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TAIKYKITĖS, ROOSEVELT - SUOMIAMS
Sąjungininkai valdo 15 nuoš. Cassino
Atakavo gelžkelius Bulgarijos sostinėje

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, kovo 16.—Po di
delio artilerijos šaudymo 
apsauga, penktos armijos

si suprasti, kad kiti naciai 
dar laikosi Cassino apylin
kėje, bet nesužinota, ar yra 
jų pačiam mieste. Vokiečiai

tankai ir pėstininkai įėjo į (kariai matomai pildo Hitle- 
dšgriautą Cassino miestą,'rio įsakymą iki pa3kutinių- 
bet sąjungininkų štabo pra-. jų laikyki tą miestą, kuris 
nešimas sakė žygiavimas pastoja kelią Romon.
eina lėtai iš priežasties vo
kiečių opozicijos ir vakar 
dienos atakos padarytų griu 
vėsių.

Tas išgriovimas trukdo 
sąjungininkų kariam, o iš 
aplinkinių kalnų vokiečiai 
mortarais šaudo į juos ir 
kliudo kariams, kurie sten
giasi šiek tiek apvalyti gat
ves.

Vienas pranešimas sakė 
sąjungininkai jau užėmė ir 
valdo tris ketvirtdaliūs to 
miesto.

Iš gaunamų žinių duoda-

Kitas štabo pranešimas 
pasakė apie dvišakę ataką 
ant Vokietijos ir Bulgari
jos. Lėktuvai iš Italijos va
kar naktį4 puolė Bulgarijos 
sostinę, Sofia. Raportai sa
ko bombos išaižė geležinke
lių bėgius ten.

Britų Wellingt6n bombe
riai nakties metu vakar nu
metė 2,800 tonų bombų ant 
S'uttgarto, balberingų fab
rikų centro, kur taipgi pa
daromi Daimler-Benz moto 
rai ir Bosch elektrikiniai 
prietaisai.

GRIPSHOLM KELEIVIAI DŽIAUGIASI NAUJA LAISVE

Diplomatiųio apsikeitimo laivui Gripsholm priplaukiant prie prieplaukos, repatri
juojami iš Vokietijos keleiviai džiūgauja.Laivas parvežė 560 amerikiečių, kurie buvo 
laikomi koncentracijos stovyklose, ir 103 kitų Amerikos* respublikų piliečius. Vienas 
diplomatas, kalbėdamas už visus keleivius, sakė jie dabar galį tikrai įvertinti žodžio 
‘laisvė' reikšmę. (Acme-Draugas Telephoto.)

Pataria atsiskirti nuo Vokietijos
Jeigu nesitrauks iš karo turės nukentėti
WASHINGTON, kovo 16.1 jant šalia mūsų civilizacijos

priešų.
“Suomiai dabar turi pro

gą {pasitraukti iš šios neap-
> ..................... ..... kenčiamos brolystės. Kuo

liam pareiakune, jxs ,spėjo talkininkaus Vo-
suonuus, kad kuoilg.au jie kietyai_ tuQ daugiau .Je au.

silauks gailesčio ir kančių. 
“Aš manau galiu kalbėti

—Prez. Rooseveltas šian
dien atsišaukė j Suomiją 
pasitraukti iš karo. Oficia-

talkininkaus Vokietijai, tuo 
daugiau jie turės nukentėti.

Prezidentas sakė: “Man 
ir Jungtinių Amerikos vals
tybių žmonėms vis atrodo

visų amerikiečių vardu, kuo 
met sakau mes nuoširždiai 
viliamės, kad Suomija pasi

keista matyti Suomiją esant Į naudos proga atsiskirti nuo 
Vokietijos talkininke, kovo-' Vokietijos.’

Atakavo taikinius 
pietinėj Vokietijoj

LONDONAS, kovo 16. — 
Vokiečių atakoms sunainus 
mokyklas vienoj Londono 
apylinkėj, apie 2,000 moki
nių iškelta į laukus.

LENKIJOS POŽEMIS 
NUTEISĖ 14 NACIU

LONDONAS, kovo 16. —
Lenkijos vyriausybė ištrė
mime pranešė, kad Lenkijos 
požeminiai veikėjai nuteisė 
14 nacių oficialų mirti už 
nežmoniškus žis'irurmus Os-

Kariuomenei reikia 
daugiau jaunu vyru

WASHINGTON, kovo 16.
—Savo pranešime plieno iš- 
d&rbėjams, Donald Nelson. 
WPB viršininkas, sakė Ame 
rikos karinių jėgų aukštoji 
komanda yra pareiškusi,

veicimo koncentracijos sto-kad karo laimėjimui reika- 
vykloję. j Tingi visi sveiki vyrai iki 26

Nuteistųjų tarpe yra ir;metų amžiaus. Iš to prane-
dvi moterys, kurios kalti
namos marinimu ir mušimu 
moterų kalinių. Visi kiti 
kaltinami dalyvavime masi
niuose sušaudymuose ir ne
žmonišku žiaurumu.

Šimo daroma išvadų, kad 
vyrai tano 18 ir 26 metų am 
žiaus nebegaus atidėjimus 
iš karinės tarnybos nežiū
rint kokius darbus jie turi.

Dar karta atakavo 
japonu Trak bazę

WASHINGTON, kovo 16. 
—Laivynas šiandien prane
šė, kad Liberator bomberiai 
išnešė naujas atakas ant 
Truk, didžiosios japonų ba
zės. Manoma tie mūsų lėk
tuvai pakilo iš aerodromų 
Marshail salyne. Kiti lėktu
vai tuo pat laiku puoli Po
nape ir IJtirik salas, į rytus 
nuo Truk.

Grįžę lakūnai sakė bom
bos išsprogdino amunicijos 
krovinius ir padegė gazoli
nuos tankus.

Nugalėti japonai 
darosi sau galą

Mokina australiečius
CANBERRA, kovo 16.—

U lėktuvai puolė 
japonu Hainan bazę

CHUNGKING, kovo 16.— 
Gen. Stilwell' štabas prane
šė, kad Amerikos Mitchell 
bomberiai pirmadieny bom
bavo japonų tvirtovę Hai
nan saloje. Objektai buvo 
Kiung.ahan aerodromas ir 
artimas prūdas vandeninių 
lėktuvų nusileidimui. Grįžę 
lakūnai sakė jų bombos pa
taikiusios į taikinius.

Dvylika1 priešo lėktuvų 
pakilo priešintis, bet ameri
kiečiai bent penkis jų nu
mušė ir 4ris sužalojo. Visi 
mūsų lėktuvai saugiai grįžo.

LONDONAS, kovo 16. —
Amerikos lėktuvai skrido
per didelę nacių lėktuvų
opoziciją ir priešlėktuvinių
patrankų šaudymą, ir dienos
metu šiandien atakavo tai-

, kinius pietinėj Vokietijoj,
deralinis teisėjas Edward. ,

J. Moinet šiandien nuteisė? Anot Berlyno radio, Aug-

NUTEISĖ GYDYTOJA 
16 METU KALĖTI

DETROIT, kovo 16.—Fe-

Dr. Fred W. Thomas 16 me
tų kalėti. Dr. Thomas ir 
septyni kiti asmenys buvo 
kaltinami šnipinėjimu.

sburgas, vokiečių lėktuvų 
statybos centras, ir Ulm, 
apie 42 mylias į vakaris 
nuo Augsburgo, buvo pulti.

Prezidentas kreipiasi į
gubernatorius kariu, . . r !Aviadjoa mini8tras Drake
balsavimo reikalu X L,, ,0*d J"

WASHINGTON, kovo 16. to Burmoie sakė daue ia- 8Pecmll8tai mokinA austna- _ . . . x burmoje, saite oaug ja-
—Senato ir Atstovų buto
užgirtas karių balsavimo 
bylius guli ant Prezidenito 
stalo. Nors daug kas prana
šauja, kad jis jį- pasirašys, 
galutinas Prezidento nu
sprendimas daug priklausys 
nuo gubernatorių atsakymų 
į Prezidento paklausimus.

Rooseveltas yra prašęs 
gubernatorių jam pranešti: 
1) ar jų va’stybių įstatymai 
numato tokio federalinio 
baloto vartojimą, ir 2) jeigu 
ne, tai ar gubernatoriai ma
no pirm liepos 15 d. praves
ti reikalingus įstatymus, jei 
gu federalinis bylius taptų 
įstatymu.

KALENDORIUS
Kovo 17 d.: Sv. Patrickas 

ir Sv. Juozapas iš Arimat.;
senovės: GendvPas ir Varū- 
na.

Kovo 18 d.: Šv. Kirilas iš 
Jeruzalės; senovės: Eimutis

• ir Vainis.

, , . , , , , , , liečius lakūnus Liberator
pc^ų kamuotai ir kanų da- b0mberiuO98i ir praneM. jog 
rosi sau hara kin’ gal,, tfa. auatralie{iai itu 
po to kaip pralaimėjo mu- kovoBe prįeį j
Jius tame Burmoa fronte. WJfJ pietrakarilf Paci(ike

Rusai pralaužė nacių linijos centrą
Naciai ginasi Bug upės vakarų pusėje
MASKVA, kovo 16.—Marį nę pusiau kuomet perkirto 

šalo Ivan S. Konev antrai Odessa-Lwow geležinkelį. 
Ukrainos armijai žygiuojant, Rusai kitose vietose pa 
į Rumunijos pusę, atrodo,! siekė 20 mylių už Bugo 
jog visas nacių linijos cen-i upės, ir dabar randasi apie 
traą pietinėj Rusijoj prade- 25 mylias nuo Dniestro 
da subyrėti. Vėliausi prane- upės, kuri yra Bessarabijos 
Šimai sako kVi rusui daliniai siena. Iš davinių matosi,

IEŠKO $1,000,000 
IŠ UNIJOS VADŲ

CHICAGO, kovo 16. — 
PulIma n-Standard Car Ma- 
nufacturing Co. šiandien 
užvedė šmeižto bylą prieš 
United Steel Workera (CIO) 
unijos lokalą, 7 jos vadus, 
ir spaustuvę, kur spausdi
namas unijos laikraštukas. 
Firma sako unijos laikraštis 
išdarkė kompanijom skelbi
mus ir pavadino juos me
lais. Už tai ieško $1,000,000.

mai buvo nedaromi aštun
tam, Merchant Marine jū
reiviui, kadangi įrodyta, jog 
jis protiniai nesuaugęs ir 
nesupranta kaltinimo.

Dr. Thomas buvo kaltina
mas perdavimu šnipams ži
nių apie karo {produkciją, ir 
pristatymu medžiagų dary-

kalno; 12 vyru žuvo
DANVILLE, Va., kovo 16 

—Šiandien pranešta, kad 12 
vyrų žuvo, kuomet armijos 
transporto lėktuvas krito 
ant Bull Mountain, pietva
karinėj Virginia daly. Po 
sudužimo kilo gaisras, ku
ris padegė krūmus ir me

mui nematomo raisto gau- džjua tuQ parodant ie6koto.
jos vedėjui. jams kur žiūrėti.

Vėl atmušė japonus Bougainville saloj
500 tonų bombų teko japonų bazėms

ORAS
Ūkanota. Protarpiais lie

taus. Temperatūra nesikeis.

randasi tik 25 mylias nuo 
Rumunijos sienos.

Dvi rusų kariuomenės aku 
biai varosi į Nikolajevą ir 
Odessa, kur naciai traukia
si. Rusai randasi apie 100 
mylių į šiaurę nuo Odessos, 
o didžiosios rusų ksmiolės 
atskiria Nikolajevą nuo Juo 
dosioe jūros.

Premjeras Stalinas pra

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ WASHINGTONO — 

Karo sekretorius Stimson 
sakė už sąjungininkų žygių 
Italliolje lėtumą galima kal
tinti vien tik prastą orą.

IŠ NEAPOLIO — Prie 
visokių kliūčių Cassino 
fronte, dar prisidėjo didelis 
lietus.

IŠ LONDONO — šios dle-

kad naciai mano gintis prie 
Dniestro upės.

Rusų raportai sako vo
kiečiai smarkiai ginasi Bu 
go upės vakariniam krante?
Rusai persikėlė per tą upę nos atakoje ant pietinės Vo- 
vakar rytą. kletijos prarasta 22 Ameri-

Vakarinlam gale 500 my- kos bomberiai Ir 13 naikin- 
lių Ukrainos fronto rusai tuvų Amerikiečiai numušė
vis labiau spaudžia Vian- 
nitsa, kur jie stovi apie fl

nešė, kad Konevo kariuome- mylių atstume nuo miesto
nė perkirto nacių kariuome- iš trijų pusių.

76 naciui lėkfrrvus.
. Keturi Amerikon lėktuvai 
nukrito, kiti 4 nusileido 
Šveicarijoje.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietų Pacifike, kovo lfl. — 
Adm. Haisey štabas prane
šė, kad Bougainville saloje 
sugauti japonai dar kartą 
atakavo sąjungininkų pozi
cijas Cannon kalne, Em- 
press Augusta įlankoje, bet 
ir vėl buvo atmušti. Anot 
pranešimo, priešas nuo ko
vo 8 d. prarado bent 1,173 
karius. Sąjungininkai per tą 
laiką neteko 123 vyrų.

Lt. Thomas Lambert, lai
vyno štabo narys, sakė ame 
rikiečiai vartojo didžiąsias 
kanuoles, liepsnasvaldžius, 
rakietiniua šovinius ir viso
kius mažus ginklus, kad at
mušti japonų ataką.

SĄJUNGININKU ŠTABAS 
pietvakarių P9ęifike, kovo 
lfl.—Gen. MacArthur štabo 
pranešimas, kuria pasakė 
apie atakas, kurių metu

apie 500 tonų bombų buvo 
numesta ant japonų bazių 
nuo Wewak, Naujos Gvinė
joj, iki Bougainville salos, 
Solomonuose, pabrėžė didė
jančią Amerikos aviacijos 
jėgą pietvakarių Pacifike.

Sunkiai nukentėjo Wewak 
bazė, japonų aviacijos ir

Repatriantai pasakoja
, savo pergyvenimus
JERSEY CITY, N.J., kovo 

16.—Iš Europos parvežti di
plomatai, Raudonojo Kry
žiaus oficialai ir amerikie
čiai - laikraštininkai vakar 
vakarą išlipo iš švedų Grip
sholm laivo. Taipgi buvo iš
leisti 167 pietų Amerikos 
gyventojų.

Pirmieji iš laivo huvo 36 
sužeisti amerikiečiai kariai.

Šiandien ėjo apklausinėji
mas 374 neoficialių civiHų 
repatriantų, kurie, po sun
kiųjų {pergyvenimų nacių 
koncentracijos stovyklose, 
kantriai laukia leidimo išlip 
ti ant Amerikos žemės.

Tarpe kitko, repatriantai 
pasakojo kaip jie ma+ę na
ciu/ sušaudant prancūzus 
anti-kolaboracionistus; kaip 
Augsburgas degė po sąjun
gininkų lėktuvų atakom, ir 
apie jų uždarymą nešildo
muose vagonuose vežimui į 
Lisaboną.

Viena keleivė, Mrs. Jan- 
nette Kaufman, 68. iš Chi
cagos, turėjo širdies ataką 
traukiny, ir kovo 7 mirė ant 
laivo. Palaidota vandenyje.

Kiti keleiviai sakė trau
kiny naciai jiems nedavė 
vandens atsigerti, ir per 24 
valandas negavo jokio mai
sto. Oficialūs repatriantai 
sakė jie buvo gerai užlaiko
mi nacių belaisvėje, įtik skun 
dėsi, kad pusryčiai, pietūs 
ir vakarienė buvo perdaug 
nuobodūs—bulvės ir bulvės.

Laivas parvežė keista rin 
kini amerikiečiu—kiti kalba 
angliškai su svetimu akcen
tu. kiti nematė savo kraštą 
per 30 metui, ir vaikučiai,reikmenų centras šiauri 

niam Naujos Gvinėjos kran kurie niekad nėra buvę šiam 
te. Tai buvo ketvirta iš eilės krašte. Visi, tačiau, paris- 
ataka ant tos bazės, kur nu- kp džiaudama, kad gavę grjž 
mesta 174 (tonai bombų. Dar *i i laisvą Ameriką, 
aštuoni japonų lėktuvai bu- y ■ ■ Tį 'p* • 
vo numušti orinėse kovose. | )ICllllOJ6

Taikiniai buvo: RabaulasJ WASHTNGTON. kovo 16. 
kur numesta 88 tonai bom- — šiandien - (pranešta, kad 
bų; Tad j i aerodromas prie oraeita liepos mėnesi* prie- 
Aitayfe, N. Gvinėjoj, 68 to- šo lėktuvai ir amerikiečiai 
nai; Bougainville, 123 to- kariai su priešlėktuvinėmis 
nai; Jacųuinot įlanka, N. patrankomis numušė 23 
Britanijoj, 20 tonų, ir įvai- Amerikos transporto lėktu- 
rūs kiti Naujos Gvinėjos,; vus. s»t 410 parašutistų. A- 
Naujos Britanijos ir Naujos merikiečiai manė tie lėktu- 
Irflandijos pakraščiuose. I vai buvo priešo.

kuoilg.au
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LOS NEGUOS SALOJE

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Gverythlng ln th* line 

Furniture

Susižeidė. — Mažas Povi- 
lukas, 4 metų amž., sūnus 
Juozo ir Agnės Rinkevičių, 
Miller Avė., pereitą savaitę, 
Čiužinėdamas nuo kalniuko 
smarkiai susižeidė išsilauž- 
damas koją. Nuvežtas ii But- 
terworth ligoninę.

Sutuoktuvės. — Praeitą paratrooper. Matus laiko iš- 
s a vaitę buvo pranerta apie buvo Pacific vandenyse ir 
susituokimą Nelle M. Pru- dalyvavo trijuose dideliuose 
revičiūtės, duktės M. Prūse- mūšiuose.
vičienės, siu Thomas A. Gel- Senukė Magd. Gedrienė, 
wich, sūnum Antano ir Ste- Hamilton Avė., gavo žinią 
phanie Gelwich. Nelle baigė nuo savo anūko Pfc. William 
mokslą CalthoUic Central R. Stokes, kad jis dsbar a- 
high school, o jaunas Tho-Į noj pusėj vandenų, 
mas Union high school. Jis Juozas Kamsickas, Coast 
išbuvo 4 metus laivyno (na-1 Guard, netikėtai parvyko 
vy) tarnyboj, iš kur prieš namo kelioms dienoms atos- 
kelis mėnesius sveikatos at- togų pas tėvus Igną ir Ma- 
žvilgiu paliuosuotas. rijoną Kamai ckus ir seserį

. v. Agnės Galinis. Juozas yraiŠiomis dienomis pranešta ................ • , „ . Idede (uncle) John Kamsic- apie autuęktuvea Viva Ogg, ' ’
duktės Mr. ir Mrs. Martin „ ’ N ?
~ ™ _ -t v Prano ir Ver. Kamsickų, k.u-Ogg is Pierson, su Joseph , . ,L_ . .„ ,. T _ __ \ ris jau dvi savaites randasiRoudis, Jr.. sūnum Mr. ir , . x.
Mrs. Joseph Roudis, Gar- na”*e »-
field Avė. Tėvas J. Roudis ’a,t« abu JT“ .* 7
yra lietuvis laikrodininkas. * . __ ,_______  zsts į New York uostą, o

... . .... John — į Monmouth College,Musų karininkai. — Wes- °. Monmouth, UI.ley Tebeau, sūnūs Šilas ir , ... ,m 11- m J ji. Pfc. Paul S. Kizlaitis ma-Tekles Tebeau, dabar per- , , . , , ...... . ,T x ri.ne), kuris buvo sužeistas
keltas , Navy Prefbght mo- Guadalcanal,
kykloje, Athens, Ga. . Ydabar randasi namie pas 

Sgt. William Mazur (Ar- motiną Mrs. Anna Starr.
my Air CorpB), sūnus Vinco Kizlaitis sveikatoe atžvilgiu 
ir Cecilijos Mazur po kelių paliuosuotas iš kariuomenės, 
dienų atostogų grįžo atgal Ligoninėj išbuvo daugiau 
į naują stotį Camp Gold- metus laiko. Liuosnoriai į-

Paetory Reprenentativ*
SHOWROOM8 IN 

MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBUC 606i

rOARGUTIJ'
VTF.NTNTflll .IS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIh 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.Admiralty sA’ų grupėje, Los Negros saloje, išnaikinus japonus, lankosi Vyriausias 
Pacifiko fronto karo vadas gen. DouglAs MacArthur. Čia jį matome sustojusį prie 

vieno žuvusio ir nepaprastoj pozoj gulinčio japono. (Acme-Draugas telephoto)
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — ono 

vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk- 

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

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

Gazolinas
No. 10-A kuponai geri 

trims galionams kiekvienas 
iki kovo 21 dienos imtinai.

Kai.- Federacija 
stiprina savo

bunskis. Sako, turiu daug
kitų laikraščių, bet - mums (LKFSB) New Yorke į- 
labiausiai tinka “Draugas”, vyko Kat: Federacijos cent* 

Lakunskiai labai susirū- ro vadovybės posėdis. Ap- 
pinę. Jų du sūnūs tarnauja svarstyta visa eilė klaūsi- 
kariuomenėj. Dabar šaukia mų, susijusių su Lietuvos 
ir trečią, paskutinį sūnų. reikalais įr. «u organizacdniu 
Labunskienė turi tvirtą vii- j veikimu. Nusistatyta atkrei- 

sūnūs

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL CANaI 6122ftį, kad viai sūnūs sugris 
sveiki nugalėję priešą. Žada 
visų paveikslus patalpinti 
“Drauge”.

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenne 

OFISO VALANDOS:
Nno 3 iki 4 ir nno 6 Iki 8 vai. vak.

Nedėliomia pagal sutartį , 
Office TeL TARda 4787 
Namų Tel. PROspeet 1930 '

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

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

vakarais ofisas uždarytas.
H t ; ĘE2JDJSNCUA 

3241 West 66th Plaee 
TH. REPubllc 7868 /

Jliozas Getautis džiaugias 
skaitydamas .‘‘Draugą”. Sa
ko, turiu gerą. žentą ir duk
terį, kad man užrašė tokį 
gerą laikraštį. Dabar man 
nenuboš žuvauti ant upės 
kranto.

orrosczrnuflTAi 
IfiOt Bo. Ashland Avenue 

Kampai ll-taė
MseMHM OARAb sos, ohMhe*Laučka

TeL CANaI 0257 
Rez. Tel.:

rė Ona Ložeckienė. Jau du 
mėnesiai, kaip guli lovoje 
pas žentą, Puidoką. Prašo
mi nariai aplankyti. Taipgi 
serga Tamkiene. Linkini, vi
siems ligoniams grsit pagy
ti. ' Korespondentai

Kovo 19 d. Moterų Sąjun- kareivių kol sugrįš namo. į 
gos 9 kp. rengia “Lunko”. Palikta kitam susirinkimui 
Visus kviečia. Visas pelnas apsvarstyti.
,0* parapijai- Petronėlė Rimkienė gavo!

Kovo 12 d. LRKSA 137' laišką iš kariuomenės nuo 
kuopa savo susirinkime nu- savo sūnaus Ed vaikio. Ri~ 
tarė aukoti Reud. Kryžiui šo: “Mano brangi mamyte! 
$20.00. Nutarė taip pat ei Jūs šiandie švenčiate gim
ti “in corpore” prie šv. Ko- tadienį. Aš jūsų intencija 
munijoa ir turėti bendrus priėmiau šv. Komuniją. Kaip 
pusryčius kovo 19 d. Visi priėjau prie grotelių, tai 
hari&i ir narės turi susirink- jaučiau lyg esu SS. Petro 
ti 7:30 vai. parapijos salėn, ir Povilo bažnyčioj. Mano 
kad galėtumėm susitvarky- visa širdis ir visos mintys 
ti. « 1 buvo su jumis. Niekas taip

DANTISTAS % 
4645 So. Ashland Avenne

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

Trečiadieni pagal sutari). '

Rea. 6958 So. Talman Avė. 
Rea. Tel, GBOvehiU 0617 
Office Tel. 'HEMlock 4848 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.
Ofiso Tel. VIRginla 0036 

Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS 

Nuo .2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus

2423 West Marųuette Road

TeL YABds 3146
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso voL: 1—8 tr 8-8:80 P.lL 

Trečiadieniais Jogai sutartį

EXTRA! EXTRA!
GYDYTOJAS Hl CHIBURGAS

IR AKINTOS PRITAIKO

744 West S5th Street
VaL: 11-12; 2-4; lr 6:30-8:30

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

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savo Raštinę Į 
BRIGHTON PARK

Su Income taksais fr kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

* antrašu.

DR. G. SERNER
unrtrvu aki? ototoiu 
B metą patyrimas

Tali Yards 1888
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

OflM b Akiniu Dirbtuvi 
8481 «a HALSTED BZ. 

Kampas Mth Btreeš 
trtmlr aS» B fis 41 ase tf M •

TeL YARda 5921 
Bm.: KENrrood 5107.

Uetnvttkaa
Zydttkaa

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis. •

Išeina ginti šios šalies mū 
sų LRKSA 137 kp. narys 
Bruno Misiūnas. Kovo 17 d. 
atsisveikins su savo bran
giais tėveliais, broliu, sesu
tėmis. Taigi, iš 137 kuopos 
jau dabar tus keturi nariai 
kariuomenėj: dr. B. Bolo
toff, Edvardas Rimkus, Al
bertas Balčytis ir Bruno Mi
siūnas.

Kuopos susirinkime buvo 
pakeltas klausimas, kad mes 
galėtumėm sudaryti fondą 
ir užmokėti mokesčius tų

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

756 West 35th Stree'RttMKITn
SBNĄ

Ltsrrtrvm
DRAUOA

MONARCH UQUOR 
3529 So. Halsted St.

PhoneT YARDS 6054

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ašhiand Avė. 

(2-troe lubos)
Ofiso Telefonas: Y ARds 0554

Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MlDway 2880 

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

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenne
Bronius Kačinskas užsi

prenumeravo “Draugą”. Sa
ko, pradėsiu ‘ ‘Draugą’ ’ skai
tyti, gal, greičiau gausiu 
draugę. Be to, jis “Draugo” 

, korespondentą pavaišino it

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS
i* / ‘ ’» ♦ f. - , -• ,

Ant Pirmų Morgičių .
U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

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

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir Įvairius
kitokius auk-
ainius daiktus MK'.*' ’jjBg 
už PRIEINA- * TO

VIRginla 1886

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenne 

Ofiso Tel. LAPayette S219 
Res. Tel. LAPayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDZie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 Ud 9 vak.;
-f Penktad. 8:30 Ud 9:30 rak.

šeštad. 6 vai. Ud 9:30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

MAS ___ _ ___
KAINAS! ESS8SB1 
Turime didelj
ir gerą paSi-
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų. •

Taipgi taisome Laikrodžius, 
Laikrodėlius, žiedus, Rašomas 
PJunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite I

JOHN A. KASS
JeweLry — ovatcHmarer 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

KLAUSYKITE-
VELIAtJHlŲj BlNlŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS r ti ę pROO ”AMA
U Radio Stotie.

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTĄ:-Muo 8:45 iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynas 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenne 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 nt 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS
UNDER U. S. GOVERNMENT SUTERVISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS SBjt’oM

LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO —_____________ ________- - -- -- - -- -

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

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

ir Penktadieniais 
VaL* 16-12 ryta, M, 7-9 P. M.

1147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

Z ir šeitadieniais
Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

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

• J. W. Goethe

I



Penktadienis, kovo 17, 1044 nnsrmAMTTR drattoas, chicago. ilunoib

CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING
::.i<’ ? . 1 '• la- 

“DRAUGO” HELP WSNTED — VYRAI HEIiP WANTED — VYRAI HELP VANTSD — MOTERYl

DARBŲ SKYRIUS ————
-DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

III No. Dearbom Street 
Tat. RANdoipb NU-M8I

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpnwer Oommlaatna nu 

<atymal reikalauja kad (lauru 
•nas darbininku turi įsigyti Pa- 
Unoaavlmo RaStą (Matement of 
avallahllity) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — nr nuo War Man- 
power Oommtsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persltlkrinklt ar Jūs galit rauti 
tr ar Jums reikalinga palluosa- 
vlmo raitas. Jūs sutaupysit sau 
tr darbu Ištaisoms daug laika

HELP WANTED — VYRAI

AUTO. SCREW SET-UP
Patyrusių prie B. & S. mažinu

TURRET LATHE OPERS 
MILLING MACHINE OPR. 

TOOL IR CUTTER 
GRINDERS

Patyrusių prie close tolerance
PATYRUSIU MAŠINOMS 

TAISYTI VYRU 
SHIPPING IR RECEIVING 

KLERKŲ
Atsišaukit 8:30 ryto iki 5 pp.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL
4737 W. DIVISION ST.

KEPfiJŲ IR 
KEPĖJAMS PAGELB.
MATYKIT MR. SHIDLER 

KROGER GROCERY & BAKERY 
COMPANY

8201 S. Vlncennes Avė.

PAKUOTOJŲ IR 
SHIPPING ROOM PAGELB.

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

640 W. LAKE ST. HAY. 7241

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT Į

2924W.51stSt
NUO 9 RYTO IKI 5 PP.

Central 

Steel & Wire Co.

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
Atsl&auklt darbo dienomis nuo 8 ryto 
Iki 5 pp. arba šeėtad. Ikt 12 pietų. |

2742 W. 36th PLACE
Atsinefiklt gimimo, rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

MEKANIKAMS ATYDA!
Svarbūs darbai pataisyme skalbiamų 
maAtmk Modemiškoj dirbtuvėj. Pui
kios darbo sąlygos su po karo atei
timi. Patyrimas pageidaujamas, bet 
nereikalinga. Mes lfimoklnaiti. Jus.

C. E. SUNDBERG CO.
7738 S. Halsted St

Nuo 9 ryto Iki z S pp. . ar palaukit:- 
RAD. 2700 dėl vakarinio pasitarimo.

PYRAGŲ APCUKRUOTOJŲ 
IR PAKUOTOJŲ

MATYKIT MR. SHIDLER

KROGER GROCERY * BAKERY 
8201 S. Vtacennen Avė.

ŠV. TĖVAS POPIEŽIUS LAIMINA KATALIKIŠKOS SPAUDOS SĄJUNGĄ

J K, FROM THB VAtlual, kovaribar 11, 19Ą>. f*
K'
ttGKTEMA 01 STATO 

" /
SUA SANTITA

»r, 7^ 8 1 š
Dear Kr. Murphy,

VYRŲ
Dirbti oxygen tr aoetylene dirbtuvė. 
Je. Patyrimo nereikia. Pradinė rata 
75c J vai. '48 vai. savaitėje. Atst- 
fiauklte.

AIR REDUCTION SALES CO. 
8100 S. Homan

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių. ftT.lė J nėntaj 
Pilnam ar dalintam talkui * 

KrslptdMo Plis Hooaekespsr.
BDOBMATKR BBACB HOTBL

MERGINŲ

LUMBER HANDLERS 
PAPR. DARBININKŲ IR 
TROKŲ VAIRUOTOJU

Gera mokestis, pastovūs darbai.
Atsifiaukit prie J. Byrne.

KING MIDAS LUMBER
2221 S. Ashland Avė.

LION MFG. CORP
100% KARO DARBAI

REIKIA TUOJAU!
PLATING ROOM 
PAGELBININKŲ

★ • '
GENERAL MACHINE 
SHOP PAGELBININKŲ

★
RECEIVING IR SHIPPING 

ROOM PAGELBININKŲ
★

Ateikit nu gimimo rekordu ar 
prirodynm pilietybės

' 2640 Belmont Avė.

Prie lengvų dlrbtuvta darbų. Taipgi 
prie abelnų ofiso darbų. Gera mo
kestis, malonios darbd sąlygos.

PROGRESSIVE CLEANERS 

7301 Cottage Grove Avė.

MERGINŲ — JAUNŲ 
MOTERŲ

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

SOLAR MFG. OORP.

4561 S. Weatera Blvd.

7

Tha generous offerlng on behalf of tha Catholic Press / 
Kasoolatlon of the United States, ln the aaount of įį dollars, 
forvarded by you through the špostollo Delegatlon,has reoently 
reaehed the Holy Pet her. \ • >

Hie Hollness nov che r ges me to oonvey to you and the rneabers 
of the Aasoelation, the expresslon of Hle gretltude and apprecl" 
et lon of their kiną glft. The Holy Pether valuea rery hlghly 
thle evldenee of the deslre of your Associates to oooperete eit h 
Hlm ln Hia mny eorka of charlty destlned to allevlate and asslst 
the sufferlng and neeuy, of ehom there ere todey such vas t nuabers 
ln thle vartom eorld.• e t

Whlle thanklng you and the menbera of the Catholic Press 
Association of the United States, His Hollness ln His beneyolent 
gratltude lovlngly bestoes on you and all His apačiai Apostollc 
Benedlctlon, aš a oledge of abundant heavenly blesaIngs.

Assurlng you of 
regarda, I remaln,

ay vary s pečiai esteem, and elth kind personai

VVARE HOUSE VYRŲ
Gvarantuota 48 vai. Į savaitę, laikas 
Ir pusė virš 40 vai. Minimum rata 
75c į vai. Atsišaukit J Warehouse 
ofisą.

KROGER STORES 
8235 S. Vlncennes Avė.

VYRŲ REIKIA 

PASTOVUS DARBAI 
Warehouse vyri, Ir Orderių Pakuo
tojų plumbing ir heatlng supply 
Įstaigoje.

COLUMBIA PIPĘ A SUPPLY OO. 
SėlO S. MORGAN ST.

REIKIA
VYRŲ VIRŠ 45 METŲ 1

Prie lengvų dirbtuvės darbų. 

1839 S. CRAWFORD AVE.

pfki

COAL YARD VYRO
Patyrusio orte anglių pageidaujamas. 
Turi mokėt operuoti anglių convey- 
or, ISkraut karus Ir lioduoti tropus. 
Pastovus pilno laiko darbai. 1195— 
>240 | mėnes|.

GEE LUMBER * COAL CO. 
8100 S. Hoyne

LUMBER YARD VYRO
Patyrusio. Ahelnaa darbas rinkti len
tas Ir lioduoti trokua, patarnauti pir
kėjams. Pastovus pilno laiko darbas. 
>160—>180 Į rnėnes).

GEE LUMBER A COAL CO. 
8100 S. Hoyne

REIKIA
MEKANIKŲ

Patyrusių
Prie Automatiškų filling 
mašinų ir prie visokių 
mekamškų darbų.

Gera Mokestis
PASTOVUS DARBAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVE.» . * ’ fc' «*. U .1111 !

SARGAS
Relkallpgas dienomis Ir antram Sif- 
tul. Turi prižiūrėti stpkerto kūrena
mą boilerį ir atlikti kitas abelnas 
pareigas. ^-...Ask

NEW CITY IRON WORKS 
5401 S. Weaterk Blvd.

WAREHOU8E PAGELBININKŲ —
1 pastoviems darbams 'dabar Ir po ka. 
ro. Gerti mokestis, laikas ir pusė už 
viršlalkj. Matyklt Mr. Butzen.

, ROCKNOOD & CO. 265 E. Illinois St.1

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 UCt 80
inunonejc 

Patyrimo Bereikia.

Pradinė mta 60c J valandą šit 8c 

pakėlimu pabaigoje f šavaičių. 

5ę premija <Sri»attem» vąkari- 

niaia ar mktiniali liftai!. Dykai 

ligoninės ir apdraudod plento.

ATSUAUKlt 

EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm Mtad.
8:20 ryto Iki pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

DŽENITORKŲ
Valymo darbaL 
metų amonio. Vi 

0d 13:60

Bri 50 

aao 3:30

1 A.
Youra vary slncerely ln Chrlst,

Mr. Charles S. Murphy
Treasurer, Catholic Press Association, 
21 West Frankiin Street,

’ BALTIM0R3. Karyland-

."v -
■r

y

Šis Šv. Tėvo Popiežiaus Pijaus XII laiškas, kurį pasirašo kardinolas Maglione, Vati
kano valstybės sekretorius, atsiųstas Amerikos Katalikų Spaudos Sąjungos iždinin
kui Charles S. Murphy Baltimore j. Laiške Šv. Tėvas taipgi dėkoja už mažą tos sąjun-. 
gos auką, kurią Jo Šventenybė paskyrė labdarybei.

Tarp dingusių, 12 z Į 
chicagiečių

Karo Departamentui pa
skelbus pastarąjį ssąrašą 
dingusių kareivių visuose 
karo frontuose, pasirodė, 
kad 12 jų yra čikagiečiai ir 
iš Chicagos apylinkės.

ŽINIOS IS NAUJOS ANGLIJOS
Sąrašas lietuvių zaa Abromaitis, Tadas Spe- 

lis, Edvardas Spelis, Pranas 
Kuiašas, Zigmontas Gailiū- 
nas, Morkui Vasaris, Alber
tas Beleglovas, Antanas

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

PAPR. DARBININKŲ
Breso ir aluminum foudrėje 

50—60 vai. j savaitę. 
100% defense darbaL
ACE FOUNDRY OO. 

1650 N. Kostner

MELSKITĖS’UŽ TAIKĄ

KABO PRAMONBJB

DINING BOOM 
PATARNAUTOJŲ

1
Uniformos

Valgis dykaL
Amžius 30 Od 46 ■

Dienos, vakarais ar naktfeėnb

«•**). MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ
i

GERA PROGA

——

U— 11 ., > * V

MUMS GT REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKU 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tok) darba, korį 
norite ir pajėgsite dirbtu

★ ★★★★★
* For Salo I
* For Help!
* For Rent!
* For Service I
* For Results!
- ADVERTISE -
In America** Greatest 

Llthuanlan Daily New*paper 
— ESTABLISHED 1000 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEK—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADTNO LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★ ***

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininkų
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Material Handlers 

Welderiams Pagelbininkų 
Hand Truckers

★ ★ ____
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Taipgi Reikia - PATYRUSIŲ
HORIZONTAL BORINO MILL OPRS. BULLARD OPRS. 
TURRET LATHE OPERATORIŲ PLANER OPRS.

ELECTRIC ARC WELDERIŲ LAYOUT INSPEKTORIŲ
AT TTOM ATTC SCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIM

MERIT DIRBTUVE
progos pnairnti 

greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.
Gabumų Įvertinimas dirbtuvėje duoda jums 

taip greitai kaip išmoksite

Dirbtuvės t Taikoma Oaafteen prletaSo valglna 
Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie earo rbų.

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

MJNOIS 

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Orima Moterimi

Street floor
809 W. VYASHINGTON ST. 

cracAoo

8:30
dleaą Pm 

» M 5 pp.

Penktad.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

PARSIDUODA 
TAVERNO BIZNIS

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

4147 S. KEDZIE AVE. 
PARSIDUODA 

10 AKARŲ ŪKE
Dalinai mlSkaia apaugę, arti mies
telio 50 mylių J pietus nuo Chica
gos — Pigiai. Kreipkitės prie

GEORGE 8. JAYE 
RO8EL*AWN, IND. PHONE J».

PAIEŠKO KAMBARIO

REIKALINGA Kiltas Ir Šviesus kam
barys privatinėje Šeimoje, fiv. Anta
no parapijoje, Ciceroje. Gyvens mo
tina ir suaugusi duktė. Pr&ne&ktte 
adresu:

A. GUOTAITIENft,
3003 N. KARLOV AVE.

mnjp * WANTCD ’ — " MOTERYS

ESSENTIAL INDUSTRY
Needs at Once

G-I-R-L‘S
For Clerical Work 

Light Typing and Comptometry
PLEABANT WORKING CONDITIONS 

GOOD SALARY TO STAKT
> 5 DAY WEEK

VACATION WITH PAY

APPLY AT ONCE

SCHULZE & BURCH 

BISCUIT CO.
1135 W. 35th STREET

kariuomenėj
Hartford, Conn. — Jau 

seniai buvo iškalta lentelė -Keršis, Antanas Jankaus- 
bažnyčiės angoje. Bet nuo kas, Edvardas Sakalauskas, 
to laiko daug iš mūsų jau* Adomas Motekaitis, Jurgis 
nimo, mergaičių ir vaikinų, Kadišius, Vincas Kadišius, 
tarnauja Dėdės Šamo kari- Jonas Kadišius, Antanas Ur- 
nėje tarnyboje. j bonas, Stanislovas Barrison,

Domininkas Pateckis, Pra Viktoras Kudalis, Bronius 
nas Striugas, Danielius Striu Kudalis, Jonas Kudalis, Ber 
gas, P™™.? Kaamonaitis, nardas Taraila, Juozas Vie- 
Petras Knusta, Stanislovas zalis> Antanas Zaranka, Ed- 
Degutis, Albinas Juozapavi- vardas Vaitekūnas, Juozas 
čius, Jonas Katinas, Pranas Vyšniauskas, Vincas Vyš- 
BartuseviČius, Juozas Bar- niaU8^asT Leonas Rasickas, 
tusevičius, Jonas Vancevi- Juoza3 Krovas, Konstantas 
čius, Bronius Biząs, J. Min- Bertašius, Edvardas Bėru
kus, Albertas Vaitulevičius, šius’ Albertas Karlačiaus- 
AnUnas Laurynaitis, Vincas ka8’ Chester Vilkelis, Vili- 
Laurynaitis, Albertas Gal- Ambrasas, S. Vereg.a,
ziūnas, Kazimieras Jagmi- Stanislovas Plikaitis, Ed- 
nas, Aleksandras Sabeika, vardA3 J- Bankus,
Aleksandras Mažeika, Juo- Juozaa Vitkauskas, Pranas 
zas Laurynaitis, Benjami- VemŲąuskas, Pranas No
nas Laurynaitis, Jurgis Lau meika’ Karlas Nomeika, VIa 
rynaitis, Jurgis čia,paa, Ed- das Nomeika, Albertas Ti
vardas Galiskis, Adolfas A- 
leksiūnas, Raymundas Alek- 
siūnas, Algirdas Aleksiūnas, 
Juozas Ruske, Jean Bakštys 
(slaugėj Julius Abavičius, 
Juozas Klimas, Jonas Jokū
baitis, "Viktoras Šalkauskas, 
Pranas Kazlauskas, Jurgis 
Levinsikas| dr. (dantistas) 
Albertas Povilonis, Juozas 
Griška, Jonas Baranauskas, 
Helen Bekerta (WAAC), Al
bertas Leonaitis, Juozas Bal- 
tulionis, Alberta? Ambrasas, 
Mary Baliukynas (WAAC), 
AnUnas Propiesčius, Bro
nius Vaitulevičius, Hieroni- 
mas Vyšniauskas, Jonas Lo- 
pša, Albinas Meleška, Pet
ras Matulevičius, Jonas Ma
tulevičius, Pranas Gečaus- 
kas, Albinas Gečauskas, Hen 
rikas Elijošius, Donaldas E- 
lijošius, Vincas Makauskas, 
Edvardas Abromaitis, Juo-

minksas, Petras Norbu t a?, 
Leonardas Jeglauskas, Jo
nas Dapkus, Elena Gramas 
(WAAC-slaugė), Antanas 
Ramoška, Juozas Pagirska^- 
Edvardas Servą, Antanas 
Mašiotas, Leonas Mašiotas, 
Edvardas Mašiotas, Vladas 
Mašiotas, Jonas Bartkus, 
Stanislovas Morkūnas, Jo
nas Bagdys (belaisvis Vo
kietijoje), dr. Antanas Su
pis, adv. Pranas Mončiūnas, 
Pranas Matulis, Juozas Vie- 
montas, Jokūbas Vištartas, 
Edvardas Lenkauskas, Sta
nislovas Lenkauskas. Juo
zas Jenulevičius, Edvardas 
Poška, Benediktas Vaitkus 
(belaisvis Japonijoje), Pra
nas Kemzūra, Petras Rin
kus, Jonas Petrauskas. Vin
cas Gaučias, Vincas Kociū- 
nas.

Koresp.
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"Timeless Lithuania'' perskaičius
» - • o

— Algirdo jfttts Maskvos vartotose. —> Ar statant Ba
belio bokštų kalbėjo lietuviškai? — Kai kiaušiais Lie
tuvoje kaštavo vieną dolerį. —* Apie Medeinę ir Per
kūną. — Apie bolševikų-uacių pažadus Ir... veMą. —

—Ar lietuviai dar nėra pribrendę demokratijai? — Ar 
galima teisinta režimą, žeminant tęstos sobrenKmą?
— Ar tinka įtarinėti ištremtaoskK ir nactą lageriuose 
kenčiančius? — Ar Lietuvos istorijai nėra geresnės 
medžiagos, kaip Oaliliejaus byla ir kryžiaus karai?

VEIKALO GEROSIOS PUSES
Daugelis nuoširdžiai laukėme pasirodant min. Owen 

J. C. Noremo knygos apie Lietuvą — “Timeless Lith
uania”. Daugelis ją su didefliu džiaugsmu ėmėme’ į ran
kas. Išleista ji gražiai, iliustracijos parinktos tinkar 
mos, šriftas aiškus, įrišimas pakenčiamas. Dėl įdėtą 
paveikslų — puslapių numeracija nuo 43 pusi. iki 125 
ip. neįprasta knygų leidime, bet tas ne tiek svarbu. 
ĮDOMYBES

GAVĖNIOS
MINTYS

Vysk. P. Rodys, MAC.

Penktadienis
kovo II drena

Gavėnios penktadieniais 

pasitaiko man užeiti į baž
nyčią per Mišias. Šiandien 
buvo labai ilga, bet ir įdo
mi Evangelija, kaip Jėzus, 
atsisėdęs pas Jokūbo šulinį 
kaitrios dienos viduje ėmė 
šnekėtis su moteriške, atė
jusia semtis vandens. Ji b tė
jo su ąsočiu parsinešti pa
prasto vandens, o parsinešė 
pilną sielą nepaprastų jaus-

Penktadienis, kovo 17, 1!>44

SUNAIKINTAS JO RANKŲ DARBAS

Reikia pasidžiaugti, kad knygos autorius surinko ga- mų ir minčių.

Airijos šventė
AIRIŲ PATRIOTIZMAS

na daug medžiagos, pailiustruodamas lietuviškąja mi
tologija, charakteringais nuotykiais, iškeldamas visą 
eilę gražių įdomybių. Pvz., jis manos kad Baltijos kraš
tuose derybų paprotis (perkant) užsilikęs dar nuo to 
laiko, kai čia atvykdavo finikiečių, frizų, vikingų ar 
Hanzos pirkliai (p. 28). Algirdas su savo kariais buvo 
pasiekęs Maskvą ir lietuvių pergalės ženklan palikęs 
jėtį, įsmeigtą įi miesto vartus (40 p.). Atmindami-Kęs
tučio ir Birutes santuoka Lietuvos karininkai mėgo 
vedybų ceremonijas atlikti Palangoj, koplyčioj ant Bi
rutės kalno (p. 40).

z

— Jau 1467 m. iš Lietuvos buvo išvežta 2,000 pūdų 
vaško. (p. 54). Ties Vilniumi yra akmuo, ant kurio 
vieno šono yra užrašas: ”1812 m. Napoleonas praėjo

Krištus jai pasakė tą, ką 
ji mintijo tik viena žinant. 
Tu tarėjai penkis vyrus ir 
tas, kurį dabar turi, tai ne 
tavo vyras (Jon. 4, 18). Tą 
išgirdusi moteriškė suprato, 
kad žmonės, besislapstyda- 
mi su savo blogaisiais dar
bais, visgi negali pasislėpti 
nuo V. Dievo. Ta mintis nie
kuomet nebuvo Stojusi taip 
rytteiai moteriškės sieloje, 
kaip tuomet, kada V. Jėzus 
priminė jai jos slaptąsias

Brolis elementas Frischauf, O.S.B., Beuronese, žymus 
artistas savo studijoj Šv. Jono vienuolyne, Collegeville, 
Mmn. Mante Cassino, Italijoj, garsaus Benediktinų vie
nuolyno kriptos mozaika buvo jo rankų darbas. Kaip ži
nome, Monte Cassino vienuolynas, kadangi buvo jame 
naciai įsistiprinę, sugriautas. Kadangi daugelis jo mokyk
los artistų jau mirę, todėl Br. Clement sako, jog sunai
kinto darbo: gražiausios mozaikos, freskų ir skulptūrų 
karui pasibaigus jau nebus galima atnaujinti. (NCWC- 
praugas)
_______ * - - - . - .............
Buto nukryžiuotus

Pirmas kankinys Japonijoje
šiandien šv. Patricijaus (Patriko) diena. Tai didžio- §į kelią S11 400,000 vyrų”, — o ant kito akmens šono nuodėmes, ir niekuomet ne

ji airių tautos šventė, kurią iškilmingai mini ir Airijos 
Ir kituose kraštuose gyveną airiai.

Airija savo gyventojų skaičiumi yra maždaug lygi 
su Lietuva. Ji turi (šias žinias paduoda LKFSB) 2,989,- 
700 gyventojų ir užima 27,137 kvadr, mylias. Net apie 
2,774,000 gyventojų yra katalikai. Pradžios mokslas 
Airijoje yra visiems priverstinas ir teikiamas nemo
kamai.

užrašas: “Napoleonas grįžo šiuo keliu su 40,000 vyrų,” supurtė tos sielos taip, kaip 
(p. 77). . dabar. Moteriškė pajuto, kad

— Kaune buvo išleistas rusų įstatymas, kad neva- tuščio® pastangos paslėpti 
lia statyti didesnių namų, kaip dviejų aukštų, nes ki- nuodėmę. Kada nors ji vis- 
taip jie užstosią tvirtovės patrankų veikimą (p. 90). vien išeis aikštėn. Teisėjai

— Apie XV šmt. Lietuva buvo didžiausia valstybė kasdien mato tos tiesos pa-
visoje Europoje (p. 94). vyzdžius, beeidami savo pa-

— Didžiojo karo metu Lietuvoje buvo sunaikinta a- reigas. Be mažko kiekvieno- 
Airiai turėjo pakelti ilgą kovą siekdami laisvės, pie 50,000 pastatų. Vokiečiai atėmė ar supaikino apie je teismo byloje vis kas nors

__   — _ Y 1 1«« CA zvr>1 ««« 4«« A Pv mii • St _ •   __ 1 — 1     . 1 _40 nuoš. visų Lietuvos arklių, 50 nuoš. galvijų, 45 nuoš. 
kiaulių, 30 nuoš. avių ir ožkų ir daug kito turto (p. 97).

— Litvinovas savu laiku buvo Stalino atšauktas iš 
užsienio k emisaro posto ir taip, pašalinant žydų tau
tybės asmenį, buvo padarytas atviresnis kelias 1939 
m. susitarimui su naciais (p. 158).

— Po sutarties su SSSR Lietuvai gražintame Vil
niaus krašte lenkų teroristai kulkosvaidžiu apšaudė 
Lietuvos traukinį, lenkai miškuose buvo įsirengę slap
tąją radijo stotį (p. 166).

Tai vis tokios istorinės įdomybės, kurios net dauge
liui iš skaitančios publikos bus naujos, įdomios ir ku
rios gyvai paįvairina veikalą, darydamos jį žymiai leng
vesniu skaityti.

Gal tik kartais tų įdomybių beieškant prieinama iki 
kraštutinumo. Pvz., ne visi drįstume iškelti tuos teigi
mus, kaip autorius kad daro, jog, sakysim, vienas iš 
pirmųjų Rusijos valdovų, Rankas, būtų kilęs iš Lietu- gįaip kur moters mūsų lai- 
vos IFilotų, nuo Rusnės (p. 16), arba — teigti, kad ir kais susirenka, kaip seno- 
prie Babelio bokšto statybos kai kas kalbėjo lietuviš
kai (p. 267)...
SU MEILE APIE LIETUVĄ IR LIETUVIUS

Autorius, matyt, domisi socialiais klausimais ir dėl 
to atydžiai stebėjo bolševikų okupacijos laikotarpį Lie
tuvoje ir jį teisingai, vaizdžiai aprašė. Pvz., pabrėžia, 
kad rinkimų metu į, vadinamą, liaudies seimą tebuvo 
tik viena — komunistų — partija, o kitos uždarytos, — 
kad rinkimai buvo taip pravesti, jeg kai kuriose vie
tose rasta net 122 nuoš. balsavusių... (p. 182). Bolše
vikų okupacijos metu karinos taip pašoko, kad apsiaus
tas kainavo apie 255 doleriai, batų pora 65 dol., o kiau
šiniai — po dolerį (p. 183).

Apskritai, autorius atjaučia Lietuvos kančias, vargus 
ir su meile rašo apie lietuvių tautą:

Lietuva jam nuostabaus grožio kraštas, turintis šir- si į mūs asmens dalykus? 
dies /pavydalą (p. 1). Broliai, pagalvokim, ar nėr

. . . .. . .... . , _ . . .x šis tas reikalinga keisti mū-Autornts su meile atailaepia apie Lietuvos kaimą, iš- . x ,__ • ->, v . x x i . i • i • v 4. • sų mintyse ir elgesyje?puoštą darželiais, net tais laikais, kai lietuvis gyveno ______
tik duona ir rūgščiu pienu... (p. 51).

Lietuva neturi aukso savo žemėje, bet turi žmones Kankakee be policijos 
su aukso sielomis, kurie tvirtai laikosi religijos ir myli 
darbą (p. 232).

Autorius mielai paduoda pasaulio garsenybių prie-

1828 m. airiai pasiryžo išrinkti į Anglijos parlamentą 
narsų kovotoją dėl Airijos laisves O’Connelį. Vienas 
neturtingas nuomininkas airis už skolą savo ponui sė
dėjo kalėjime. Į kalėjimą ateina jo ponas ir sako: “Do
vanosiu tau skolą ir išlaisvinsiu tave iš kalėjimo, tik 
nebalsuok už O’Connelį”. Vargšas airis, prisiminęs žmo
nos ir vaikų skurdą, po ilgo galvojimo, priėmė pono pa
siūlymą. Išėjęs iš kalėjimo jis pasisakė žmonai, kaip 
atsitiko. Ji gi vyrui tarė: “Nedaryk to! Prisimink sa
vo sielą ir Airijos laisvę”. Vyras paklausė ir vėl su
grįžo į kalėjimą. Tai buvo Pruenty šeima. Tos moters 
ir vyro pavardė pasidarė populiari visoje tautoje. Mo
ters ištartieji žodžiai imta vartoti šūkiu vėliavose ir 
statulose. •
GILIAI RELIGINGA TAUTA

Drąsusis O’Connelis, rasdamas įkvėpimo tikėjime ir 
maldoje, parlamente ryžtingai gynė Airijos laisvę:

“Aš galiu būti išjuoktas tų, kurie kalba apie mano 
galybę ir įtaką, bet kas gi ją sukūrė jei ne tos netei
sybės, kurios daromo® Airijai”.

Žinomi jo paskutiniai prieš mirtį 1847 m. pasaky
tieji žodžiai. Jausdamas besiartinantį! savo gyvenimo 
vakarą, jisai beveik 24 vai. be pertraukos meldėsi ir 
jo paskutinis testamentas buvo:

“Savo kūną paakiriu Airijai, sielą — Dievui, o Širdį 
— Romai”.

Dabartinis Airijos premieras Eamon de Valrra yra 
taipgi gilios sielos žmogus ir daug nusipelnęs patrijo
tas. Vienoje savo kalboje jisai pasakė:

“Airių genijus visada pabrėžė pirmenybę dvasinių ir 
protinių vertybių prieš medžiagines... Paskutinių die
nų didelė medžiaginė pažanga, atėjusi į pasaulį, kur jau 
viešpatavo klaidinga filosofija (pasaulėžiūra), suardė 
žmogaus turėtą proporcijų supratimą: materialiniai 
dalykai užėmė pirmenybę, suverenumą, kas pagal teisę 
priklauso dvasiniams dalykams. Medžiaginės gerybės, 
kurių pasaulis ieškojo aukodamas tam visa kita, pali
ko pačiu savo gausumu prakeikimas žmonijai”.

“Šiose dienose, jei Airija pasiliks ištikima savo mi
sijai, ir aš prašau Dievą, kad ji pasiliktų, jei ji kaip 
ir seniau, primins žmonėms užmirštas tiesas, jei ji gai
vins žmonių sąžinėje teisingumo, tvarkos ir laisvės 
siekimus, krikščioniško broliškumo idealus, tada ji tik-
rai žmonijai padarys didelius patarnavimus... Jūs gal Unkius UBtuv* <“* ”vz- žodžta,:

“Lietuva turi būti išsaugota, nes lietuvių kalba yra

išeina aikštėn, kas buvo sle
piama. Taip kiekviena die
na naujai įrodo V. Jėzaus 
seniai pasakytąją tiesą: Nie 
ko nėra uždengta, kas ne
bus atidengta, nė paslėpta, 
kas nebus žinoma (Mt. 10, 
26). Laiminga ta moteriškė, 
ne® ji liovėsi blogai dariusi.

V. Jėzaus elgesys su ja 
parodo, kaip Jis elgdavosi 
su visais kitais nusidėjė
liais. Jis nepagirdavo, nė ne
pateisindavo jų kaltybių, bet 
nesmerkdavo, o taisydavo. 
Kad taip šiandien V. Jėzus 
atsisektų ne pas šalinį, o

MEXICO CITY. — Meksi
ko® katalikų akcijos jaunuo
menė suruošė iškilmes St. 
Philip of Jesus garbei. Pa
maldos buvo laikomos San 
Felipe de Jesus bažnyčioje. 
St. Philip of Jeius yra pir
mas kankinys Japonijoje. Jis 
gimė Meksikoje iš ispanų tė
vų. Jis įstojo į pranciškonų 
ordeną ir nuvyko į Pilipinus. 
Šv. Pilipas 1597 metais laivu 
grįžo iš Manila. Audra pri
vertė sustoti Japonijoje, kur

tuo laiku buvo pra?idėjęs 
persekiojimas. Kadangi Pili
pas buvo vienuolis, jis buvo 
nukryžiuotas. Tai yra pir
mas kankinys Japonijoje.

“Dabarties žmonės yra 
daugiau laikraščių skaityto
jai, kaip knygų. Štai iš kur 
reikalinga katalikiškų laik
raščiui, kurie gintų katalikų 
tiesas ir plėstų tikėjimą” 
Philadelphijos arkiv. kard. 
Doug'herty.

DABAR Yn Geriausias Laikas Fįrlcti Pirmos Rūšies 
Namą Materijolą Už Dar žemomis Kainomis! 

Atvykite į mūsą jardą ir apžiūrėkite ata
ką Ir aukštą rūšį LEN TŲ—SuLLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porėtą, vi&ltą, skiepą ir fletą- 
PASITARKIT SU HUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namą.

kartais girdėjote, kad Airija yra kaltinama siauru, 
netolerantišku nacionalizmu. Tačiau tikrumoje Airija 
neturi kitų brangesnių vilčių, kaip šias: būnant išti
kimai savo šventoms tradicijoms, nuolankiai tarnauti 
tiesai ir padėti tiesai išgelbėti pasaulį.” •

vėje susirinkdavo pas šuli
nius. Rasime vienai turėtų 
šį-tą pasakyti. Ir vyrams 
Jis galėtų ne mažiau me
džiagos patiekti svarsty
mams. Tuo žvilgsniu Sama- 
rijos įpročiai išrodo lyg gy
vas mūsų dienų vaizdas.

Bet ne tas man rupi, o 
neramu darosi dėl abejones, 
ar daug atsirastų žmonių, 
kurie šiandien apseitų kaip 
Samarietė bei Samariečiai 
ir atgailą darytų? Ar nesu
keltame mes protesto prieš 
Jėzų, kad Jis perdaug kria-

viršininko
Kankakee, III. — Policijos 

susirinkime nutarta kreiptis 
į apylinkes šerifą, kad jis 
perimtų miešto policijos vir
šininko .pareigas. Viršinin-

raktas, kurs atidengia mįsles ne tik kalbamokslio (fi
lologijos), beit ir istorijos” (p. 54). Arba — garsiojo 
Goethės žodžiai: “Jei jūs norite girdėti, kaip kalbėjo kas, Elmer Nelson, 34 metų 
mūsų protėviai, pasiklausykite lietuvių” (p. 13). amžiaus, paimtas į kariuo-

{Bus daugiau). paeng.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LTTVVINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

f
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visą Prieš-karę Padirbtą Daiktą!

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su

springsais, 
arba jūsų 
senas se
ar matraaas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ant vhAre sutaupysite 25% 
per VASARIO Ir KOtO mėn

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROO8EVELT ROAD '
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, .-MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
’ AUKLĖJIMAS 1* VIRTUVE IR MADOS

Kodėl pasaulis blogėja
SIS KLAUSIMAS BUVO 
IR BUS AKTUALUS

Nežiūrint kaip šiuo klau
simu susirūpinę pedagogai, 
bažnyčios atstovai, dores 
autoritetai, bet pasaulis nei
na geryn. Kame gi to prie
žastis? Negi visi žmonės taip 
baisiai negeri?... Negi jie 
visi gimė, — blogais kūdi
kiais! Negi jie susitvarkė 
savo takelius patys jau iš
lipdami iš lopšio? O, ne! 
Buvo kas pirmas uždėjo kry 
žiaus ženklą ir vystyklėlį. 
Suvilgė lūpeles maistu. Mo
kino tarti pirmą žodį. Sau
gojo pirmus žingsnelius. Tai 
motina!

Bet gi, ir motina, — bra
vo kūdikis. Kitos motinos 
širdžia išnešama į pasaulį. 
Ir tas motinų eiklius, tas 
pareiginis ratas, duoda mo
tinų motinas vis naujas, 
“modemiškesnes”, kurios 
žygiuodamos su iitoririu, 
tempu, išduoda savo pro- Į 
dūktą į pasaulio rinką —' 
kūdikį, žmogų. Išdusda kas 
metas, kas valandą, minutė. 
Ir iš čia, susidaro milijonai 
piliečių, įvairaus proto, su
gebėjimo, žioplumo, kvailu
mo, despotizmo, barbarizmo, 
cinizmo, ir ta ik jau reti su
renkamų : išminčių, mąsty
tojų, šventųjų, filosofų, me
nininkų, kultūrnešių, ir kil
nių idealistų.
VISI LYGUS ATEINA 
Į PASAULĮ

• Bet šie visi žmonės, ge
ma tik kūdikiais. Nei vie
nas negema su aureole, nei 
vienas iš jų neatsineša nei 
kardą nei peilį. Tik vėliau 
atsiduria žvilgsniais į mo

tiną, tėvą, kaimynus, mo-! 
kyklą, bažnyčią, valstybę, į-| 
statymus, ir čia- palaipsniui 
išneša protelį vis toliau ve
dantį, kurs vėliau jau susi
duria ir su pasauliu, ir su 
jo rutina.

Naujagimių nėra nei ge
rų nei blogų. Jie visi bejė
giai padarėliai, kurie reika
lauja globos. Didžiausią pri
vilegiją mažučio globojime, 
turi motina. Ji, rodos, ir 
atsakovė už savo vaikui iš
auklėjimą, ir tuo pačiu už 
viso pasaulio auklėjimą. Bet, 
ar šių visų praėjusių amžių 
pati motina pastatyta ant 
motinai priderančio pagrin
do?... Ar jai sudaryta ap
linkuma, kad ji galėtų su
prasti, kokia ji yra atsako
vė už vaiko sielą, kokia at
stovė žmonijos, kokia atsta
tytoj a pasaulio, kokia įpa
reigota Dievo, bažnyčios, 
ku’tūros ir viso gėrio!? Ne
gaila... mūsų motina amžių 
amžiais dar pamiršta. Jai 
nereik laurų; jai nereik 
“Motinų Dienų”, jei ji tik
rai supranta motinos svar
bą, jai būtų didžiausias sie
loje vainikas tik tada, kai 
ji matytų, kad jos rankos 
jau gali iškelti pasaulio vi
są taurę Dievui, kas yra iš 
Dievo. Nereiktų nešiot kny
gą ir rinkt parašus prieš 
karą, jos išauklėjimas būtų 
didžiausioji ir svarbiausioji 
taikos knyga.
MOTINOS VAIDMENS 
DIDINGUMAS

Motina, tai yra paties Die 
vo pašventinta bažnyčia, ir į 
tik vėliau atiduoda sav-o vai
sių bažnyčiai. Jei motinos 
paverčiamos pragarais, pa

saulis rūksta dūmais. Jei 
motinos paverčiamos robo
tais, geležiniai padarai už 
jąs kalba. Kas gi priverčia 
motiną atitolti nro kūdikio, 
nuo jos svarbiausios parei
gos! Motinos svarbos nepa
žinimas. Už tą, ne tiek pati 
motina kai a, kiek kalta pa
saulin: santvarka. Kalti au
toritetai, kalti pedagogai, 
kad ieško pasaulio gerovės 
ne iš to galo. Nepriruošia 
gerų ir šventų, motinų. Da
bartinė p s saulinė šeima tiek 
susmukus, kad jai pataisy
ti, reikia amžių! Išmintingo 
išsirutuliojimo! Ir jeigu au- 
torite ai nesusirūpins po
ruosimu šventų ir gerų mo
tinų kadras paskui kadrą, 
ir tai ne vienoj valstybėj, 
bet viso pasaulio katalikijoj, 
— pasaulis blogės...

Raudonojo Kryžiaus lietuvių grupės 
aukų rinkėjai

PAKENKITE DAUBĄ Klos Karo Fondo — Tau-
Kudien girdime daugiau Gn*5i" 8ąraše yra lie’

ir daugiau apie tai, ką Rau- ^pr^entantai. teisė-'

Lietuviai, nepamirškite Mgr] r ar j člrrjję
aukauti per savuosius lietu- MIUIJ*

I vius. Atsiminkite, kad vie-
: nybėje yra galybė.
I

Nora Gugis,
Spaudos kom. pirm.

Į baltą rūbą įsivijus, 
Vandens lelijų vainike — 
Aš tavęs lauksiu vezuvijais; 
Sielos pavasarių lauke.

donasis Kryžius reiškia mū
sų kareiviams, ypatingai ka
ro laukuose. Sulyg vieno į- 
žymaus vado “Raudonasis

jas J T. Zfiria ir J. P Var- Sveiksta 00 operscijų 
kala, kaipo pirmininkas ir
vice-pirmininkas.

Malonu yra pas'.ebėti, kad
Kryžius stovi kaipo simbo-1 įvairios mūsų organizacijos
lis malonės, gailestingumo 
ir sąjausmo. Tikrenybėje, 
mes kovojam dėl to, ką R. 
K. simbolizuoja.” Taip ne

mielai sutiko įstoti į lietu
vių skyrių, kad pasidarbuo
ti rinkime aukų. Prie tų,

met, Commanding Officer 
Great Lakęs Navai Training 
Station R. K. metiniam su
sirinkime.

Tuo tarpu Major General 
Aurand, Commanding Offi- 

Bet ką daryti, kad priruo- Cer-6th Service Command 
šus geras motinas?! Reik kalbėjo apie tuos 925 mili-
specialių motinoms auklėti 
institutų. Ne tik kaip kūdi
kį vystyti, penėti, bet kaip 
duoti Dievui ir žmonijai ge
rai paruoštą sielą. Vienuo
lynai to atlikti negali. Čia 
rišasi dvejopas klausimas 
surištas su pasauliniu — 
praktiniu, ir dvasiniu bei

(LKFSB) Jau beveik trys 
mėnesiai, kaip serga mokina 
Aloyza, Šv. P. M. Nekalto 
Prasidėjimo seserų vyriau
sioji. Padaryta pora didelių 
operacijų. Dabar jau gydo
si namie, sveikata gerėja, 
bet, gydytojų manymu, dar 

kol
kurios buvo pirmiau skel-

seniai pasakė kapitonas Em- biamos, dar prisidėjo ir Mo-
ė; ~__ ‘ « • , . x užtruks pora menesių,—» z----------j— zvoc-----terų Sąjunga, kurios centro

jonus chirurginių bintų, pen 
kis milijonus pančių krau
jo, kurias R. K. suteikė ir 
tuos 6,300 žmonių, kuriuos 
R. K. nusiuntė už jūrų, kad 
sergėti saugumą, suramini
mą ir moralę mūsų tarny
boj esančių vyrų.

Su nuolatos didėjančiu ka
antgamtiniu. Dvasinis juk, ro tempu, visos šios ir ne- 
ir dabar praktikuojamas, suskaitomos kitos Raudono

jo Kryžiaus ktsakomybės ir 
pareigos taipgi didėja. R. K. 
turi jas visas sutikti ir iš
pildyti.

bet to neužtenka. Žmogus su 
kūnu ir siela. Kūnas, kaipo 
apčiuopiamas praktinis, pri
valo būt pilnai priruoštas 
sielai namelis, ir tik pri-
ruoštame namelyje, gali klės Generolas Eisenhower pa
teli sielos dorybė lobuliu- darž visų svarbiausią p«reiš-
dama save ir pasaulį. kima “Ai laikat*

Marija AnkStaltė Kryži4 kaiP° IF*gelbininką 
mano armijos. Mes negalė
tume apsieiti be jo”.

Lietuvaitė
kompozitore

iždininkė yra energinga ir 
gabi veikėja Helen Statkus.

Iki šiai dienai, sekamas 
yra sąrašas tokių organiza
cijų viršininklg kurie vado
vauja rinkime R. K. aukų:

Sophie Barčus — 3133 S. 
Halsted St.

Ona Biežis — 3241 West 
66th PI.

Helen Kareiva — 4416 S. 
Westem Avė.

P. šalthnieras — 6612 S. 
Weste m Avė.

HeAen Statkus — 4446 S. 
Washtenaw Avė.

LilHan Vanagaitis — 6755 
So. Western Avė.

sustiprės ir galės imtis dar
bo.

r

f,

Mano galionų palmės rengsią. x 
Supt tave visą vainiku... 
Jazminų, rožių, šakos lenk

sis —
Sutikę mus laimės taku.

O ar išdrįsiu, ar išdrįsiu, 
Sakyti, kaip tave myliu!
Ar ašarėlėj tik nurimsiu — 
Viena tarp sienų nebylių.

Marija Aukštaite 
* * *

Moteris didžiausia diplo
matė ir išmintinga vergė.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
■ž pigesnį nuošimtį — be komišino 

PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
—............- , ....

fr

How Sew«ng ond Re-Dyeing Can Put 
New Life Into Doted, Faded Clothes

(LKFSB) Šv. Kazimiero| 
vienuolijos narė sesuo Ber
narda, sukompanavusi pui
kias mišias “Regina Paeis”, 
kurios susilaukė reikšmingo 
įvertinimo išpildžius jas De 
Paul universitete Chicagoje, 
dabar darbuojasi kompanuo- 
dama lietuviškų šokių sai
tą. Susipažinęs su jos nau
ja kompozicija jos profeso
rius mano, kad tai bus gra
žus kūrinys, savotiška Lie
tuviškoji Rapsodija.

Lietuvaites uždarose 
rekolekcijose

(LKFSB) Chicagos soda- 
lietės, ne taip seniai susior
ganizavusios savo apskritį, 
gerokai pagyvino savo vei
kimą. Vienu iš svarbesniųjų 
paskutinių laikotarpio dar
bų yra dalyvavimas uždaro-' LIETUVIŲ AUKŲ RIN 
se rekolekcijose: apie 50 KEJŲ GRUPE AUGA

MŪSŲ DALIS ŠIOSE 
ATSAKOMYBĖSE

Tose atsakomybėse kiek
vienas iš mūs turime savo 
dalį. Šįmet turime aukauti 
nemažiau, bet daugiau kaip 
pirmesniuos metuos.

Mes turime atlikti savo 
pareigą. Negalime leisti mū
sų kareiviams manyti, kad 
mes apleidžiame juos. Turi
me perlaužti tą gilią tam
są ir apvienėjimo jausmą, 
kuriame jie ten kažkur sve
timuose kraštuose randasi. 
Turime suraminti jų širdis, 
palengvinti jų skausmams 
gelbėti jų gyvybes.

Raudonojo Kryžiaus tiks
las yra “būti prie j.o» ša
lies”. Kad bū i prie ša’ies 
tų nuolatos augančių mili
jonų mūsų vyrui ir didėjan
čio ploto karo fronto, Rau
donajam Kryžiui reikia dau
giau paramos nei kai rei
kėjo pernai.
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(Tintez PhctM)
J t’s patriotic as we.ll as thrifty to make y oi ir wearablcR lašt longer because 

fabHcs are thus conrerved for the armed forces. A little ncedTework can 
perform wonders in thie direction—and you can achieve new sparkle and 
color beauty by re-dyeing your made-over thinrs. A striking erample is pio- 
turcd above. Here is how a faded, outraoded dress was transfnrmed into a 
emart, bnght-colored jumper. First tho aleeves, vestee aml collar wcre re- 
moved. Then a V-neck was eut down to the waietline, and heros sewn at eut 
edges. Next step was to take out the old color from the dress and beit with 
r, oox rtf Color Rcmover. l inally tho dress and beit wero trntered fSlu 
fashion-right iumper color. Result—a jumper dress so ncw-looking that ct 
your closest friends vroujfl never suspect its origjnl Totai cost? Only a f.

- its for the Cdlor Rcmover and dyef t

lietuvaičių kovo 10-12 die
nomis buvo nevykusios į
vieną seserų vienuolyną Chi 
cagoje, kur joms kun. J. 
Grinius vedė rekolekcijas. 
Mergaitės porai dienų visiš
kai atsitraukusios nuo kas
dienių rūpesčių turėjo pro
gos gerai susikaupti.

PIRKITE KARO BONUS!

I Dabartiniam R. K. vaju
je tautinės grupės dirba pa
skirai, kad surinkus dau- 
giaffuria. aukų tarp savųjų 
žmonių. Ir kaipo tokios gru
pės, kiekviena iš jų gaus 
savo uždirbtą kreditą. Tas 
yra labai svarbu kiekvienai 
tautai. Ypatingai svarbu y- 
ra lietuviams.

Amerikos Raudonojo Kry

MTTERNS FOR UROE SIZES
A good paMern for largo alaea ia ai ila be«t ln 
a claąalr dnma lILe thia wifti bultona down iro M. 
Siaca 54 te 52. Stae 42 takea 2% yda. of 
39*. Stmpltrtty Prlnted Patiem 48661 23c

Tnsedo eoat patiem ycm’ll find very aatiafae- 
tory and aimple to make full or threr-auartrr 
lenfth. S Ine* 12 to 44. Slr.e 40 take* 2% yda.

__ of 54". Simplirity Prlnted Patiem 4896, 25#
Norinčio* pMhdflti gražią suknelę, patentą gausite 41o adresu:

200 Madison Avenue, New York, N. Y.

4.* !». s-.



Penktadienis, kovo lT, 1944

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Marąuette Park 
apylinkėj

Strodomskienė, 6623 So. 
Rockwell St., yra išleidus 
keturis sūnus Dėdei Šamui 
talkon. Šiomis dienomis vi
si šeimos nariai gavo sou- 
venirs — japonų pinigų nuo 
Bruno, seabes, kur nors Pa
cifike.

Mrs. Charlotte Alešaus
kas, 7125 So. Talman Ave. 
pereitą penktadienį pavaiši
no Mokyklos Motinų Drau
gijos valdybą ir rengiamas 
card party komisiją.

Neseniai grįžo iš Texas 
Marijona Jurgėla aplankius 
savo vyrą — kareivį. Juo
zas Jurgėla buvęs cicerietis 
yra vienas iš tų amerikiečių 
atletų grupės buvusios Lie
tuvoje prieš pat karą.

Mokyklos Motinų Draugi
ja turės mėnesinį susirinki
mą kovo 20 d. Yra daug da
lykų' svarstymuii. Sutiksime 
ir naują kleboną.

Alb&na Poškienė, [prižiū
rėdama savo invalidę moti 
nėlę, pati sunegalejo. Lin
kini greit sustiprėti.

ARD 8 skyrius rengia va
jaus vakarienę kovo 26 d., 6 
vai. vak. Bus ir įdomi pro
grama.

Agnės Panavienė, užbai
gus savo vyro Alfonso lai

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

BE

Atremontuotos, Naujai Pertvarkytos ir Moderniškai Išdekoruotos 
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SALES

18th ST. IR UNION AVE.

GRAND ATIDARYMAS
Įvyks Sekmadienį, Kovo (March) 19 dieną, 1944
Atidarymui. Ruošiamasi Stropiai. Banketas Bus Turiningas Menu. Graži Programa. Dai

nos, Vaidinimai, Spalvingi Scenoje jokiai, švelni, Jausmus Kutenanti Muzika.

Pradžia 6 vai. vak. 
S

17?

dotuvių reikalus, vyksta į 
Grand Rapids, Mich., pas 
motiną pailsėti.

Jurgis Zally, šv. Vardo 
draugijos narys įstojo į na* 
vy. *

Iš priežasties 40 vai. at
laidų, kurie baigsis kovo 21 
d., Moterų Sąjungos 67 kp 
mėnesinis susirinkimas j) 
vyki 22 d. Narės visos ma
lonėkite dalyvauti. Eus ra
portas iš apskrities susirin 
kimo taipgi yra daug nauji 
reikalų. Be to, bus maloni 
susirinkime turėti naują kl< 
boną. Dovydo Motinr

Pranešimas
Noriu pranešti visuome

nei, ypač rengimų komite
tams, kurie rengiasi daryti 
išvažiavimus, kad Keistučio 
klubas, pasiteiravęs pas vi
sas didžiąsias organizacijas 
ir įstaigas rado, jog 18 d. 
birželio yra atdara. Tedėl 
skelbia visuomenei, kad tą 
dieną klubo išvažiavimas į- 
vyks Liberty Grove, Willovz 
Springs, III.

Lapkričio 12 d. įvyks ru
deninis parengimas Lietu
vių Auditorijoj.

Prašau visut įsidėmėti, kad 
birželio 18 d. ir lapkričio 12 
d. yra Keistučio klubo die
nos ir tikiuosi, kad organi
zacijų ir bendrovių komite
tai vengs kompeticijics su 
Keistučio klubu.

Klubo pirm. N. Klimas

VJU'TES

NtU-

ii a.
-Šau. Mt.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILEINOIS

IŠ GRAŽAUS BERLYNO TIK GRIŪVĖSI AI BELIKĘ

Šmugelio keliu gautos Amerikoj nuotraukos parodo, kaip dabar atrodo seniau bu 
vęs vienas gražiausių Vokietijos miestų, jos sostinė. Britų lėktuvai pradėjo, o sun
kieji Amerikos bomberiai pabaigė mieitą paversti griuvėsiais. (Acme-Draugas tele 
photo).

Vaizbos Buto
Dešimties gyvavimo metų 

sukaktį Lietuvių Vaizbos 
Butas paminės bankietu, sek 
madienį, kovo 26 d., vaka
re, Darius-Girėnas Legion 
svetainėje. Norintieji daly
vauti, gaukite bilietus tuo
jau, i

Vasario mėnesio susirin
kime priimti keturi nauji 
nariai: Joseph Sandom, Lt. 
Wm. A. Balswick, Petras 
Lakars ir Anthony.J. Rudis. 
Tiek pat senų narių užsimo
kėjo metines mokestis po 
$10.00.

Buto prezidentas Alexan- 
der G. Kumskis patiekė vi
so meto darbams planą, ku
rį nariai entuziazmu priė
mė. “It will be a busy Leap 
Year!”

Šį sekmadienį^ kovo 16 d., 
2 vai. popiet, D-G Legion 
Bali, įvyks kitas mėnesinis 
susirinkimas. Darbštusis Pu

Įžanga $1.50

blicity Kom. pirm. Wm. Se- 
bastian vadovaus progra
mai, nurodant radio ir laik
raščių skelbimų naudą biz
niui. šalę pakviestų žinovų 
3avo patyrimus “in the field 
of advertising” galės patei
kti ir nariai bei svečiai. No
rėsite pasiklausyti. Prašo
me.

Šiame susirinkime bus pri 
imta apie dešimts naujų na
rių “Ar you next?”

Entertainment kom. pirm. 
S. Balzekos turės pilną ra
portą bankieto reikalais. Jis 
dirba rankoves pasiraitęs 
bet jam ir sekasi.

Sekamam susirinkime da
lyvauti pasižadėjo ir Lietu
vos konsulas, dr. P. Dauž- 
vardis. . Sec.

Linksma, įvairi
pramoga „

Brighton Park. — Labda- 
rių Są-gos 8 kp. ruošia “bin- 
g.o” žaidimą sekmadienį, ko
vo 19 d., 2 vai. popiet, Gra- 
monto salėj.

Praėjusio sekmadienio kur 
pos susirinkime rengimo ko 
misijos pirm. širvinskienė 
pranešė, kad visi nuoširdžiai 
darbuojas pramogos pasise
kimui, ypatingai Visockienė. 
Vaičekauskas; ne tik dova
nas duoda, bet dešimtimis 
dovanų knygelių ir tikietų 
išp'atino. Tikimės, kad at
silankiusieji į tą pramogą 
bus pilnai patenkinti. Be ge
rų dovanų visi atsilankiu
sieji bus dar pavaišinti už
kandžiu.

Nors visi žinom, kad mū
sų kolonijoj bus ir centro

rengiamas vakaras, bet mes 
brightonparkiečiai mokė
sim taip sutvarkyti savus 
reikalus, kad vienur ir ki
tur skaitlingai dalyvausim.

Mūsų kuopa tikrai džiau
giasi rasdama vis naujų pri
tarėjų jos darbuotei. Štai, 
praėjusį susirinkimą P. Vai
čekauskas pridavė $100.00 
auką, kurią jam įteikė Ge- 
lumbauskų šeima, 4239 So. 
Washtenaw Ave., palikdami 
Labdarių Są-gos amžinais 
nariai?. Nuoširdus ačiū 
jiems! Nut. rašt.

Iš LGF 1-mo skyriaus
darbuotės’ ' " ’■. £* *’. •

Bridgeport. — Lietuvai 
Gelbėti Fondo 1 skyrius gy
vuoja gerai. Susirinkimai 
es'i kas mėnesį.-’ Skyriuje 
susispietę darbščiausi žmo
nės, kuriems rūpi tautos rei
kalai. Visi deda pastangų, 
kad kuomi nors jai pagel
bėti.

Kovo 4 d. buvo “bingo” 
žaidimas Puidokienės na
muose, 3204 So. Lituanica 
\ve. Suaukota daug gražių 
dovanų. Po žaidimo buvo

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
EITAS IB MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 
KRSaPKITtS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS aad LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS F. KEZON 

akretartua ta Tirt intaką*

•4%
1761 W. 47th Street

DIVIDENTŲ
•AT*

Draugo' Piknikai
1944 metais

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

Bergman's Grove,
RIVERSIDE, ILL.

2. LABOR DAY, 
Rugsėjo (Sept.) 4 d.,

1944 M.,
VYTAUTO DARŽE

vaišės: pirm. R. Maziliaus- 
kienė \ir ,rašt. AjTiMūnienė 
visus pavaišino namie kep
tais pyragais.

Skyrius dėkingas komisi
jai : Bubnienei, Tamanaus- 
kienei ir Gaižauskienei. Y- 
patingai Tamanauskienei, 
kuri daugiausiai tikietų par
davė. Dėkui Puidokienei už 
davimą kambarių ir už pa
gelbėjimą ir viloms, kurios 
davė dovanas, ar kuo kitu 
prisidėjo.

Kiekvienas centas bus su
naudotas suvargusios Lietu
vos reikalams.

HYKAI dėl patenkinančios 

pagalbos nno skausmo

REUMATIZMO

Jei kenčiame kūno skausmus: 
!ei sąnariai jauslūs: jei užeina 
skausmai oro permainose, pata* 
riam jums bandyti ROSSE Tabs 
He mokestiea ir obligacijų. Nau
dojamos tūkstančių žmonių per 
viri dvidešimts metų gavimui lai
kino paliuosavimo skausmu. Reu
matizmo, Artritis ir Neuritis. 
DYKAI Šį Laikrašti Skaitantiems

Jei niekad nenaudojote ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos- 
išbandykit mūsų kaitų. Pasiųsime 
jums pilno dydžio DYKAI. Jei 
jie nesuteiks paliuosavimą nuo 
skausmo ir jūs būsit nepatenkinti 
pasekmėmis Ir to pakelio žema 
kaina, grąžinkit nesunaudotą dalį, 
ir jums nieko nekaltuos. Nesiųs- 
kit pinigų, tik savo vardą ir ad
resą J:
ROSSE Products Co., Dept. X—6 
2708 W. Fanvell Av., Chicago 45, III.

(Skelb.)

JOTI > 
n, j ••

CLINTON STARCHES
CLINTON CORN užtikrina “be gru
mulų” padažaius, sunkas, klauftinle- 
nes ir t.t. Receptai randasi ant kiek
vieno pakelio.

CLINTON Gl.OSK reifikia Švelnų vei
kimų skalbimo darbe. Jis yra to
bulas karžtam kaip ir Saitam krak- 
molinlmui.

ASK FOR CLINTON STARCHES

Gavėnios Šventėms
APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS

“DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS” ....................... $3.50
Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras

“MALDŲ ŠALTINIS” .............................. ............. $2.50
Sutvarkė ir išleido Kun. P. J. Juškaitis

“MALDŲ RINKINfiLIS” ........................................  $1.50
Sudarė ir išleido Kun. Dr. J. Končius

“MALDAKNYGE” (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis)
Su uodimais viršeliais ..................................... $1.25
Su kietais drobulės vilkeliais . 1............................. 50

“STACIJOS IR GRAUDŪS VERKSMAI” ......................10
(Atspausdinta iš “Ramybė Jums”)

Užsakymas šiuo adresą siųskite:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ave. Chicago 8, III.

-4)

•hey w mo* about CONSERVINO 

THAT SMOE LiATMERl'

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7237

★
Didelė Rakandų 

Krautuvė
JEWELRY IR MUZIKOS 

KRAUTUVE
po vienu stogu, baltame name 

per Sl-ns metus.
Sąžiningas patarnavimas. Jums 
apsimokės atvažiuoti pas Budri- 
ką, nors jūs gyventumėte ir po
rą šimtų mylių nuo Chicagos. 
Čionai rasit tokių rakandų, ko
kių niekur kitur nerasite.

K

A'

Al minkšta kėdė yra linguojanti 
ir padaryta stipriai ir snlyg vė
liausio stiliaus. Dabar parsi
duoda už ................... $19 95

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

Sudriko Leidžiamos Radio 
Valandos:

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

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

★
Su pilna orkestrą Iš 25 

instrumentų.

%

XI
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RAUD. KRYŽIUS SEKA KARIUOMENĘširdingiausiai dėkoju I
Džiaugsmingai sulauku

sios ir gražiomis ceremoni
jomis apvaikščiojusios ARD 
sidabrinį (25 metų) jubilie
jų, įsigijome įspūdžių, ku
rių nepamiršime visą gyve
nimą.

Tarpe gražiausių įspūdžių 
mano sieloje neišdildomai 
liks jausmas didelio dėkin
gumo ir gilaus įvertinimo, 
taip gražaus visų atšineši- 
mo link manęs, kaipo pir
mininkės ARD.

Brangiomis dovanomis ir 
gražiausiais sveikinimais ap 
dovanojo mane ARD sky
riai ir centro valdybos na
rtai. Šiuomi noriu pareikšti 
giliausią padėką už “sidab
ro bukietą” ir arkidėjų kor
sažą ARD centro narėms: 
O. Reikauskienei, S. Bart- 
kaitei, V. Galinsite!, K. Ga- 
ruckaitei, B. Bitautienei, E. 
Nedvarienei, E. Paulienei, 
M. Stankiūtei, I. Rudienei, 
M. Kareivienei ir ARD ko
respondentėms : S. Jurgai- 
tei, J. Urbienei ir E. Andre- 
liūnienei ir šv. Kazimiero 
Akademijos Alumnų pirmi
ninkei Emilijai Prosevičiū-

fflitinflfK 1 HrWRePcrt- — ARD 25CKCI’ S milingas skyriaus jubiliejinis bahkiė-
Kovo 10 d. 4 vui. po mi* tas bus sekmadienį, kovo 10

Sijų užbaigime Marąuette d„ Šv. Jurgio parapijos sa- 
Parko liet. par. salėj įvyks lėj. Pradžia 6 vak vakare, 
spaudos mitingas. Kun. J. Bus duodama gardi vaka- 
Prunskis rodys krutamus rienė ir išpildyta graži įpro- 
paveikslus iš karo laukų, grama.
kaip kovoja< mūsų jaunuoliai. Visas pelnas skiriamas 
Aktualiais šių dienų klau- šv. Kazimiero vienuolynui, 
simais trumpes kalbas pa- Ne tik sėserų nuola'iniai 
sakys kun. Prunskis ir kiti rėmėjai, bet ir visi lietuviai 
kalbėtojai. Įėjimas ndmoka- kviečiami atsilankyti ir pa- 
mas. remti vakarą Rėmėja

VALANDOJENULIŪDIMO

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehilI 0142

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

Raud. Kryžius visuomet seka paskui kariuomenę, šioje 
nuobraukoj Raud. Kryžiaus stovykla vienoj Pacifiko sa
lų, įsteigta po keturių valandų, kuomet japonai buvo iš
mušti. Išvargę kareiviai gauna progos pasilsėti, pasilinks
minti if tokių dalykų, kurių jiau seniai nebuvo matę. Rem
kite Raud. Kryžių. Kovo mėnuo — Raud. Kryžiaus vajus.

gi sesutės M. Clėmencia ir susirinkime įsirašė net 12 
M. Coletta. naujų narių. Džiaugiamės

Seserį™ KarSmierietėrae toki“ re‘škiniu .ir kv‘ečį’’
. . . .... .. me daugiau moterų rašytisdėkojame visos jubiliates, iš- . . •

buvusios orgmiUKijoj per ‘on draugijou.
28 metus, ui brangius jubi- Siuo n>eto-k»‘P panešta,

... . .. u®. • serga trys skyriaus narės:liejinius kryžius, kuriuos prj 6 / J _
- - t t- , r-o S. Woodman, Daraėiumeneemėme iš J. E. vyskupo O- . _ _ ’ . . ._ . . » r lr Runehene Linkim jpms
Bnen ranku. ., ,;1 greitz pasveikti.

Mūsų gerb. kapelionui Kovo 19 d. ARD 2 sky- 
kun. B. Urbai tariame sir* rius eina “in corpore’’ prie 
dingos [padėkos žodžius, ui*šv. Komunijos Mišiose 7:30 
pakvietimą aukštojo svečio vai* Visos narės kviečiamos 
J. E. vyskupo O’Brien į AR susirinkti su draugijos ženk- 
D iškilmes, kovo 5 d.

* 4b J ‘ * >'Nežiūrint, kaip norėčiau 
pareikšti savo dėkingumo 
jausmą brangioms rėmėjoms
— bendradarbėms ilgų me- 

; tų, už gražų draugiškumo ir]
pasitikėjimo įrodymą jubi
liejaus proga, vien žodžiais 
neįstengiu visą išreikšti ką 
mano širdis jaučia?- -

Nors dalinai, atsimokėda
ma Jums, užprašiau aukas 
Mišių šv. Jflsų intencija, 
kaipo giliaus^ įrodymą ma
no įvertinimo Jūsų gražių 
širdžių.

Lai Dievas laimina Jus ir 
teikia šimteriopai tokio 
džiaugsmo, kokį aš apturė
jau iš Jūsų.

Antanina Nausėdienė 
ARD pirm.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi liliimimitmimiimiiiiimmimmiimmmi

1 MIUIOMS *GBtI-*Miracle VVhip does work wmders 
\ with salads! A unique combination of old-fashioned 
(\ boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is
2 by far America’s favorite saled dressing, •
******** * * *********

MAUZOLEJAIRemkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

ŽENKLAI

PasitikėjimoVieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę
Mumis

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materiolo ir Darbo.

IltiiHimmiiiiiiimiiiiiiiiimiiiuiiiuimmiii
PBRSONAUZED MBMORlAIM AT NO ADDITIONAL COFTI - 

PARTICULAR FEOPUE PREFER PACHANKIS PRODUOTION8 
DISTRIBUTORS OF THB FAMOUS MONTERIO GRANITE 

SCM Beautlfnl—Most Sudurtas—Strongest—Beat ta Ihe Wortd.
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITfiS FRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITRUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of tha Lithuanian Ghamber of Oommeroe

PVT. FRANK CIKAS 
(V. S. Army parašu(.Įninkąs)

Mūsų MENO 8EDEVRAI pri 
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą.

d., 1944 m., 
sulaukęs 20

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

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO

Gimęs Chicago,

Paliko dideliame nuliūdime: 
tėvelį Frank, kilusį ta Kėdai
nių apskr., Butklsklų parap., 
tt- motiną. Amillą., kilusi iš Nau
miesčio parap., Pipnškio km. 
Taipgi seserį Amilią; tetą An
astaziją Sidabrienę ir joa vy
rą Augustą ir jų sūnų Augus
tą ir jo moterį Charlotte; lr 
daug kitų giminių, draugų lr 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
•2587 W. 43rd Street. Laidotu
vės įvyks penktadienį, kovo 17 
fl., 1944 m. Iš namų 8:80 vai. 
ryto bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo švenčiausios Pa
nelės parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

IlUtiola.

MODERNI išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington BlVtL 5919 Sottth Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

M&sų pMtttyfctt 
TĖVAMS MARIJONAMS 

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE. 
(NetdU Orttnd Avė.)

PHONE: SEELEY BIOS

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN PUNERAL HOME
Geriausiu patarnavimu — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1111 ROOSEVELT STREET

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

AMBULANCE
Patarnavimu

Dieną b NakųBridgeport. — ARD 2 sk. 
jubiliejinis bankietas su pro 
grama įvyks kovo 19 d., pa
rapijos salėj. Pradžia 6 vai. 
vakare. Komisija kviečia vi
sus dalyvauti bankiete.

ARD 2 skyrius pradėjo 
sparčiai augti. Pastarame

NARIAI
Chicagos
lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

• Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotvėse. SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

Nuliūdę 
šuo, Teta 
minos.

liek*: tėveliai, He 
lr visos kitos Oi-

Mes Turime 
Koplyčių 

Ytooae Miesto 
Dalyse

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 UTUANICA AVE. Phone YABDS 1138—M

LACHAWICZ IR SUMAI
ST 2Srd PLACE Phones: CANAL 2515
MICHIGAN AVE. COMMODORE 5766

PULLMAN 1276

In Alaace-Ix>rraine even ths 
family narnės have been taken from tha residenta and Germanized a ama a substituted. Centurt-old 
French streets of Mulhouse, Stras
bourg, Metz have been given Narf 
narnės. In their effort to destroy •lį French culture f» these $roV- L BUKAUSKAS

10821 SO. MICHIGAN AVE. Phohe PULLMAN 06614330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727
ANTANAS M. PHILLIPS

Phone YARDS 40068807 UTUANICA AVE.

J. LIULEVIČIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVE. P

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

bieea tha Germaną are burnine 
libraries—even the privately otmed 
French cook books. Ia Strasbourg 
alone nearly 20,000 homes have 
been damaged in thla war būt the 
residenta atill pray for allied bomb
ai* ta eome over again vritb their 
hlock busters.

ln America our war efforte ere 
tranauil, būt nevettnelėss they 
mušt be determined lf ws erė tė da- 
feat Hitler.

Buying War Bonds everf pay 
day ia one good way to eahibit our
ėetemlnaMsa te aid ie the war

P. J. RIDIKAS
įndio e 

Pirmadien

WGfcS

lr Ketvirtad. 
vak.

L I. ZOLP

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą'

MIRACLE VVHIP! 
Its "difforent" flavor 
always makes a hit

Fora/itffcrDay

US.WAR BONDS

F jf’i,
i
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
=T=^ už U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Lietuvis kur tai Australijoje
erican Institute of Baking 
i r gavo kepimo diplomą. 
Vėliau dirbo didžiausiam 
Gary plieno išdirbimo fabri
ke kaipo traukinių bėgių iš
jungėjas (switchmaa). Pri
klausė prie Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos ir Lietu
vių Politikos ir Pašalpos 
Klubo.

Antanas Valaika buvo iš
silavinęs paveikslų ėmimo 
išdirbystėje; šį darbą mėgo, 
ir buvo photo mėgėjų klubo 
nariu. Jis taipgi mėgo lošti 
basebolę.

Sgt. Antanas Valaika į 
Dėdės Šamo kąriuomenę iš
vyko 1943 metais, lapkričio 
23 dieną. Jis dabar yra kur

Sgt. Antanas Valaika
Sgt. Antanas Valaika gimė

1919 metais, vasario 27 die
ną, Gary, Ind. Baigė pra-, *
d gina ir Tolleston aukštesnę ^ai Australijoje, turi seržan- 
mokyklą. Taippat baigė Am- laiPsnt

Jis yra nevedęs ir vienin
telis sūnus Prano ir Marce-

Arkiv. Stritch auka 
vaiky pietums

Back of the Yard Neigh- 
borhood Council vakar gavo 
iš J. E. Chicago arkivysku
po Samuel A. Stritch čekį 
$500 sumai. Savo laiške ga
nytojas Council sekretoriui 
Joseph J. Meegan pagiria 
organizacijos veikimą ir lin
ki jai toliau taip veikti.

šią organizaciją sudaro 
netoli du šimtai įvairių toje 
apylinkėje gyvuojančių drau
gijų, kurios narių priskaito 
iki 100,000. Organizacija 
pradžios mokyklų vaikams 
pietų metu paruošia šilto 
valgio.

Busas vos neįvažiavo į 
krautuvę

Vidurmiestyje, prie State 
ir Jackson, dviejų aukštų

lės Vainikų, kurie gyvenai busas pilnas keleivių vos ne-

MOŠŲ KARIUOMENE IŠLAIPINAMA LOS NEGROS SALOJE

i

=F

mus

Nežiūrint tropiško lietaus, Amerikos kariuomenė didele paskuba išlaipinama Los 
Negros saloje, Admiralty salų grupėje. Kairėje matosi japonų pastatytos pašiūrės, iš 
kurių jie išdūmė, kuomet mūs karo laivų kanuolės atidarė ugnį. (Acme-Draugas teleph.)

Tiria protą mergaitės, kuri nori matyti 
bėganti žmogaus kraują

Jaunamečių nusikaltimo 
autoritetai dabar tiria protą

rių vieną buvo prismaugus, 
o kitam galvą pramušus su 

wrench”, randasi

PUIKUS
PARENGIMAS
lietuvių senelių

prieglaudai
rengiamas

Kovo (March) 19,
6 vai. vakare

St. Agnės salėj,
3916 Archer Ave.
Programą išpildys 

* “Margučio” artistų grupė. 
Visus nuoširdžiai kviečia—

LABDARIAI

1485 Roosevelt st., Garyje. 
Turi vieną sesutę Emiliją 
Bladek, kuri užlaiko moterų 
grožio salioną tuo pačiu ad
resu. Sesers vyras taip pat 
yra Dėdės Šamo kariuome
nėje.

Žuvo toli nuo gimtojo 
miesto

įvažiavo į Henry C. Lytton 
and Sons krautuvę. Sugedus 
buso gyroms (gears) vai
ruotojas negalėjo sulaikyti, 
tik, ačiū jo sumanumui, grei
tai užgesinti inžiną busas su
silaikė ant vidurio šalygat- 
vio, nulaužęs lempos stulpą, 
kuris virsdamas iškūlė dide
lį sakomos krautuvės langą. 
Nieks iš busu valiavusių ne

sužeistas. ... — .

Kas nors pasipuoš 
$3,000 furkočiu

Policija dabar užmeta akį 
ant kiekvienos moters, kuri 
dėvi mink kailiukų furkotį, 
kainuojantį $3,000. Furkotis 
priklausė Mrs. Jean Prigna- 
no, našlei Illinois valstijos 
kongreso atstovui, kuris bu
vo nužudytas 1935 metais.

Furkotis pavogtas iš Mrs.

17-koa metų amžiaus mer-. “monkey 
gaitės, Jean Grawes, kuri ligoninėj. Nuvežus užpuoli- 
nuėjua į policijos stotį prisi-, kę į ligoninę, ji pamačius 
pažino, kad ji yra toji pati, vieną savo auką net neklau- 
kuri Portage Park buvo už- aiama parodė, kad tai tas 
puolus du mažus penkių me- pats, iš kurio norėjo matyti 
tų amžiaus berniukus. Kuo- bėgantį kraują.
met jos paklausta, kokiu i Mergaitės tėvai pasakoja, 
tikslu ji tai darė, mergaitė kad ji praeitą metą buvo pa- 
atsakė, kad ji norinti maty- bėgus iė namų. Po kiek lai- ”oterim buvo išėjusios į 
«, kaip bėga žmogaus krau- ko sugrįžusi sakėsi Atlanta, timą valgykIą piėtų. Be 
jas. ]Ga., susituokus eu “—

Nukentėję vaikučiai, ku- merchant marinė.
vienu

-i.

R

r

Prie Ashland ir Addison 
gatvių rasta automobilio už
muštas vyriškis, kuris pasi
rodė esąs . Chester Keefe iš 
Boston, Mass. Iš profesijos
jis buvo dailydė (karpente- . , .
risi ir tarnaudamas Mer- ™lkua 11 met>» lr v‘en* 
chant Marines dirbo laivuo- 13 met* kurie pn«pažtoo 

įlindę į vienus namus ir iš
vogę įvairių daiktų iki $100 
vertės. Vogtų daiktų tarpe 
buvo net tokie mažmožiai, 
kaip druskinyčios. Vogtus 
daiktus pardavę už $2 vienai 
valgyklai. Suimti vaikai 
yra: Peter Jacobs, 13 m. am
žiaus, ir jo brolis 11 m. am., 
gyvenantieji 1147 N. Wells 
St., ir Peter Verdino, 11 m. 
amž., gyv. 1143 Orleans 
Ave.

11-13-kos metų 
vagiliai

» t ‘ ' • • • r
Vakar policija suėmė du

Skubiai reikalinga 
savanoriai farmose

Pavogta degtinė ir
pinigai

Išlaužę geležinius grotus 
degtinės pardavyklos, 2724 
N. Cicero Ave., vagys išne-

se.

IŽ vinį Marljon <«tcbūk1tnffg Šventovių la
biausiai yra pagaipčj^s Li’n-daa, hnr prie 
Masabtclio upčs, 1858 m. ftvč. Panelė Marija 
apsireiftkč mažai mergaitei Bernadetai. Toje 
vietoje, knr Marija apsireiškė, atsirado šal
tinis vandens gydąs (va'riaa kūno liną.

Kas norėtų plačiau apie IJnrdą, ftvč. Pan. 
Marijos apsireiškimus ir (vykusius Liurde 
stebuklus sužinoti, užsisakykite Vykupo P. 
Bučio knygą, kurią šiomis dienomis laik
raštis ‘Darbininkas” spausdina.

Knyga iliustruota daugybe paveikslų, kaip 
tai: Liurdo apsireiškimo vieta, Bernadetos, 
kuriai ftvč. Marija apsireiškė, (vairių ligo
nių. kurie stebuklingai pasveiko Iv kitų.

Norintieji gauti šią begalo naudingą kny
gą, prisidėkite prie Josios išleidimo. Kas 
aukos $5.00 ar daugiau, tas gaus knygą ir 
ių vardai bus (amžinti - atspausdinti pačioje 
Liurdo knygoje. Knygos fondui aukas siųs
kite: Darbininkas, 3M W. Broadvray, So. 
Boston 37, Mass.

“Darbininko” Administracija,
Siunčiu 9..........  ir prašau prisiųsti murdo

knygą
Vantas ir Pav...,........................ ............
Gatvė ......................................................................
Miestas tr valst................... ...................................

čikagiečig taksų suma

X Vincas Mitkus, 10756 
S. Wabash Ave., šiomis die
nomis išvyko į Los Angeles, 
Calif., sveikatos sustiprini
mo reikalais. *

X Vincas Rėkus, žinomas 
No, Side veikėjas, šiomis 
dienomis per Raud. Kryžių 
gavo žinių iš Lietuvos nuo 
P. Rėkaus. Trumpai rašo, 
kad gyvenąs Seinų apskri
tyje.

X P. Teličėnas, roselan- 
dietis, šiomis dienomis pra
nešė savo tėvams, gyv. 113 
Forest Ave., kad pastaruo
ju laiku manevruose Ame
rikos kariuomenės Anglijoj 
yra sužeistas. Randasi vie
noj karo ligoninėj.

X Charles Maceiflnas, to 
leikietis kariuomenėje, šiuo 
metu, kaip pranešama, ran
dasi ligoninėj Italijoj. Grei
čiausiai buvo sužeistas ko
vose.

X Dievo Apvaizdos para
pijos bažnyčioje per misi
jas daugelis užsiprenume

A

Jean Prignanos moteriškų
suknelių krautuvės, 540 N. 8W “Laivą”. Misijonieriaus 
Michigan Ave., tuo metu, kai | pasėtą Dievo žodį katalikiš- 

su kita j kag laikraštis per ištisus me 
tus gaivins ir ugdys.

ruoja dienr. i ‘Draugą” ir

furkočio savininkė

to, plėšikai sykiu pagrobė ir 
$1,000 vertės sidabrinių la
pių furkotį, priklausantį vie
no karininko žmonai.

Jau prašo rezervuoti 
kambarius

Capt. Samuel L. Hamilton,

Pagal Darbo Jėgos Komi
sijos ir Karo Maisto Admi
nistracijos autoritetus, mi- ,sx. ... , , —r-------------- -------------- ,
lijonai vyrų, moterų ir jau- še. 100 ,de2u» (^‘SU) kurie šiuo metu randasi už-
nuolių, kurie paprastai ne- C!gan?.de- jūryje, Stevens viešbučiui
TT i_a. zese $1,270 susikimšo i kiše-
dirba farmose ar maisto 
konservavimo dirbtuvėse, 
yra raginami padėti nuimti

mus.

ir konservuoti tautos 1944 Bobutė įstojo į WACs
metų derlių.

Savanoriai bus reikalingi 
pilnam ar dalinam darbui 
farmose ir maistą konser
vuojančiose dirbtuvėse ir

Ar tai galimas daiktas? 
Tikrai. Ir ne iš kur kitur, 
tiktai iš Chicagos. WACs 
naujokė yra Mrs. Clover O. 
McLeland, 38 metų amžiaus,

bus apmokami galiojanč’om Jau turinti du anukus. Kai 
algom. Vyriausybė pabrėžė,'J08 8Ūni*, 18 met^ amžiaus, 
kad visokie žmonės yra rei- lvedusi ir turinti vaUn*’ Pa’ 
kalingi — tiek vyrai, tiek šaukė \ marinus, už kelių 
moterys, seni ir jauni kiek- dienų *r P pati įstojo į 
vienas, kuris visą savo laiką WACs,
neatiduoda karo darbui.

atsiuntė tokio turinio laiš
ką:

“šiuomi prašau rezervuoti 
du gerus kambarius pirmai 
Amerikos Legiono konvenci
jai po karo, kuri įvyks grei
tai.”

Viešbutis jam atsakė, kad 
kambariai konvencijai vi
suomet bus, jei tik Legionas 
jame laikys pirmąją konven
ciją-

X Pvt. Jack Juozaitis, ži
nomas Chicago lietuvių vei
kėjas, išėjęs į kariuomenę, 
šiuo metu randasi Pacifike. 
Rašo, kad sveikas prašo per 
duoti sveikinimus visiems 
draugams.

X Mokytoja Jnozelėnaite 
Federacijos seimeliui, balan
džio 2 d., ruošia šaunią pas
kaitą spaudos reikalais. Kas, 
kas, bet moterys bua gra
žiai reprezentuojamos sei
mely. S. Juozelėnaitė yra 
prieš karą atvykus iš Lie
tuvos. Ten ji buvo aukšto
sios ūkio mokyklos, agro
nomijos mokytoja.

X Sv. Mykolo bažnyčioje, 
No. Side, per buvusius ne
seniai 40 vai. atlaidus sve
čiui labai darė gilų įspūdį 
procesijoj aplink bažnyčią 
nešinas bažnytinių ir drau
gijų vėliavų. Besigėrint tuo 
reginiu prisiminė Lietuvoje 
didieji atlaidai ir procesi-

450 tvarko registrantus
Keturi šimtai ir penkias

dešimt miesto darbininkų Gražu. kada palaikoma
Iš vidaus mokesčių kolek- Savanoriai galės dirbti ar 

tori aus ofiso pranešama, tiktai savaitgaliais — 1 ar 2 
kad Chicago gyventojai pra- dienas savaitėje — ar 2—3 
eitais metais taksais nuo pa- savaites, ar ir ilgiau, kaip 
jamų sumokėję daugiau, jie patys pasirinks.1858 m. ftvč. Panele 

analre'ikS llemadetat
kaip 375 milionus dolerių.

PASKOLOS DAROMOS ANI PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI 

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimui
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS , 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja
mi lr ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings snd Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai Iimokaml ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINĖ ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Pataraavfmo! — ,

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION ‘
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 80. HALSTED ST. 
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Kiekvienas turįs visą va
sarą laisvą darbui farmoje 
yra prašomas atsiliepti da
bar, kai tuo tarpu tie, kurie 
tegali dirbti kelias dienas, ar 
kelias savaites, yra prašomi 
sekti vietinių įstaigų kreipi
mąsi pagalbos. High school 
mokiniai, suinteresuoti dar
bu farmose, turėtų tuo rei
kalu pasikalbėti su mokyk- 
los vyresniaisiais arba vals
čiaus agronomais (County 
Agricultural Agent). Kai ku
riose apylinkėse skautai, 
YMCA ir AWVS autelkia 
reikalingas informacijas.

PASIŽYMĖJĘS LAKŪNAS

Capt Robert S. Johnson

City Hall’ėje, Board of Elec
tion Gommiseioners rūmuo
se, tvarko sąrašus (korte
les)* užsiregistravusių pilie
čių balandžio 11 d. primary 
balsavimui. Manoma, kad 
primary balsavimuose Cook 
apskrityje dalyvaus virš du 
milionai piliečių.

Išėjo į mokyklą ir 
dingo

Miesto ir valstybės vieš
kelių policija ieško 11-kos 
metų Kathlyn Nadosy, 9701 
S. Francisco Ave. Mergaitė 
lankė Evegreen pradžios mo

iž Lawton, Oklsu, skaitomas kyklą. Pasiėmus užkandžio 
vienas žymiausių karo laku- ir gavus 50c vieną rytą iže
nų Eurępos fronte. Jis iki i jo į mokyklą ir dingo, 
šiol yra numušęs dvidešimts ------------ -------

tėvų- krašto tradicijos.

X Aušros Vartų parapi
jiečiai šiomis dienomis ga
vo laiškus-kvietimus į Juo
zą,pin.Jų bankietą, kuris į- 
vyks kovo 19 d., parapijos 
salėj, 6 vai. vakare. Laiško 
turinys, tikiu, visiems įdo
mus tuo, kad kleb. kun. J. 
Dambrauskas vasario mėne
sį atmokėjo parapijos sko
los virš $4,000.00, beliko tik 
$6,000.00 skolos. Kadangi 
šio Juozapinių bankieto pei
sas skiriamas parapijos sko
lai atmokėti, ir kadangi mū
sų klebonas ir vikaras yra 
Juozapai, užtat parapijiečiai 
tą kvietimą įvertina ir skait
lingai atsilankys ir pagerbs 
jį už nuopelnus parapijai.

SS PntKTTE KARO BONUS!
du priešo lėktuvus. 
Draugas telephoto)

(Acme- PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 

DUOKITE JĮ KITIEMS Pirkite Karo Bonus




