vaL ryto iki 5:30 vai. po pietų

J

■ ...........

PENKIOLIKA (IS) METŲ SUKAKTUVIŲ

iSPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Vteų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Mūsą pačią padirbti gražūs
PARLOR SETAI — Bti 

springsato, 
arba jūsą | 
senka setas’ 
ar matrasas } 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ant visko sOtaapysfte 25% 
per VASARIO Ir KOVO m«a

SMvlio Oonch

Telefonas SEELEY 87fi0

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROO8EVELT ROAD
klausė Rusijai

______
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DIENRAŠTIS bRAUOAS, CfttCAOO, ILLINOISAntra*’’*

rėmėjų einant prie Sv. Ko- tertLay, we Vili tote you to- d., 7:30 vai., Sv. Jurgio par, 
munijoa. Alumnietes tvarkė day, aad We*ll love ydų to- salėje, Bridgeport Delega- 
ėjimą prie Dievo stalo. RHtfreV”. tės prašomos anksti euva-
Pusryčiai Vyskupo kalba ; žiuofei kad būtų galima anks»

Po įspūdingą bažnytinių Galop prabilo fyskupts čiau- pradėti susirinkimą bei 
apeigų, visi susirinko ji gra-j O’Brien. Reiškia potyrius daugiau dalykų aptarti, 

-‘žiai papuoštą salę pusny- visiems. Ranką uždėjęs ant Albina Poškienė, pirin
čiams, kuriuose dalyvavo ir kun. B’. Urbos- peties di- ---------
vyskupus. Akademikės pa- džiuojasi jo huoširdufru ir Vargdienių Seserų Gildos 
tarnavo pfde Stalų. uoliu darbavimosi. GiHi a- susirinkimas šiandie, kove
Programa kadOteiją, orkestrą, Seselių 14 d>’ Aušroe‘ Vartų parap

Akadfemikių choras SCeno- vedamus ligonines. Ant ga- 
je aagifcddjo “Avė M&rli” i# le išdidino Mellą paruoštas Malonėkite kuo skali
vieną anglišką dainą. Dirt- dovanas rėmėjoms, llbuV.1- hng^«a> suvažmot, ir pk 
gavo samdė M. Bernarda, aioms 35 te. draugijoje. (Ge- kun'
Lietuviškuose kostiumuose litro dovaną pirmininkei — ., u . • IF *U.
RitekiOtė ir Simonanyte pa, -patriotišką corrage" iš ka- rZ°4 TaMyte
dainavo “kur bakūžė sama- ro štampų padarė fin. rašt. 8 P 4 J
nota” ir “PamyliSjfciu vakar”. Garuckaitė)., Cicero. -— Lietuvių Im
Labai gulinai atliko. Vifena Tbo ir baigės dvasihė pui, provement Pok klaba susi 
akademiklų padainavo solo ta SV. Ratžimiero Akkdemi- rinkimas bus šiandien, ko 
4‘Did your .mother come jbs Rėmėjų Draugijos 25 me vo 14 d., 8 vai. vak., Liuo 
from Ireland”. Šią dsiną sky tų sukakties paminėjimui. sybės svetainėj. Suairihki- 
rė vyskupui, nes tai airių Pataisymas mas yra labai svarbus. Vi
mėgiama diaina. Aprašyme rėmėjų jubilte- siems žinoma, kad balandžii

Trumpai anglų, kalba pra- jkus vakarienės, per neap- 4 d. Cicero miestelio Valdi 
bilo kun. B. Urba, reikšda- sižiūrėjlttią praleista viee ninku rinkimas. Šiam susi 
mas džiaugsmą kcikį suteikė pirm. Sofija Bartkaite, ku- rinkime išgirsime politiko 
vyskupas atsilankymu, ne riai buvo įteikta dovana nuo atstovų raportą ir turėsim 
tik į koplytėlę, bet ir į pbs- rėmėjų 9-to skyriaus. plačiai išdiskrasuoti, už k
ryčius. Tokia garbė tenka A-lumnietė S. Jurgaiti balsuoti, šis šusirihkima

NULIŪDIMO VALANDOJE

Aušros vartų parapijonai 
stropiai ruošias prie šv. Juo
zapo Šventės. Skaitlinga mi
talą pradėjo ŠV. Juozapo nO- 
veną. Kiekvieną vakarą, per 
visą noveną atsilankys sve
čiai kunigai ir sakys pa
mokslus. Pirmą novenos die 
ną kun. Juozais Mačiulionis, 
MIC., atsilankė ir pasakė 
pamokslą.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOSŲ PATOGUMUI:

1410 South SOth Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė* Chieago
Telefonas* GROvehiU 0142

Mflsų patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jūsų finansiškam stovini prieinamas.

PETBB TROOST MONUMENT COMPANY
({steigta 1889 m.)

Meniški, vaartiųgi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiilliiiiiiliiiiiiiiiiiui

PRANEŠIMAI
Moterų Sąjungos Chieago 

apskrities susirinkimas į- 
vyks šį trečiadienį, kovo 15

Pasitikėjimo
Mnmls

PASAULIO PREMIERAS

Pvt. frank cikas
(U. 6. Mriiy iMU-a&UltitattLs)

BROLIAI VEŠOTAI. . ■ ' J ' *
Perstato Dramą —

"LIETUVA TĖVYNE

nmiiiiiuiiiiiiiimiMiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PBRSONAUZBD HHHORlAlfl AT NO ADDIT1ON<L COST! 
PARTICULAR FBOPLB PREFER PACHANKIS PRODDOTION8 

DISTRIBUTORS OF THB FAJIOU8 KONTHDbO GRANITE 
Mont Beantlful—Mart BndrSM* l»waeA įPut Ha Hm WoHd-

BUY U. S. WAft BONDS WITH THE SAVINGS

d., 1944 m., 
nulAdkęg 20

Mirė kovo 12 
1:22 vai. popiet, 
metų amtlaila.

Gimęs Chieago,

Paliko dideliame nullQdim4: 
t&velį Frank, klibfcj 19 Kėdai
nių apskr., ButklsKlų parap., 
lr motlhų Amlll*, kilusi 19 Nau
miesčio parap., Pipll&kio km. 
Taipgi seserį Artiili*; tet* An- 
astasija Sidabrienę ir Jos vy
rų Auguėtų ir jų sūnų Augus
tų ir jo moterį Charlotte,; lr 
daug kitų giminių, draugų lr 
pažįstamų.

Kūnas pd9arvotas natnuoSe: 
2537 W. 43rd Street. Laiddtu- 
vės įvyk3 penktadienį, kovo 17 
d., 1944 m. 19 namų 8:30 vai. 
ryto blls atlydytas į Nekaltu 
Prasidėjimo švenčiausios Pa
nelės parapijos b&Žhy'či*, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velldnlb ai ei*. Po pa
maldų bua nulydėtaa 1 Švento 
fcarlmlero kapines.

Iliuioia

— Bus ir —'
DAINOS — ŠOKIŲ — MUZIKA — KOMEDIJOS

SOKOL SALfiJE, 2345 South Kedzfc Ave* 
Chieago, Illinois

Velykų Sekmadienį, Bal. 9 d., 1944 m

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member ot the Lithuanian Chamber ei Commerce

MODERNI lividinS PARODA: RKIDHNCUA:
4535 VV. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tet REPnbUc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-0 v. vak.; Šeštai ir Sekm. 9-8 vaL

inCORPobAHed
3241 S. Halsted Sk

Tel. Calnmfet 7237

LAIDOTUVIŲDidele Rakandų 
Krautuvė

mVKi.RY m Mtžmoe 
KRAUTUVE

GAUT, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausia* patarnavitoa* — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NuoSirdžtal kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti ėibse laldotvėse. AMBULANCE

Patarnavimas
Dianą ir Naktį

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacija*

Nuliūdę lieka: Tėveliai, 
ado, Teta Ir visos kitos 
nilnūs.

po vienu stogu, baltame name 
per Sl-us metus.

Sąžiningas patarnavimas. Jiltnš 
apsithoKBs AtVažhioti peš Budri
ki), hors jūs gyventumėte ir po
rą šimtų mylių nuo Chicagos. 
Čionai rasit tokių rakandų, ko
kių niekur kitur rteraslte.

Mes Turime 
Koplyčia*

VIbom Mieste Dalyve
SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOSNaujų VELVATONE
D AKTŲ PIlEITŲ

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—313319 LITUANICA AVĖ.

LAIDOTUVIŲ DUtlKTOMUS 
AMBULAJtCE DIENĄ IR NAKTĮ LACHAWICZ IS SUNAI

ST 2Srd PLACE Phoaest CANAL 3515
MICHIGAN AVĖ. OOMMODORfi STOS

PULLMAN 1370

URfitJtft RAtiMfcMKNfe
. (po tėvais DamhravtatC)

Gyveno: 7i36 8. Talman AVe.
Mlt* kttvb 12 d., 1944 rtv,

10:26 vai. vak., sulaukus pw- 
aėn atttilaba.

Gimus Metuvoje. Kilo 18 
Kanho radybos. Uteno,, apskr., 
Vajaatcktų parap., MMkiniėhlų 
katdio AhišHkoJ llgpvenn 30 
metų,

PMHtb didHtamv nultfldlibe: 
Sūnų Edvardų: brolį Ralph 
TMriihrftV* Ir Jo mdtetj; ptoa- 
bretį Simona 8lmanaa ir jo 
ffetrti*: Ir daug kitų giminių, 
draugų Ir pažįstamų.

Kanas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Wėstern AvV

laidotuvės įvyks ketvirtad t e it į, 
kdvo 16 d.. 1844 m. IM kb- 
plyčios 8:00 valandų ryto bus 
atlydėta. į Gimimo ūvknčinustbs 
Panelės Marijos par. bažnyčių, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už veHbbės sielų. Po 
pamaldų bu* nuiydeta i švento 
Kasimiem kaglnep.

KudMIrtmai kviečiame visas 
gimines, draugus ir pažįstamas 
dalyvauti Mins. tatdnmvAMn.

KuIKklę: Kūma*. Brdlts, Pnk- 
BMrtMs Ir kttoto Glhiihšs

Rald. dlčMttbHub: Antanas R. 
Ptthiis. Vai. ORSOveblll 0142.

V*ST<*»A*Ah fcAi jAa rtAAt-io I 
tKtdUlAS NATtlKAim OUM
ŠPALVbs OAVfV eutiTbias.

Avenue
Yards 1741-2

wri(w VaIvaI Alto »aatu 
koaUch t vi v ulUIICnanss

$12.50
IKI JM.£> U% EMEKVIKNA

L BUKAUSKAS
lttftl SO. MtCRlGAN A VE. Ptam PULLMAN M61

ftl MtlhMta kMS yra llngmjšntl 
Ir padaryta stipriai Ir sulyg vūi 
tiedsio stiliaus. Dabar parid-
(i II Imi R US ••••#• a s«4 U Q ■<

Lengvais išmokėjimais po $1.25 
j mėnesi ir dar dovana dykai.

ANTANAS M. PHILLIPS
noi utcanica avė. ■>*«» tai

NUiUnSoda. Ss akonlo Natūrai*. g<|. 
vda Nublunka Vtanj tėl, llnomas dantų 
pirito*. Parmatotno. cryatat daar atettoa 4330-34 S. Calilamia 

Avenue 
Lafayette 0727

I. LIULEVICIUS
4M8 80. CAUPOSNIA AVĖ. P

HEJNA BROSBudrlko I/ldiJimnu Radio 
Vū&uMŪs:

W. H. F. C. 1490 K. Ketvergo 
vakare 7:00 P. M.

W. C. F. L. HMM) K. NėdlHUU 
vakare 9:80 P. M.

3354 80. HALSTED 8T.
Telephone YARDS 1419

t

‘ ya,-A<a ____________
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
» * už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Priskirtas prie didžiųjų bomberių

I Kas Girdėt*^

1 Chicagoje >
" Vjl t• . r ’ t , -r. "J n y ■ - » -
Gatavos naujos faksu

ŽUVĘS GENGSTERIS Martin Dies kalbėjo La Grange

2nd LT. STEPONAS 
VITOLIS BIEŽIS

2nd Lt. Steponas Vitolis 
Biežis, sūnus Onos ir Dr. 
Stepono Biežių, gyvenančių 
adresu 3241 West 66 Place, 
Chicago.

Baigęs Marąuette pradžios 
mokyklą, vidurinį mokslą 
ėjo De LaSalle ir St. Rita 
High Schcol’ėse. Pastarąją 
baigė 1941 metais ir po to 
vienus metus lankė Morgan 
Park Junior Co’.lege. Mokyk
lose pasižymėjo moksle, ir 
visuomet buvo pirmas ir pa
vyzdingas mokinys.

1943 metais liuosnoriai 
įstojo į kariuomenę — avia
cijos korpusą n ir visu atsi
dėjimu pradėjo ruoštis pa
tapti kariniu lakūnu. Vasa
rio* 8 d., šių metų, George 
Field, UI., stovykloj įvyko 

• vienos karo lakūnų laidos 
“graduation”, kuriose ir Vi
taliui įteikti lakūno sparnai 
ir pakeltas į 2nd Lieutenant 
laipsnį. Į iškilmes buvo nu
vykę ir jo tėvai.

Po trumpo poilsio namie 
pas tėvus ir draugus Lt. Vi
tolis pasiųstas į Barksdale, 
La., stovyklą ir priskirtas 
prie didžiųjų bomberių.

Šia proga reikia pažymėti, 
kad jo tėvas dr. S. Biežis, 
kurs dabar yra vienas žy
miausių iš Chicago lietuvių 
gydytojų, yra pirmojo pa
saulinio karo veteranas, 
liuosnoriai įstojęs 1917 m. į 
kariuomenės medikalį kor
pusą. Visą karo laikų išbu
vo Prancūzijoj, pirmiausiai 
Base Hospital No. 64, vėliau 
perkeltas į karo lauko perei
namąją ligoninę netoli Ver- 
duno. Jis yra matęs visą ano 
karo baisumą ir sako, kad 
šis karas iš gaunamų žinių 
nepalyginamai yra baisesnis. 
Medikaliam korpuse buvo 
pirmuoju leitenantu.

Dr. Biežis yra narys gydy
tojų štabo šv. Kryžiaus ligo- 
-ninėj, narys Chicago ir Illi
nois gydytojų sąjungų ir 
garbės narys Amerikos Chi
rurgų Kolegijos, kuri garbę 
teikia tiktai puikų chirur
gijoj rekordą įsigijusiems 
nariams. Be to, yra SLA 
centralinis daktaras-kvotė- 
jas ir žymus veikėjas tauti
nėje dirvoje.

Ona Biežienė yra pirmi
ninkė Dariaus-Girėno Karei
vių Motinų Klubo, taippat 
žinoma dainos meno mėgėja. 
Prieš ištekėdama ir vėliau 
dalyvavo choruose ir sceno-
>• m?

■ ‘ C- ‘ •Biežiai dar augina dukte
rį, kuri eina aukštesnius 
mokslus.

is vvasningtono praneša-' 
ma, kad naujos pajamų (in
come) taksų blankos jau ga
tavos ir šiomis dienomis jas 
paštu gaus 15 milionų taksų 
mokėtojų, šios blank* s turės 
būti išpildytos ir mokesčių 
rinkimo ofisan grąžintos ne 
vėliau balandžio 15 d., kaip 
jau buvo anksčiau dienrašty 
“Drauge” pranešta.

Naujos blankos skiriamos 
išimtinai biznieriams ir pro
fesionalams, kurie turi nuo
savybes ir jas nu* moja ki
tiems. Šios kategorijos as
menys mokesčius nuo savo 
pajamų moka kas trys mė
nesiai.

Paprastųjų pajamų blan
kų pildymo laikas ir mokes
čių įnešimo laikas baigias 
kovo 15 d.

La Grange Legion Sunday 
Evening Klubo mitinge, ku
riame dalyvavo virš 800 as
menų, kongreemonas Martin 
Dies iš Texas, pinAininkas 
plačiai žinomo kongresinio 
komiteto svetimšalių ir ne
ištikimų piliečių veikimui 
Amerikoje tirti, savo išsa
mioje kalboje nušvietė didė
jantį Amerikai pavojų iš ko
munistų pusės.

Martin Dies savo kalboje 
suminėjo tiktai du Amerikos 
komunistų* lyderius, būtent 
Harry Bridges ir Michael 
Quill, bet susilaikė nuo iš- 
vardinimo visos eilės kitų

numzmo
pavojų

James DeAngelo, čkagie- 
tis, nuo seniai žinomas kai
po žymus gengsteris, rastas 
nužudytas. Lavonas buvo į-
grūotas | dėžę automobilio, "dų vadukų,
y™ x,^rle,Vle.nO . lca&°i panagįų anos pasakėčios 

viešbučio išstovėjo dvi sa- , . ... . , , . -, ....... , i kiaulei, kuri, tukdama ązuo-
vaites laiko iki policija at-!, ... . . . , x ,1 lo gilėmis, rausia ąžuolo sak- 

jia nudžiūtų. Visi 
komunistų vadai ir vadukai 
labai stiprina savo pozicijas 
įvairiose gyvenimo srityse. 
DIDŽIAUSI VEIDMAINIAI

kreipė dėmesį ir pasiteiraĄ . 
vo, kis jame randasi. (Acrney1^ a 
Draugas telephoto)

kad “turtingi žmonės” šiuo 
metu gausiai aukoja komu
nistiniam judėjimui Ameri
koj palaikyti.

“Chicagoj”, Martin Dies 
pareiškė, “vienas asmuo di
deles sumas pinigų aukoja 
palaikymui tūlo laikraščio, 
kuris, mano manymu, labiau 
ir sėkmingiau skleidžia ko
munizmą, negu tiesioginiai 
tam tikslui būtų apmokami 
agentai.”

Komunistai įvairiais bū
dais kovoja prieš Dies Komi
tetą ir deda pastangų, kad 

j jis būtų likviduotas. Kapita
lizmas jiems nėra taip bai
sus, kaip Dies Komitetas, 
kuris iškelia aikštėn visus jų 
planus Amerikos demokrati
jai sunaikinti.

/ mus

Tonas dovanu 
kareiviams

Chicago Metai Hose Cor
poration 500 darbininkų su
aukojo vieną toną pyragų 
(cake), pyragaičių (coo- 
kies), vaisių ir ęigaretų vy
rams karo tarnyboje. Ši 
dirbtuvė randasi Maywood. 
Iš tos apylinkės daugiausiai 
yra kareivių japonų nelais
vėje. , Jie buvo paimti į ne- 
laisvę Phiflipinų salose, karo 
pradžioje.

Vakar grįžo prie 
pareigu

Majoras Ed. J. Kelly su 
žmona buvo išvykęs dviem 
sakaitėm atostogų. Jau grį
žo. ir vakar pradėjo eiti'savo 
Tįireįgas.^

Didelis gaisras
Fort Sheridan buvo kilęs 

gaisras, kuris nuostolių pa
darė už $100,000. Gaisre du 
kareiviai žuvo ir keletas su
žeista. Vienas žuvisiųjų, 
Master Sgt. W. A. Lee buvo 
kariuomenės veteranas, įsto
jęs tarnybon 1914 metais.

Drąsi kinietė
Penki plėšikai buvo už

puolę vieną kinų valgyklą. 
Užpulta kinįetė pagrobus 
šluotą ir šaukdama puolė 
prie plėšikų, kurie pabūgę 
metėsi pro dutis. Vienas plė
šikų pagriebęs nuo stalo 
bonką kečlupo paleido į drą
sią moterį, tačiau nepataikė.

M. Dies pareiškė, kad visa 
eilė Amerikos komunistų, 
kurie prieš karą buvo aršūs 
vyriausybės priešai ir darba
vosi organizavime revoliuci
jos. kad ne tik nuvertus da
bartinę vyriausybę, bet su
naikinus demokratiją ir visą 
kraštą perdavus raudona
jam terorui, dabar dedasi di
džiausiais demokra4 ijos rė
mėjais ir daugelis jų vyriau
sybės sferose užima atsako- 
mingas vietas ir gerai ap
mokami.

' f » ž 4* • * • **•
PINIGUOČIAI REMIA
PRAGAIŠTINGĄ.
JUDĖJIMĄ

Jis taippat iškėlė aikštėn,

Nepavyko parduoti 
vogto karo bono

James Andereon, 16 m. 
amžiaus, Oak Park High 
School studentas, pakliuvo į 
policijos rankas, kuomet 
bandė karo boną parduoti 
asmeniui, nuo kario tą boną 
buvo pavogęs. Jaunuolis įsi
laužė į Miss C. E. Pellnad 
butą, 1116 Washington St., 
pavogė $100 karo boną ir 
paskui parašė jai laišką, kad 
tam tikroje vietoje ateitų sa
vo boną išpirkti už $80. Mer
gina nuėjo su policija, kuri 
ir suėmė vagilių.

Bfr i 1 . i ~'H". !' . -J

Atremontuotos, Naujai Pertvarkytos ir Moderniškai Išdekoruotos
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SALES

18th ST. IR UNION AVE.

GRANO ATIDARYMAS\ 1 . » ;

įvyks Sekmadienį, Kovo (March) 19 dieną, 1944
Atidarymui Ruošiamasi Stropiai. Banketas Bus Turiningas Menu. Graži Programa. Dai
nos, Vaidinimai, Spalvingi Scenoje šokiai, švelni, Jausmas Kutenanti Muzika, i. » .

Pradžia 6 vai. vak.
w"————— ————— « ———

Įžanga $1.50

Wihnington’e, III.,
Joliet greitasis St. Louis 
traukinys užlėkė ant dviejų 
automobilių, kurių vairuoto
jai ant vietos žuvo. Trauki
niui sustojus, du policinin
kai atsiminė, kad tomus pa
čiomis vėžėmis tuojau turi 
eiti taip pat greitasis Chica
go and • Alton traukiny?.
Greit iškelta pavojaus signa
lai ir sekantis traukinys su
laikytas. Kitaip būtų įvykus 
didelė keleivinių traukinių 
katastrofa.

netoli , GAVO FURLOUGH IR 
ŽUVO

Pvt. Frank Cikas, 20 me
tų amžiaus, parvykęs iš ka
riuomenė? atostogų mirė Šv. 
Kryžiaus ligoninėj. Jjs buvo 
sunkiai sužeistas automobi
lio nelaimėje. Automobilio 
vairuotojas jūreivis Vincent 
Gaiz, 4440 S. Talman Ave., 
dar tebekovoja su mirtim 
taip pat šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Nelaimė įvyko prie 80 
ir S. Western gatvių, kai au
tomobilis atsimušė į gatvė- 
karių stulpą. Abu kareiviai 
atrodo lietuviai.

Tik vienas milionas
Varter H. Harrison, In- 

ternal Revenue kolektorius, 
praneša, kad iš, kiek apskai
čiuojama, trijų mflionų dar
bininkų, kurie turi mokėti 
taksus už savo pajamas (in
come), dar tik vienas melio
nas sumokėjo. Kovo 15 d. 
paskutinė diena blankioms 
išpildyti ir taksams sumokė
ti.

Aplankys jūsų namus
Pradedant trečiadieniu, 

kovo 15 d., armija liuosno- 
rių, stojusių į talką Raudo
nam Kryžiui, kad per kovo 
mėnesį būtų sukeltas dvyli
kos milionų dolerių fondas, 
pradės lankyti namu?. At
lankys ir jūsų namą prašy
dami aukos. Aukokite, kas 
tik kiek išgalite.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŠĖMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS *

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo Ja
mi ir Ilgi $0,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai Iimokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR tYMIAUSIK LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jon. M. Moieria, 8w’y. 3288 SO. HALSTED ST.

finkit savo jardą j Liurdo knygą
Iž vl!M} Marijos AtoMiklIncu Šventovių la-

(Manslai yra p*«aiwėjęft I/mdan, kur prie
Manabielin lipė*. IftIM m. ftvč. Paneli' Marija 
apoirelikP mažai mergaitei lU-mailital Toje 
vietoje, kur Marija aprireižke, atsirado žal- 
Unia varniena, gydąa |va>rtaa kftno liną.

Kaa norėtų plakiau apie Liuntą. Avd Pan. 
MaHloa apalrelAklumą Ir |vykualua Liurde 
■tebOklua Miiinoti, uiaSakykltr Vykupn P. 
Rfi<Ho knyga, kuria šlbinla dienom ia laik- 
raAtN *r>arhlnlnkaa" apanadlna.

Knyga llliiatmota daugybe paveikslų, kaip 
tai: Linrdo apatreiAkhno vieta, nernadetoa, 
kuriai Nvč. Marija apalrelSkP, (vairių ligo
nių. kurie atehflkllngal paavHko Ir kitų.

Norintieji gauti Ala begalo naudinga kny
ga. prlaldAklte prie Joalna ISleidlmo. Kaa 
aukoa 211.00 ar daugiau, tas gaus knyga 
Jų vardai bus (amžinti - a'spausdtnti paėloje 
Murdo knygoje. Knygos fondui aukas siųs
kite: narbtntnkaa. JM W. Broadvvay. Ro. 
Boston 27, Mass.

“Darbininko" Administracija,
RlunMu • -----  ir prašau prisiųsti Murdo

knyga
Vardan Ir Pav..............................................................

m. «▼<<. Paneli' O*tv* .............. . ..............................
agairelžk? Bernadetai Miestan ir valst.................... .................................

Vaikai plėšikai
Policijai pranešta, kad pa

staromis dienomis nepilna
mečiai jaunuoliai šiaurinėj 
ir vakarinėj miesto dalyje 
atliko visą eilę apiplėšimų. 
Pirmiausiai holdapą padarė 
valgykloj 2334 Dsvon Ave. 
Čia pagrobė $663. Paskui už
puolė vaistinę 5977 N. Clark 
St. Čia pagrobė $200. Be to, 
apiplėšė keletą asmenų at
imdami virš $300.

Karo Darbo Bordaa leido 
80 darbininkų Standard Gal- 
vanizing Co. pakelti algas 5c 
į valandą. Darbininkai pri
klauso AFL 785 lokalu!.

X Šv. Mykolo bažnyčioje, 
No. Side, šį vakarą iškil
mingais mišparais baigiasi 
40 vai. atlaidai. Pradedant 
praeitu sekmadieniu para
pijos reikalų vedimą perė
mė kleb. kun. P. Gasiūnas.•

X Vakar “Drauge” per 
klaidą buvo įdėta skelbime, 
kad Dievo Apvaizdos para
pijos atremontuotos salės a- 
tidaryme, ant galo, bus šo
kiai ir pasilinksminimas. Šo
kių nebus. Bus tik bankie
tas ir programa.

X Teodora Stučinskienė 
žymi Dievo Apvaizdos para
pijos ir draugijų veikėja, 
parapijos metinio bankieto 
tikietų platinime stovi pir
moje vietoje. Bankietas bus 
gražiai atremontuotoje pa
rapijos salėj kovo 19 d.

X Korp. P. Jurgaitis, to- 
leikietis, kariuomenėj, apie 
kurį tėvai per šešis mėne
sius nieko negirdėjo, šiomis 
dienomis atsiuntė laišką iš 
Egipto. Sykiu atsiuntė ii 
egiptišką penkių dol. pini
gą. Jis yra “nephew” dnr. 
“Draugo” koresp. ir DKK 
narės S. Jurgaitės.

X Agota Zizminskaitė iŠ 
Racipe, Wis., keletą dienų 
viešėjo Chicagoj, dalyvavo 
šv. Jurgio bažnyčioje misi
jose, vizitavo “Draugą”, už- 
siųigkėjo prenumeratą. Ji y- 
ra uoli veikėja tarp Racino 
lietuvių.

X Rasta piniginė per va
karienę šv. Kazimiero Aka
demijos salėje. Pametęs as
muo turi kreiptis į seseris 
ir pasakyti, kokia pinigine 
ir kiek, maždaug, buvo joj 
pinigų.

X J. Daužvardienė, Lie
tuvos konsulo P. Daužvar- 
džio žmona, grįžo į Chicago 
po įvairių nuotikių. Savo 
gimtiniam mieste jai teko 
dalyvauti Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjime, 
pagalios, net gerokai pasirg
ti.

X Cpl. Adolfas MiciūnaS 
šiomis dienomis lankėsi pas 
tėvus. Pamatyti brolio bu
vo atvykęs iš Milwaukee, 
Wis., jo brolis kun. Antanas 
Miciūnas, MIC., kuris stu
dijuoja Marąuette universi
tete. Trečias Miciūnų sūnus 
šiuo metu su Amerikos ka
riuomene randasi Canal 
Zone. šeštadieni Cpl. A. Mi
ciūnas išvyko iš Chicago.

X Vargdienių Seserų Gfl- 
dos narių parengimas Brigh 
ton Parke kovo 12 d., Igno 
ir Marijonos Petkų namuo
se, pavyko puikiausiai. Sve
čių prisirinko tiek daug, kad 
sunku buvo sutalpinti. Di
delė garbė I. ir M. Petkama 
jų šeimai, magei biru nkėms ir 
visiems dalyviams už pasi
darbavimą ir nuoširdžią pa
ramą Nekalto Prasidėjimo 
8v. P. Marijos Seserų vie
nuolijai. Bus gražaus pelną 
Gauta ir amžinų narių.

PIRKITE: KARO BONUS!
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