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SĄJUNGININKAI UŽIMA CASSINO KALNA
U. S. kariai jau Lorengau aerdrome, 

dabar valdo Admiralty salyną
PIETVAKARIŲ PACIFI- 

KAS, kovo 17. — Gen. Mac 
Arthur štabas pranešė, kad 
amerikiečiai kariai jau bai
gė užimti Lorengau aerod 
romą, Manus saloje.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, kovo 
17.—Įvykdę dar kitą išlip- 
dinimą Admiralty salyne, šį 
kartą ant Manus salos, ko
vose įgudę amerikiečiai ka
riai pirmose invazijos valan i ofensyvą prieš japonus nuo
dose pralaužė japonų lini
jas, ir dabar atakuoja japo
nus ginančius Lorengau ae
rodromą. Manu9 sala yra 
didžiausiai Admiralty saly
ne.

Sala buvo apšaudoma iš 
kanuolių nuo kitų artimų 
salų, iš mūsų karo laivų, iš 
rakietinių (patrankų, ir bu
vo mūsų lėktuvų bombuoja-
ma tuo metu, kaip ameri- je, kur japonų karių* atakos
kiečiai išlipo prie Dagos mi
sijos, šiaurrytiniam krante. 
Amerikiečių nuostoliai, nuo 
minų ir užtaisytų spąstų*, 
buvo nedideli.

Po pirmųjų laimėjĮimų 
amerikiečiai pradėjo atsar- ir keliose vietose 
giau žygiuoti ir dasivarė Gvinėjos pakrašty.

Palestinos imigracijos 
bylius padėtas į šalį
VVASHINGTON, kovo 17. 

—Atstovų buto užsienių rei
kalų komitetas, paklausyda
mas militarinių autoritetų 
patarimo, šiandien į šalį pa
dėjo rezoliuciją, kuria Kon
gresas užsirekorduotų kaipo 
nesutinkąs su Anglija dėl 
Palestinos ateities. Toje re
zoliucijoje reikalaujama lais 
vos žydų imigracijos į Pales 
tiną ir žydų bendruomenės 
įsteigimo. •

Tokia rezoliucija būtų bu
vusi pareiškimas prieš britų 
"baltąją knygą,” pagal ku
rią žydų migracija į Palesti
ną po šio mėnesio bus nu
statyta pagal kvotą.

Senato užsienių reikalų 
komitetas taipgi sakė Ame
rikos aukštos komandos pra 
šius jų tuo reikalu nieko da
bar nedaryti dėl militarinių 
priežasčių.

KALENDORIUS
Kovo 18 d.: Šv. Kirilas iš 

Jeruzalės; senovės: Eimutis 
ir Vatais.

Kovo 19 d.: šv. Juozapas, 
Marijos suž.; senovės: Prū- 
tenis ir Vogedė. (Ketvirtas 
Gavėn. Sekmad.)

Kovo 20 d.: 8v. Juozapo 
šventė ir Šv. Vulfrijonas; 
senovės: Žibartas ir Valote.

ORAS
Dalinai ūkanota, 

didelės atmainos.

Kaina Sc

iki pusę mylios nuo Loren
gau. miestelio ir aerodromo. 
Štabo pranešimas sakė va- 
romasi pirmyn nežiūrint 
priešo opozicijos.

Užėmus Lorengau aero
dromą Admiralty užėmimas 
būtų baigtas, kadangi kita 
dalis tos salos, kuri yri 49 
mylių ilgio ir 16 mylių plo
čio, yra vien tik džiunglės.

Komunikatas taipgi pra
nešė apie 500 tonų bombų

Wewak, Naujoj Gvinėjoj, 
iki Bougainville salos, Solo- 
monuose. Vienuoliktą kartą 
šį mėnesi lėktuvai puolė 
Wewak. šį kartą ten numes
tai 140 tonų bombų ir numuš 
ta 5 japonų lėktuvai. Rabaul 
Naujoj Britanijoj^ buvo pui 
ta 16-tą kartą šį mėnesį. Tai 
bazei teko 173 tonai bombų.

Emroress Augusta įlankor

buvo atmuštos, 145 tonai 
bombų numesta ant japonų 
pozicijų.

Sąjungininku lėktuvai 
taipgi puo’ė kitas priešo po 
ziciias New Ireland saloje.

Naujos

MacArthur žada grįžti 
Philippinų salas

CANBERRA, Australija, 
kovo 17.—Pobūvyje pami
nėjimui Gen. MacArthur at
vykimo į Australiją dviejų 
metų sukakties, Generolas 
sakė jis grįšiąs į Philippi
nus, pakartodamas savo pa
žadą, kurį padarė prieš du 
metus, atvykęs iš Corregi
dor.

Gen. MacArthur atidavė 
pagarbą tiems kariams, ku
rie pasiliko Philippinuose ir 
buvo japonų užmušti ar su
imti, sakydamas jių pasiau
kojimas vakar duoda mums 
šiandien progos žiūrėti ii 
šviesesnį rytojų.

5UĖME DEZERTYRĄ. 
AŠIES SIMPATIKA

CHICAGO, kovo 17. — 
FBI šiandien suėmė Charles 
B. Kunz, 26 metų amžiaus 
turtuolių sūnų, kuris yra 
dezertyras iš Amerikos ar
mijos. Jis buvo antras lei
tenantas ir pabėgo nuo aa
vo pulko užsienin vykimo 
išvakarėse 23 mėnesius at
gal.

Autoritetai sakė Kunz ti
ki. kad ašies kova. esanti 
teisinga.

Kunz gyveno «u savo žmo
na Elaine ir 9 mėnesiu dūk- kotajev tvirtovių. Rusai 
ra Dlanne po num. 6526 S.į taipgi džiaugsmingai pra-

Nebus
Klmbark ave.. ir dirbo kai
po fizicistas Visklng korpo
racijoj.

ŠTAI KAIP ATRODO NAUJOS MILŽINIŠKOS BOMBOS

Čia pirmą kartą parodoma, kaip atrodo naujoji britų “super blockbuster” bomba, 
kuri sveria 12 tonų. Jos didumą nurodo prie jos stovįs karys ir vežimėli;, kuriuo ji pri- 
vežama prie lėktuvų. Užpakaly matosi Lancuster bomberiai, kurie skrenda su tom bom
bom ir numeta jas ant taikinių. Tokia tai bomba buvo vartota atakoje ant Michelin 
padangų fabrikų vakar naktį. j (Acme-Draugas Teiephoto.)

Rusija neatsiklausė
Amerikos dėl Italijos 
valdžios pripažinimo

VVASHINGTON, kovo 17. 
—Užsienių reikalų sekreto
rius Cordell Hull šiandien 
oficialiai pranešė, kad Ru
sija neatsiklausė Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriau
sybės dėl nesenai padaryto 
diplomatinio Italijos pripa
žinimo. Sekretorius sakė jo 
nuomone, Italijos vyriausy
bės pripažinimo klausimas 
turi būti išrištas sąjungi
ninkų patariamos tarybos 
ItaEjpje, pirm negu bet ku
ri sąjungininkė imsis tokių 
žygių.

Tuo pat metu, Hull en- 
dorsavo Švedijos karaliaus 
atsišaukimą į suomius pri
imti rusų siūlomas taikos
sąlygas. Jis tai, kač fyfij pgfjlęy^

amerikiečiu šeimas
Amerikos atsišaukimai bu> 
vo daromi dėl nuoširdaus 
noro atskirti Suomiją nuo 
Vokietijos.

Paklaustas ar Amerikos 
vyriausybė nutrauksianti di
plomiatinius ohntykius su „ , , . . ,
Suomija, H'ill sakė tas klau J61"1“' 1ku0’net nutare kas 
aimas priklauso daugiau bua P"vykl-
ateičiai, negu praeičiai.

JERSEY CITY, N. J., ko
vo 17.—Vienas ką tik par
vykęs repatriantas sakė na
ciai Compiegne tyčia išardė

mui Amerikon.

Rusai jau pasiekė Dniesfro upę«
Sako naciai traukiasi atgal į Rumuniją

LONDONAS, kovo 17. — je, netoli Nikolajevo. 
Pranešama, kad rusų antro Vokiečiams dabar belieka 
ji Ukrainos armija keliose dvi mažos geležinkelių lini- 
vietose jau pasiekė Dnies- jos einančios į Rumuniją.
t<!r "W’ * Pri( On. MaUnovaklo trečioji
MogUevo-Podo ako jau pra- uMmJ N<>
dčj« trauku. į Besaarabl*. M , slaur.
Rusai sudavė nacių susisie
kimams didelį smūgį kuo
met ir vėl perkirto Odessa 
Lvov geležinkelį.

Maskvos pranešimas saki 
rusai nuolat artėja prie na
cių laikomų Vinnitsa Ir Ni

nešė atole kelių vokiečių di
vizijų išmušimą Bereznego- 
vatoye-Snigirevka apyltakė-

U. S. lėktuvai skrido per Alpių 
kalnus, atakavo Austrijos sostinę

Vakar dieną numušė 125 nacių lėktuvus
LONDONAS, kovo 17. — rande, 30 mylių į pietvaka-

Amerikos komandos prane
šimas sakė amerikiečiai la
kūnai vakar dieną numušė 
125 lėktuvusriš tų, kurie pa- 
MĮtto priešintis amerikiečių 
atakoms ant Uita ir Fried- 
rickshafen miestų, pietinėj 
Vokietijoj.

Dvylika Amerikos naikin 
tuvų ir 22 bęmberiai negrį
žo iš atakos.

Maži britų lėktuvų dali
niai vakar naktį puolė na
cių susisiekimo Jinijas Pran 
elizijoje. Tarpe taikinių bu
vo Michelin padangų (taje- 
rų) fabrikas Clermont-Fer-

vakarius nuo Nikola jevo, ir

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ PEARL HARBOR. — 

Laivyno lėktuvai vėl puolė 
japonų bazes Caroline saly
ne. Kiti lėktuvai atakavo ki
tas japonų bazes centriniam 
Pacifike.

IŠ LONDONO — Šv. Pat- 
ricko dienoje, airių šventėje, 
Airijos Prez. Eamon De Va-

tik 75 mylias nuo Odessos.1 Airija išgavus ne-
Kiti rusų daliniai puola Ni- priklausomybę dėlto, kad ne 
kolajevą iš rytų ir pietry- pasidavė spaudimams Ir tą 
čių. ”1 patį turi daryti ir dabar.

Anot biuletenio, dideli Iš LONDONO — Vokiečių 
mūšiai vyksta Prskurovo lėktuvai dar kartą puolė 
sektory, netoli Lenkijos šie- Londoną. Ataka buvo trum
uos, kur rusai atsilaiko prieš pa Priešlėktuvinių patrankų
•markias
kas.

nacių kontnata-

rius nuo Vichy, ir Amiens 
geležinkelių centras. Visi 
britų lėktuvai saugiai grįžo.

Amerikos lėktuvai iš Vi
duržemio bazių atakavo 
Vienna, Austrijos sostinę. 
Lakūnai sakė šaudymas iš 
priešlėktuvinių pat rankų- 
buvo didelis, bet jokie prie
šo lėktuvai nepasirodė.

Mosųuito lėktuvai vakar 
naktį ir vėl puolė vakarinę 
Vokietiją, o britų didieji 
bomberiai iš Viduržemio 
bazių antrą naktį iš eilės 
atakavo Sofia, Bulgarijos 
sostinę. >

800 naciu nukentėjo 
traukinio nelaimėje

NEAPOLIS, kovo 17. — 
Ant vokiečio belaisvio rasti 
dokumentai sakė 800 nacių 
buvo užmušta ar sužeista 
nesenai įvykusioj traukinio 
nelaimėj Italijoj, 100 mylių 
į šiaurę nuo Romos. Mano
ma ta nelaimė įvyko dėl sa
botažo.

šaudymas privertė juos trau 
ktis J

Price Sc

Naciiį artilerija apšaudo sąjungininkus
Suvaro likusius nacius į miesto kampelį

LONDONAS, kovo 17. — 
Cairo radio pranešimas sa
kė sąjungininkai jau užėmė 
Benediktinų vienuolyną Cas 
aino kalno viršūnėje, kurį 
naciai senai vartoja kaipo 
obzervacijos ir gynimosi 
punktą.

Vėliausi oficialūs rapor
tai sakė sąjungininkai ka
riai skubiai kopiasi į to kai 
no viršūnes.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, kovo 17.—Atrodo, 
kad kovos už Cassino mies
tą jau eina prie galo. Vete 
ranai neuzelandiečiai kariai 
prasimušė per išgriauto mie 
sto gatves, ir suspaudė li
kusius nacius gynėjus į kam 
pelį pietvakariniam pakraš
ty. Sąjungininkai taipgi už
ėmė svarbias kalno pozici
jas prie Cassino.

Raportai iš fronto sako 
penktos armijos daliniai vai

Tito sako partizanai 
išmušė 1,900 naciu

LONDONAS, kovo 17. — 
Maršalo Josip Brozovich 
štabo pranešimas sakė sla
vai partizanai užmušė 1,900 
nacių karininkų ir karių, 
kuomet partizanai sudaužė 
paskutinę nacių ofensyvą 
dvi savaites atgal, ir pradė
jo kontrofensyvą. Anot pra
nešimo, vienas nacių dalinys 
išmuštas tarpe Sava ir Una 
upių, Slovėnijoj, o kitas prie 
Lastva, pietinėj Herzegovi- 
na dalyje.

Pranešama, kad Slovėni
joje tebevyksta dideli mū
šiai, nors kituose Jugosla
vijos sektoriuose minima 
tik mažos atakos.

Rusai iš lenku pulko 
padarė kariuomenę

MASKVA, kovo 17.—Len
kų armijos korpusas Rusijos 
kariuomenėje buvo pakeltas 
į Lenkijos kariuomenę. Prem 
jeras Stalin paminėjo tą įvy
kį šauniu bankietų, kurio 
garbės svečias buvo lenkas 
Gen. Zigmund Berling.a

Labiau priešinasi
Vichy valdžiai

BERNAS, kovo 17. —
Kompetingi obzervatoriai, 
tik ką grįžę iš Prancūzijos, 
sako tame krašte greitai 
gali įvykti civilinis karas, 
kurio pasakoje gali virsti 
VVichy vyriausybė. Anot 
pranešėjų, Vichy vyriausy
bė spaudžiama vokiečių iš 
vienos pusės, ir didėjančios 
patriotų opozicijos iš kitos 
pusės.

VoL XXVIII

do kalnus į vakarus nuo 
Cassino, iš kurių jie domi
nuoja vienintėlį nacių pabė
gimo kelią į vakarų pusę.

Amerikiečiai ir britai ka
riai taipgi žygiuoja per iš
griautą miestą, kaujlamiesi 
su naciais, kurie nori sulai
kyti sąjungininkus nuo did
žiojo vieškelio vedančio Ro
mon.

Miesto (pakraščiuose, indė 
nai kariai dalyvauja mūšiuo 
se prieš vokiečius, ir užėmė 
strateginius kalnus, nežiū
rint didelės nacių opozici
jos.

Anzio fronte, šiaurvaka
riuose, sąjungininkai atmu
šė tris mažas priešo atakas, 
o aštuntos armijos fronte, 
prie Adrijitiko, patroilių 
veikla padidėjo.

Apart atakos ant Bulga
rijos sostinės vakar naktį, 
sąjungininkai Lakūnai ata
kavo ir Leghorn uostą, Ita
lijos pakrašty.

Suomiai atsakė rusams 
dėl taikos sąlygų

STOKHOLMAS, kovo 17. 
—Suomijos atsakymas į Ru 
sijos pasiūlytas taikos są
lygas buvo šiandien perduo
tas Rusijos pasiuntinybei 
Stokholme. Anot praneši
mo, vienas Suomijos diplo
matas sakęs jis neurįa di
delių vilčių susilaukti tai
kos.

Rusija buvo davus suo
miams iki šeštadienio nusi
tarti ir atsakyti į jos pasiū
lymą. Suomijos atsakymas 
veikiausiai huvo perduotas 
Mme. Alexandra Kollontay, 
Rusijos mini8teriui, persiun 
timui Maskvon.

Suomija davė savo atsa
kymą tuoj po Prez. Rooee- 
velto atsišaukimo suomiams 
skirtis nuo vokiečių, ir Šve
dijos karaliaus raginimo pri 
imti rusų siūlomas sąlygas.

Sakoma Suomija viešai 
paskelbs savo atsakymo tek 
stą, kuomet sužinos, kad jis 
jau pasiekė Maskvą.

Senato komisija užgyrė 
karo veteranu byliu

WASHINGTON, kovo 17. 
—Senato finansų komitetas 
šiandien užgyrė bylių, kuris 
autorizuoja išleisti iki $3,- 
500,000,000 pagelbėti šio ka
ro veteranams. Komiteto 
pirmsėdis George spėjo, kad 
daugiausiai bedarbiams, stu 
dentams ir kitą naudą gau
nantiems veteranams bus 
išleista $3,000,000,000, o 
$500,000,000 numatoma nau 
jų ligoninių statybai.

PIRKITE KARO BONUS!
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į Komunijos. Paskui buvo | 
pusryčiai ir programa. šis 
sekmadienis mūsų vyskupi* I 

- joj buvo kaip dvasinė tėvų 
ir sūnų diena. Popiet Sv. | 
Klemenso bažnyčioj, visiems 

i vyrams buyo duodamos re- 
I kolekcijos. J

WHOLESALE | 
FURNITURE | 
' BROKER I

Everything tn tbe Une ui Vt

Pavyko. — šv. Baltramie- dadienio (kovo 19) proga, 
jaus parapijos kauliukais ir Linkim sveikatos ir laimės, 
kortomis lošimo vakaras bu- Kun. Cužauskas čia sekmin- 
vo labai sėkmingas. Klebo- gai darbuojasi parapijos ge
nas ir komitetas labai dė- rovei. Pasisekimo ir toliau.
kingi visiems už atsilanky- -----------
mą. Dėkingi ir mokyklos In corpore. — Šv. Juoza- 
mergaitėms aštuntojo sky- po draugystės nariai eis “in 
riaus, kurios puikiai pasi- corpore” kovo 19 d. išklau- 
darbavo. Ačiū visiems, ku- syti šv. Mišių 10:30 ryto. 
rie kokiu nors būdu prisi- šv. Mišios bus atlaikytos už 
dėjo įprie šio vakaro. Sekan- narius gyvus ir mirusius, 
tieji parapijonai aukojo pra Visi nariai prašomi atsilan- 
mogai daiktų: Suzana Mar- kyti.
tinaitienė, Nsvardanskienė, Kadangi tą dieną pripuola 
Bakšienė, Zilaitienė, Zičkie- draugystės šventė, linkime 
nė, Kuzinckienė, Baronienėj jai ilgiausių metų ir pasi- 
Šiaulienė, Zavackienė, Na- sekimo.

Kenoshas Krauto
Sodaliečių veikla

Kovo 5 d. sodalietės turė
jo bendrą šv. Komuniją, pus
ryčius ir susirinkimą Pa
žymėtina, kad Sodalicija čia 
auga, kas visiems yra ma
lonu. Viso* mergaitės ragi
namos priklausyti Sodalici- 
jai, nes tai kilni mergaičių 
draugija.

Pusryčius kitą mėnesj, pa
ruoš Jean Butkus ir Judy 
Bakaitis.

vėliau paskelbsime. Tii bus 
įdomiausias vakaras, kokio 
čia dar nėra buvę. Be dai
nų, choro, vyrų choro ir so
lo, bos dar lietuviški šokiai 
ir daug juokų. Siai3 laikais 
labai reikalinga vakarai su 
tokiomis programomis, kad 
žmonės galėtų nors porą ar 
daugiau valandų praleisti 
linksmoje nuotaikoj. Mat, 

j karo metąs. Koresp.

DR. VAITUSH, OPT,
LIETUVIS

Mbae M *rakSk«vlmas
OaSMBetrtmlIy Akių Specialistu 

Palengvina akių įtempimą, kuria 
aaS priežastimi galvos skaudėjimo, 
smigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšt}, atitai
so trumparegyste ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma- 
Uauaiaa klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

dėlioj pagal sutartį. 
Jįaugely atsttlkfanų akys atttalm-

Vaaario *27 d., parapijos 
svetainėj įvyko Lietuvos ne- 
priklatraomybės sukakties 
paminėjimas. Žmonių suėjo 
gražus būrys. Kalbas pasa
kė kun. A. Mažukna, MIC., 
ir kun. A. Mkiūnts, MIC., 
iš Milwaukee, Wis. ir “Drau
go” atstovas Andrius Dau-
ginu, tari. tuomet taikėsi Ashland At,
musų kolonijoj dienraščio 
reikalais. Visut kalbos buvo 
įdomios, bet labiausiai Dau
girdo, kuris dar nei dviejų 
metų nėra kaip atvyko j šią 
šalį pabėgęs nuo žiauraus 
bolševikų teroro. Jis palygi
no Lietuvos padėtį prieš ne
priklausomybę, kuomet sve
timi ją valdė, ir paskui lai 
ke laisvųjų metų. Taipgi gy
ventojų būvį tarp Lietuvos 
ir kitų, seniai įsikūrusių val
stybių. Įsibriovę bolševikai 
į Lietuvą ir pamatę, kad 
čia visiems yra laisvė ir per
teklius maisto, rūbų ir t.t., 
vadino Lietuvą “Mažoji A- 

. merika’ ’. Buvo renkamos 
aukos —» surinkta $41.75.
Aukos buą pasiųstos parė
mimui ‘ ‘Lithuanian Bulle- 
tin” (laikraštukas aiškinan
tis Lietuvos reikalus Ame
rikos visuomenei). Dainų 
programą išpildė parapijos 
dainininkės vadovystėj Ruth 
Baranauskaitės.

Balandžio 16 d. tas So- 
d a Ii ri jos vakaras. Repetici 
jom dviejų scenos veikalų 
jau daromos. Lošėjos deda 

10tb pastangų, kad vaidinimas 
i tik Ser>i
mtu- įžanga į tą vakarą nusta- 

tyta taip: iš anksto perkant 
vie. tikietą — 59c., o prie durų 

vigoj tą patį vakarą perkant rei- 
is su kės mokėti 90c. Verta dėlto 
lažus tikietus įsigyti iš anksto. Ti- 
uoda kiet,l komisiją sudaro: Hil- 
prig da Vianiauskas ir Ann Ali- 

base. sauskaa. Pagarsinimų komi- 
va^_ siją sudaro: J.udy Bakaitis

ir Joan Klevicfcas.
ginu- Klebonas kun. P. Skrode- 
’etro- nis dalyvavęs šiame susirin 
ie y- kime perskaitė įdomų* ap- 
aenė- rašymą. Tai daryti žadėje 
r da- kiekvieną mėnesį. Mergaites 
kitas džiaugiasi, nes aprašymai y- 
leniai ra įdomūs ir labai pamoki
ni an- nanti.
t La- Parapijos choras

Choras turėjo susirinkimą 
ir repeticiją. Dabar choras

Jonas rengiasi prie vakaro, kuris 
Mo- bos gegužės mėnesį. Dieną

mARGUTiT
VIENINTfiLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

i / SEKMADIENIAIS — nuo 1
vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

▼ EXTRA PROGRAMAS Penk-
tadienials nuo 7 Iki 8 v. v. 

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

Telefonas — GROvehill 2242Būkit Malonūs 

SAVO AKIMS!
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Sveikinam. — Šv. Baltra
miejaus parapijos kleboną 
kun. Juozapą Čužauską var-

TeL CAN ai 6122

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliotai* pagal sutarti 
Offlee TeL YABds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 '

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

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

vakarais ofisas atdarytas.
RRlkti i >ENCUA 

3241 West 66th Place 
TeL REPublic 7808

TeL CANaI 0257
Rez. TeL: PROspect 6659 >DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne
arti 47th Street 

▼aL: nuo 9 vai. ryto Iki 8 vaL vak. 
Trečiadieni pagal sutartį. '

Res. 8958 Re. Talman Avė. 
Ren. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

GYDYTOJAS IR CMRURGAS 
1821 So. Halsted St 

Bezidencija: 6600 S. Artesian Ava 
VALANDOS: H v. ryto Ud 3 p.p. 

6 Ud 9 vai. vakare.

Gaisras. — Kovo 10 d. 
kilo gaisras name, kuriame 
gyvena Antanas šutinis su 
savo šeimyna. Gaisras kilo 
žemesniame flate, tad pabu
dę kada visi kambariai buvo 
pilni dūmų. Antanas tuojau 
išmušė langus, kad dūmai 
išeitų ir visą savo šeimyną 
laikė vienoj vietoj kol ug
niagesiai atvažiavo ir visus 
išnešė per langą. Pas Šuti
nius nakvojo ir Ernesto Sir
vydo maža dukrelė, nes jos 
mamytė buvo išvežta j ligo
ninę. Dievui dėkui visi svei
ki išliko.

Ofiso TeL VIRglnla 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244Kam Kentėti

NESMAGUMUS
UŽKIETĖJIMO

Atsilankius “Draugo” at
stovui A. Daugirdui beveik 
visi pabandymai užsisakė 
dienraštį, kiti atnaujino pre
numeratą. Atsirado kali vi
sai nauji skaitytojai, šioj 
parapijoj beveik visi skaito 
vieną ar du katalikiškus 
laikraščius. “Draugas”, gal 
būt, užima pirmą vietą. Po 
to yra “Garsas”, “Laivas” 
ir kiti. “The Catholic He- 
r ald-Citiien ” vyskupijas sa
vaitraštį skaito 75 Šeimos.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 West Marąnette BoadKai Jw» prikimba vtilumiafa db
kietėjimą® ir Jūs jauiitėe auvar- 
ginti. Minui ir blogoj* auatolkoio 
ir auo tų reiškinių kenčiate —— šu
to® ekaudėjimų, jaučiate nemalonų 
kvapo, vidurių suirimų, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimų apetito ir 
jūs skilvi* jaučiasi aprankiataa eUl 
gezų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
retor’s daug metų išmėginto Gomoso. 
Daugiau negu liuoeuotojąe, jia taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtas gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gotaom 
daeda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti uikietėjeaiaa išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gezus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmų.
Vartokit tikrai kaip nu* I0R 
rodoma ant bonkutėa llSjj 
užrašo. Jei jūs
vėl norite jausti 
džiaugsmų ma-

nuo užkietėji-
mo varginimų Į aA
ir tuo pat laiku //.JęOėg/fc //
palengvinti jfi- //' /
tų akilvj. isigy- // '■.a <5--//
kits Comoao //
šiandien.

am** peeMlyao Oemaaa ir (susite — 

nVVU 60c vertės

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame aavo ranko-

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

756 West 35th Stree'
Pritaiko Akinius. 

’ Kreivai Akli
IBtalio.

OflM tr Akinių Dlrbtnvl

Pagerbta. — Irena Grišku 
tė, 846 Lenox Avė., buvo 
pagerbta jos tėvelių namuo
se 21 metų sukakties pro
ga. Atsilankė daug svečių 
ir Irena gavo puikių dova
nų. Puikiausia dovana bet 
gi buvo nuo jos mylimojo 
Donald Mortzfieki — bukie
tas 21 raudonų rožių (Ame
rican Beautys). Jis yra jū
rininkas ir šiuo metu ran
dasi kur tai jūrose.

Tel. HEMIock 8799
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepta, šauk SEEley 0434

Kovo 12 d., 
draugystė ir C 
naičiai bendrai

Šv. Vardo 
Y. O. ber- 

ėjo prie šv.
DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Atostogavo. — Kazimie
ras Burba, sūnus Igno Bur
bos, buvo parvažiavęs dvy
likai dienų atostogų. Tarny
ba patenkintas. Mokinasi bū 
ti kumštininku (boxer). Sa
ko karui pasibaigus, gal, 
galėsiu palikti čempionu. 
Buvo nuvažiavęs ir p?.s se
serį Eleną Rogers, kuri gy
vena Muskegon, Mich.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6154 Ss. Kedzie Avenue Jei neatsiliepia šaukite—

Res. Tel.: RHDvray 2880 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nvo 2 Ori 4 
vai. popiet Ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmai, nuo K) Ud 12 vai. dieną.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

VALANDOS:
noo 2—4 k auo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

Ofiso Tel. VlRginia 1886
dr. pvrca*i oi.zjo unjmbmt —
antiseptikai — kuriu suteikia ąreile paleng- 
Tioima nuo reumatiakų ir neuralgiškų 
ekmną, mudralimo nuąaritauemo, suetie. 
(U>i<i ir ekaudiių muskulų, patempimų ir 
■ykiteUftaut
DR. RETBR*S MAOOLO — alkallnaa -a 
paleagarina laikinai nekiariaaa akaueaaingBa 
skilvio sutrikimui kaip pavytdtiai rflklnt* 
aeririkinimaa ir rJmuo.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso TeL LAFayetto 9219 
Rez. Tel. LAFayetta 9094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Raukite: KEDzie 2888 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 Ud 9 vak.; 

Penktad. 8:30 Ud 9:90 vak. 
8eitad. 6 vai. Ud 9:90 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
4204 Aroher Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 fld 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarina

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

Du broliukai. — Albertas 
ir Antanas Keskis, sūnūs 
Aleksandro Keskio, 2415 N. 
Lewis Avė., šįmet pirmą 
kartą negalėjo švęsti gim
tuvių sykiu. Abu yra gimę 
kovo 1 dieną, bet Antanas 
29 me.ų, o Albertas — 25 
metų. Abu yra Dėdės Šamo 
kariuomenėj. Albertas yrs 
išsiųstas anapus jūrų, o An
tanas randasi Camp Lee 
Virginia.

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUFERVISIONDėmesio. — šv. Teresės 
Altoriaus Puošimo draugys
tės svarbus susirinkimas 
anknčiau. Buvo skelbta, kad 
bus balandžio 7 d., bet ka
dangi tą dieną pripuola Di
dysis Penktadienis, tad su
sirinkimas bus kovo 24 d. 
tuojau po Kryžiaus Kelių. 
Visos narės prašomos atsi
lankyti, nes yra labai svar
bių dalykų svarstymui. M. Z.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

SiųAit 8 “Spedsl Panų- 
tymo” Kuponų — Dabar

O Tilftas $1.00 Atsiųskit man apmo- 
krt« tl Gumos® ir dykai —

varlės — handynini boakuMB 
Olsjo ir Magote.

□ C. O. D. (tilaldos pridėtos)
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Aatmdiųntoia Ketvirtadieniai! 

ir Penktadieniai!
VaL; 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chlcagi 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

/ ir Seitadienlafai 
Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

LOAN ASSOCIATION
OF CmCAGO —____________________

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

Aitrias-- --------- .
Pašto Olma_______
DR. PETER FMIRMCY & SONS C0.

Dspt U7J-J4HM 
]U1 Washlnųton Blvd.. Chlroųo 1J. IU. j

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

J. W. Goethe
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CLASSIFIED AND "H E L P W A N TE D” A D S ŽINIOS IS NAUJOS ANGLIJOS
HF.IJP WANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI help wantį:n — vyrai HELP WANTED — MOTERYS

VYRį

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM

PLIENO VVAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSISAUKIT J

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

Central 

Steel 8c Wire Co.

MEKANIKAMS ATYDA!
Rvarbfls darbai pataisyme skalbiamų 
mašlnij, Moderniškoj dirbtuvėj. Pui
kios darbo sąlygos su po karo atei
timi. Patyrimas pageldau.liunaa, bet 
nereikalinga. Me, išmokinsiu. Jus.

C. E. SUNDBERG CO. 
7788 S. Halsted St.

Nuo 9 ryto iki G pp. ar pašaukit: 
RAD. 2700 dėl vakarinio pasitarimo.

VYRU

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

TURRET LATHE OPERS 
MILLING MACHINE OPR. 

TOOL IR CUTTER 
GRINDERS

Patyrusiu prie close tolerance
PATYRUSIU MAŠINOMS 

TAISYTI VYRU 
SHIPPING IR RECEIVING 

KLERKŲ
Atsišaukit 8:30 ryto iki 5 pp.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL
4737 W. DIVISION ST.

PAKUOTOJŲ IB 
SHIPPING ROOM PAGELB.

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

640 W. LAKE ST. HAY. 7241

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

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

2742 W. 36th PLACE
Atsineškit gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

LUMBER HANDLERS 
PAPR. DARBININKU IR 
TROKŲ VAIRUOTOJŲ

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

KING M1DAS LUMBER 
2221 S. Ashland Avė.

LIOH MFG. CORP
100% KARO DARBAI

REIKIA TUOJAU!

PLATING ROOM 
PAGELBININKŲ

★
GENERAL MACHINE 
SHOP PAGELBININKŲ

★
RECEIVING IR SHIPPING 

ROOM PAGELBININKŲ
★

Ateikit sa gimimo rekordu ar 
prirodymu pilietybės

2640 Belmont Avė.
VYRŲ REIKIA 

PASTOVUS DARBAI 
Warehouse vyrų lr Orderių Pakuo- 
tojų plumbing lr heatlng aupply
Įstaigoje.

COLUMBIA PIKE A SUPPLY CO. 
seto 8. MORGAN ST.

REIKIA
VYRŲ VIRŠ 45 METŲ 

Prie lengvų dirbtuvės darbų. 

1839 S. CRAVVFORD AVE.

SU AR BE PATYRIMO
PRIE

Drill Press

Turret Lathe.
•ir

Abelnų Machine 

Shop Darbų

100% Karo Dirbtuvė
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS

’ STIGER' .
PRECISION PRUDUCTS, 

INC.
4616 W. 20th ST. - CICERO
(Arti Douglas Park “L”, 22nd St. 

ir Cicero gatvėkarių).

VALYMUI MOTERŲ
DIRBTI DIENOMIS 

Gera mokestis. Geros darbo 
sąlygos.

NAT RIBBACK CO.
887 8. Franklin St.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, 887.60 J mėne.) 
Pilnam ar daliniam laikui 
Krelpkttte prie Honeekeeper

BDGBWATSR BEACH HOTEL 
6849 Sheridan Rd.

MERGINŲ
Prie lengvų dirbtuvės darbų. Taipgi 
prie abelnų ofiso darbų. Gera mo
kestis, malonios darbo sąlygos.

PROGRESSIVE CLEANERS 
7801 Cottage Grove Avė.

GERA PROGA

HARTFORD, CONN.
(Pabaiga)

Yra ir kurie apsivedę su 
lietuvaitėmis, štai jų vardai 
pavardės: J. Puchalaki, J. 
Lombardi, James Hadley, 
Joseph Šlake, Ronald Rals-

Mašiotų šeimyna Dėdės 
Šamui davė keturis sūnus. 
Rekordas Hartforde lietu
vių tarpe. Ir Kadišių šeimy
nos — try a; Ruda lių — trys; 
Laurynaičių (Broad St.) — 
trys; Gečauskų — trys; A- 
leksiūnų — trys. Linkime,

ton, Robert Stabile, P. Tosi, kad visi sugrįžtų sveiki. 
William Murphy, Lavvrence 
Remin3on, M. Paprzyea, Lo
uis Csinsi, Michael Dejack,

Juozas Vismantas (ma
rine), Pacifiko herojus, grį-# 

Stanley Lusciak, Edward; žo pas savo motiną. Jisai 
pasižymėjo kare su japo
nais. Nors sužedstas, bet lai
kosi gerai.

COAL YARD VYRO
Patyrusio prie anglių pasreldaujamas. 
Turi mokėt operuoti anglių convey- 
or, iškraut karus ir lioduoli trokus. 
Pastovus pilno laiko darba.4. $195— 
8240 | menes).

GEE LUMBER ft COAL CO. 
8100 S. Hoyne

REIKIA
VYRŲ!

• • •
Amžins nesvarbu.—Taipgi atsišau
kite jei esate 4-F ar garbingai pa- 
linosnotl iš ginkluotos tarnybos. 
Dėl {domių karo darbu moderniš
koje gurno dirbtuvėje kori randasi 
vienas blokas nno gatvėkarių ir 
arti I. C. geležinkelio.

Mes siūlome sekančins natognmns 
apart kitų dalykų:

GRTTPR8 GYVYBES APDRAUDA 
REKREACIJOS PATOGUMUS. 
ATOjrrOGU PLENA.
MOKESTI LAIKE LEGALIŲ

ŠVENČIŲ.
MAUDYKLES tSHOWERS> TH 

KITUS MODERNTSKVS PRAU
SYKLOS TTATSVS DPT. PATO 
OTTMO MUSU D4RBTNTNKŲ-

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

Laikas ir pusė mokama už visą 
laika virš 40 vai. j savaitę. Puiki 
po karo ateitis.

GERA PROGA JSIDIRBIMUI
Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 Woodlawn Avenne

REIKIA
MEKANIKŲ

Patyrusių
Prie automatiškų filling 
mašinų ir prie visokių 
mekaniškų darbų.

Gera Mokestis
. PASTOVŪS DARBAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVE.

WABEKOUSE PAGELBININKŲ — 
pastoviems darbams dabar lr po ka
ro. Gera mokestis, laikas lr pusė už 
vlršlalk). Matyklt Mr. Butzen. 
ROCKWOOD & CO. 86S E. Illinois St.

LUMBER YARD VYRO
Patyrusio. Abelnaa darbas rinkti len
tas ir lioduoti trokus, patarnauti pir
kėjams. Pastovus pilno laiko darbas. 
8160—8180 J mėnesj.

GEE LUMBER ft COAL CO. 
8100 S. Hoyne

PAPR. DARBININKŲ
Breso ir aluminum foudrėje 

50—60 vai. j savaitę. 
100% defense darbai
ACE FOUNDRY CO. 

1650 N. Kosrtner

LANGŲ PLOVĖJAI
UŽDIRBSIT DAUGIAU!
9250 — 9350 Į MftNESJ

INDVSTRMINIS DARBAS

AMERICAN WINDOW CLEANING 
COMPANY

33.i w. VVashington blvd.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

Maliavos Dirbtuvės 
Darbininkų

Paiki Po Karo Ateitis 
DAŽŲ MALĖJŲ 

MAIŠYTOJŲ, PAKERIŲ 
ORDERIŲ RINKĖJŲ 

Gera Mokestis su Apsauga 

ELLIOTT PAINT ft VARNISH 
4525 W. Fifth Avė.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

Katalikas, kuris izoliuoja- 
si nuo katalikiškų draugijų, 
nuo katalikų darbuotes nė
ra sąmoningas katalikas..

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

Llthnanlan Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1900 —

CAEL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★ ** *

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBU
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininku
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Material Handlers 

Welderiams Pagelbininkų 
Hand Truckers

★ ★ -_ _ _ _
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Taipai Reikia - PATYRUSIU
HORIZONTAL BORING MILL OPRS BULLARD OPRS. 
TURRET LATHE OPERATORIŲ PLANĘR OPRS.

ELECTRIC ARC WELDERIŲ LAYOUT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS 
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIM 

★
MERTT DIRBTUVE

Gabumų įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos įsidirbtl 
taip greitai kaip Išmoksite ar parodysite gabumus.

★
Dirbtuvė* tvarkoma Ganteen primato vaisina kaito kaina.

Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie aavo darbų.

Danly Machine Specialties, Ine.
2100 S. 52nd Avė. Cicero, I1L

MERGINU 
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

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

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

ATSISAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

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

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

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

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykaL 
Amžins 20 ild 50 metą. 

Dienos, vakarais ar aakthatmls 
valandomis
AtsMauktt *

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Empioyment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

PARSIDUODA 
10 AKARŲ ŪKE

Dalinai miškais apaugę, arti mlea- I 
tello 50 mylių J pietus nuo Chica
gos — Pigiai. Kreipkitės prie z j

GEORGE S. JAYE 
ROSELAWN, IND. PHONE 19. 1

2 FLETŲ MURO Al — 6 ir 6 kam- j 
barių, furnaso ir alyvos šiluma, tlle 
maudynė. Venetian blinds. moderniš
kos ir kieto medžio grindos, vienam 
karui garadžius. 87,900.

5738 8. CARPENTER ST.

paif.sko kambario
I
REIKALINGA šiltas lr šviesus kam
barys privatinėje šeimoje, šv. Anta
no parapijoje, Ciceroje. Gyvens mo
tina ir suaugusi duktė. Praneškite 
adresu: t .

A. C.USTAITIFNfl,
3003 N. KARLOV AVE.

Londonui trūksta 
vandens

LONDONAS, Anglija. — 
Thames upė, kuri teka pro 
Londoną ir iš kurios gyven
tojai aprūpinami vandeniu, 
pastaruoju laiku tiek nuse
ko, kad vandens departa
mento viršininkas kreipėsi į 
gyventpjuą prašydamas var
toti vandens 20 nuoš. ma
žiau, negu iki šiol vartojo.

Ledu čiuoždami dirba
Newark, N. J. — C-O-Two 

Fire Eųuipment Co. ekspedi
cijos skyriuje grindys pa
dengtos dirbtinu ledu. Dar
bininkės. kad greičiau atlik
tų joms uždėtas pareigas, 
vietoj vaikščioti iš vietos į 
vietą, čiuožia pačiūžomis.

D8DEI ŠAMUI REIKALINGA' 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

Ptrmad. visą 
8:80 ryto

dieną 
> Od 5 PP-

HELP VVANTED — MOTERYS

ESSENTIAL INDUSTRY
Needs at Once

G-I-R-L-S
For Clerical Work 

Light Typing and Comptometry
PLEASANT WORKING CONDITIONS 

GOOD SALARY TO START 
5 DAY WEEK 

VACATION WITH PAY

APPLY AT ONCE

SCHULZE & BURCH 
BISCUIT CO.

1135 W. 35th STREET

Benson, William Green, EI 
mer Moore, Arthur Demler,
Phillip Phelon.

Yru ir kitų iš Hartfordo 
priemiesčių, kurie dažnai Antanas Pugzlys iš East 
atsilanko į lietuvių parapi- Hartford grįžo irgi kaipo 
ją, kaip štai: 1 herojus kovoje su japonais.

Ignas Rūkas, Edvardas 
Kripas, Antanas Rūkas, An-

Sirgo kiek laiko, bet dabar, 
girdėjau, sako prakalbas į-

tanas Pugzli.3, Aleksa, Ste-( vtairfiose vttetose, keldamas 
pūčiai, Stociniai, Padekslai, amerikiečių moralę.

žuvo Afrikoje Edvardas
Rakauskas. Kapelionas ku
nigas Jurgis Vilčiauskas.

Arti 200 vardų-pavardžių, 
bet greičiausia yra ąpie šim
tas kitų. Prašome visų tė
vų ir kitų pranešti kunigams 
savo sūnui, dukterų, brolių

Lakūnas kapitonas Tadas 
Spelis pasakojo, kaip jis lė
kė ;7‘pursuit” orlaivy apie 
400 mylių į valandą.

Dr. Antanas Supis randa
si kur nors Kalifornijoje, 

vardusr-pavardes ne tik iš Buvo išvykęs toli laivu, bet
Hartfordo, bet ir iš apylin
kės. Taipgi primenam, kad 
“Hartford Times” ir “Hart
ford Courant” laikraščiai 
atspausdins dykai jūsų sū
nų, dukterų kareivių foto

grįžo atgal. Jo žmona (bu
vusi Žemaitytė) tuo tarpu 
gyvena Hartforde.

Adv. Pranas Mončiūnas 
dabar yra Navy. Sveikina 

gr.afijas, tiktai nuneškite visus savo pažįstamus, prie- 
arba pasiųskite paveikslą telius Hartforde ir apylin

kėje.

Dr. Albertas Povilonis te
bėra Valley Forge Hospital. 
Ra. Eina dantisto pareigas

Dr. Ažukas (Allen) yrs 
Navy. Jo žmona dr. Allen 
tęsia jo profesiją ir daro 
operacijas. Specializuojasi 
moterų ligose.

jiems su aprašymų.
Vėliau dapildysime karei

vių ir mergaičių pavardes, 
kai gausime. Linkime vi
siems mūsų kareiviams ir 
kareivoms geriausio pasise
kimo ir Dievo palaimos, 
žinutės

Kapelionas kun. Jurgis 
Vilčiauskas, buvęs parapijos 
vikaras, buvo parvažiavęs ir
apsilankė pas vietos kuni- Leitenantas Jonas Seigis 
gus. Po to išvyko pas tėvus -gražiai darbuojasi Hartfor- 
iĮ»sijonis‘u3 į West Spring- do miesto policijoje. Jisai 
field, Mass., rekolekcijų. Ne važinėja policijos automo- 
užilgo,x manau, galėsime j’ biliu ir dažnai pa.
sveikinti kaipo kapitoną. Ge tarnauja lietuviams, 
rai atrodo ir labai paten
kintas tarnyba Richmond,
Viiginia.

Leitenantas Morkus tebė
ra “missing in action” kur 
nors Vokietijoje.

Kareivis Aleksandras Plu
ngė seniai yra anapus jūrų, 
o jauniausias brolis Edvar
das tik ką išėjo į kariuo
menę.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

T> K D fl D Tr* GerUwh* L^kaa Pirkti Pirmos RflUee 
l/MDAIl Namų Materijolą UI Dar žemomis Kainomis!

Atrykite | mflsų Jardą ir apžiūrėkite ata
ką b- ankštą rfliį LENTŲ—MTLLWO R K 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vilkų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaalink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IB PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LTTWTNAS.

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-toe vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 
Jus remia ir kovoja už kilnius idealus.



DTENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, fLUNOIS Šeštadienis, kovo 18, 1944

DRAUGAS
7 TOK UTHTJANIAN DAILY FRIEND

*684 South Oahky Avė. OMflago, HHao1
Published Daily, exccpt Sundays, 

by the
LITHUAMAN CATHOLIC FKKStf SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association
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korespondencijas auli< savo nuožiūros. Korespondentų praSome rašyti 
trumpai lr allklal (Jei galimo, rašomaja mašinėlėj, paliekant didelius 
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. Entered as second-Claaa Matter Marcb 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Sies savaitės kare eiga
RYTŲ FRONTAS IR SUOMIJA

Šią savaitę visuose karo frontuose jungtinių tautų 
jėgos padarė pažymėtiną pažangą. Rytų fronte naciai 
nespėjo trauktis. Rusų kariai juos dešimtimis tūkstan
čių užklupdavo, suimdavo arba išžudydavo. -Pabrėžtina, 
kad jau pasiekta ir Rumunijos siena. Todėl jau buvo 
pasklidę rimtų gandų, kad rumunų vyriausybė ieško 
kelių atskirai taikai su sąjungininkais.

Užsiminus apie taiką, pravartu bus paminėti, kad 
šią savaitę suomiai atmetė Sovietų Rusijos taikos są
lygas, tačiau taikai durų visai neužtrenkė. Rusui sąly
gos buvo paduotos ultimatumo tonu. Penktadienį Pre
zidentas Rooseveltas prabilo į suomių tautą. Jis pabat- 
rė jai kuo greičiausiai pasitraukti iš vokiečių nacių 
prastos kampanijos. Juo greičiau jie pasitrauksią iš 
bičiuliavimosi su Berlynu, juo saugesnė bus Suomijos 
ateitis. Be abejojimo, suomiai atkreips rimtą dėmesį 
į Prezidento Roosevelto žodį.
ITALIJOJ IR PACIFIKE

Italijos fronte ėjo labai dideli mūšiai. Sąjungininkai 
iš lėktuvų visai Sudaužė Cassino miestą, kuriame bu
vo įsistiprinę naciai. Dabar miestas valomas nuo na
cių ir atidaromas kelias Romos link. Nors vokiečių 
pasipriešinimas yra labai didelis, vienok sąjungininkų 
stovyklose vyrauja gražus optimizmas.

Amerikiečiai ir anglai lakūnai ir šią savaitę “ vie
šėjo” Vokietijos padangėse ir daužė jos tvirtoves.

Pacifike gen. MacArthur vadovaujamos jėgos taip 
jau padarė pažangos, šiomis dienomis sąjungininkai 
išlipo dar vienon salon — Manus, kuri yra didžiausia 
taip -vadinamam Admiralty salyne.
VYRŲ JĖGOS IR KARIŲ BALSAVIMAS

Namų fronte, Amerikoj, gyvai diskusuotas vyrų jė
gų klausimas. Kariuomenei yra reikalinga daugiau vy
rų, reikalinga ir karo pramonei. Kareivių balsavimo, 
reikalu padarytas progresas ta prasme, kad kongrese 
buvo priimtas abiejų rūmų kompromisinis planas, kurį 
dabar Prezidentas Rooseveltas Stengiasi suderinti au 
paskirų valstybių vadovybių planais ir nusistatymu.

Ši savaitė buvo viena iš tų, kuri aiškiai patikrina vil
tis į jungtinių tautų pergalę. Ir kad toji pergalė įvyktų 
greičiau, ko visi trokštame, dar stipriau dėkimės prie 
visų Amerikos karo pastangų. Dabar eina Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus rinkliava, tad žiūrėkime, kad kvo
ta būtų užpildyta su dideliu kaupu.

★ ' v z

Rodomas lietuvei palankumas
Plačiai skaitomas katalikų savaitraštis “The Regis- 

ter” įdėjo NCWC (Amerikos Katalikų Veikimo Centro) 
rašinį apie Lietuvą. Jame aprašomos mūsų tautos ko
vos dėl religijos teistų ir dėl laisvės ir nepriklausomy
bės. Primenama, kad lietuviai ilgai taikėsi prieš agre
siją iš Rytų ir Vakarų pusės.

Straipsnyje tr daugiau tikslių žinių apie Lietuvą pa
duodama.

Amerikos katalikų spauda, kaip jau ne vieną kartą 
esame pastebėję, yra labai palanki Lietuvai ir yra pa
sirengusi padėti jai siekti laisvės ir nepriklausomybės.

"Timeless LifhuMia" perskaičius
—Ar ttetuvtai dar nėra pribrendę demokratijai? — Ar 

gattnsa teisinti režimų, Žeminant tautos subrendimų?
— Ar tinka įtarinėti ištremtuosius ir nartų lageriuose 
kenčiančius? — Ar Lietuvos istorijai neva geresnės 
medžiagas, kaip Gaištie jaus byla ir kryžiaus karai?

(Tęsinys)
Su patrauklumu pasakojama apie lietuvių mitologi

ją — miškų deivę Medeinę, dievą Perkūną, kurs užėmė 
pirmą vietą, nes jo galingi griausmo žodžiai baimę 
nešė į daugelio širdis (p. 12).

Autorius atjaučia, kodėl kukuojančioj gegutėj seno
vės lietuviai girdėjo atskridusios paguosti motinėlės 
balsą (p. 12).
RUSK A, VOKIETIJA IR LIETUVA *

Min. Noremas supranta lietuvių kultūrines kovas, 
padarytą pažangą ūkio ir švietimo srityse. Jis atjaučia 
tautos troškimą laisvės. Jis pabrėžtinai deda rusų pa
sižadėjimus, įsipareigojimus gerbti Lietuvos laisvę, bet 
užakcentuoja:

— Rusija tikrai būtų paika, jėi m&nytų, kad Lietuva 
ras sau nuolatinę prieglaudą susijungime su Sovietais. 
Vokietija apsiriktų, jei manytų, kad Lietuva būtų pa
sitenkinusi be laisvės (p. 52).

Šiuo klausimu autorius nebijo savo mintis stipriais 

žodžiais pareikšti:
— Rusai kitiems rytų Europos kraštams kai kada 

buvo kaip ta skėrių plėga, kuri galėjo atgrįžti kiekvie
nu metu (p. 167).

Min. Noremas išdėsto bolševikų nusikaltimus sulau
žant sutartis, kuriomis jie (pasižadėjo gerbti Lietuvos 
laisvę, ir — su pasipiktinimu drąsiai sušunka:

— Rusų pažadai galima pirkti toje pačioje rinkoje, 
ką nacių ir fašistų. -Gimę iš velnio jie ir turi tik jo ga
rantiją” (p. 192).

Pažymėtina, kad min. Noremas labai aukštai vertina 
Lietuvos dainas. Spontaniškai ( savaime) gimusios kai
miečių būrio krūtinėse dainos esančios gražiausios pa
saulyje ir galinčios lenktyniuoti su garsių chorų (pvz., 
Šv. Olafo koleg. choro Norfielde, Minn.) pasirodymais 
(p. 248).

Apskritai, min. Noremas supranta lietuvių laisvės 
troškimą, įvertina lietuvių kovas dėl nepriklausomybės, 
myli Lietuvos žmones ir tuo visu taipgi pelno mūsų 
simpatijas.
MAGIS AMICA VEBITAS...
. Nors mes min. Noremą laikome dideliu prieteliumi 
ir jaučiame prie jo daug simpatijų, bet ir šiuo atveja 
norėtume laikytis dar iš Sokrato laikų jšsilikusio dės«- 
nio:

“Amicus Plato, sėd magia amica veritas”. Lietuviš
kai tą pasakytume:

“Kad tr kaip mums mielas yra prietelis, dar mieles
nė — tiesa’ ’.

Mes norėtume atkreipti dėmesį į kai kuriuos knygos 
trūkumus, kurie, jei būtų leista nauja laidu.', galėtų bū
ti išlyginti.

Autorius, kai kuriais klausimais, matyt, yra gavęs 
informacijų tik iš vienos pusės ir dėl to kai kurie da
lykai nušviečiami su nemaža skriauda lietuvių tautai.

Imkime pavyzdžiui demokratijos klausimą. Aiškiai 
jaučiama autoriaus tendencija pateisinti, pasakytume, 
švelnios diktatūros laikotarpį Lietuvoje nuo 1926 me
tų ir dėl to autorius... ima tvirtinti, jeg lietuviai nėra 
pribrendę demokratijai. Ar leistina apie Lietuvą atsi
liepti:

“Demokratiniai principai nebuvo... pilnai įvertinami, 
branginami (appreciated) tautos, kuri bevelijo turėti 
ir buvo reikalinga (reųuired) stiprios vadovystės (lead- 
ership)” (p. 126).
.Galima taip kalbėti apie tokias pažiūras kai kurių aš
menių paskutinio Laikotarpio režime, bet ne apie visą 
tautą. Man rodos, sunku berasti didesnį nusikaltimą 
prieš laisvę ir demokratiją mylinčią tautą, kaip jos 
siekimų ir aspiracijų aąskaiton teisinti kurią nors, dik
tatūrinėmis priemaišomis praskiestą, valdymo formą. 
O šitokių nuklydimų šiame veikale pasitaiko (plg. pusi. 
113, 128 ir kitus).

Kartą pasukus šiuo keliu, padaroma ir daugiau pa
našių suklupimų. Lietuviui skaitytojui, kurs bus suau
gęs su liaudies idėjomis, visada neskaniai skambės, kai 
autorius teigs, kad Lietuvos liaudis nepri&ugusi demo
kratijai, kai knygoje bus taip pabrėžiamos tos “govern
ment virtues”, taip tas kai kuriuose puslapiuose jausti. 
ATAKOS PRIEŠ ŽMONES, KURIE SURAKINTI

Ta linija — pateisinti paskutinį rėžimą — prasiver
žia įvairiomis progomis. Pvz., kalbant apie paskutinį 
min. kabineto posėdį {pabrėžiama, būk vien tik Smeto
na norėjęs priešintis prieš okupaciją, bet kad visas 
ministeriu kabinetas atmetė jo prašymą (pusi. 165). A. 
Smetoną mes gerbiame, kaip labai tymų Lietuvos kul
tūrininką, daug pasidarbavusį Lietuvos kūrimosi laiko
tarpyje, kurio vardas visada ras atitinkamą vietą Lie
tuvos istorijoje. Tačiau tvirtinant, kad norėjo gintis 
tas vyriausia vadas, kuris pirma visų kitų apleido ko-

Šeštadienis, 
kovo tti

Trumpai apie mandatų marinų vadų

U. Gen. Atamder A. Vandergrift
Su naujais metkis Jungt. 

Valstybių Marinų Korpusas 
gavo naują komsandierių, 
Leit. Generolą Aleatander A. 
Vandergrift Nors jo vardą 
nerasime garsioj knygoj 
“Who’s Who”, tačiau jis ma-

Zachiejus tovo gudrus ir 
turtingus žmogus. Negali 
tikrai sakyti, kad visi jo to- rinams yra gersi žinomas, 
biai buvo padoriai užpelny-

D. C., kepinę su major-gene- 
ral insignija. Tam vaikui 
draugai taip pavydėjo, kad 
generolas, grįždamas į Wa- 
shingtoną, visiems turėjo 
parvežti po panašią dovaną.

Gen. Vandergrift namai 
yra Washingtone, nors per

ti. Daugelis jį vadindavo 
plėšiku. Visi pariaiejai jį 
niekindavo, nes jis buvo 
muitininkas, padedąs oku
pantams išimti mokesčius 
iš pavergą tautiečių. Za
chiejus buvo žemo ūgio: to
dėl per minią negalėdavo 
Jėzaus matyti, nė prie Jo 
pritūpti. Vieną syk Žadinė
jus įsilipo į medį, kad iš
vystų praeinantį Jėzų. Atė
jęs į tą vietą Ir pnftveftgęs 
aukštyn Jėzus pamatė jį ir 
jam . tart: ZacMejaa, sku
binkis, lipk žemyn, nes man 
reikia šiandien pabūti tavo 
namuose (Lk. 19, 5).

žmonės nepratę ieškoti 
kilnių sumetimų papras-

Generotas Vandergrift yra trisdešimt metų su marinų 
vienas iš daugelio apdeko- korpusu jis gyveno kiekvie- 
ruotų pirmos eiles karių, ku- name pasaulio kampelyje, 
ris tikrai dalyvavo kovose Jis daug nekalba, visada
dabartiniame kate. Be 34 
metų tarnybos Marinų Kor
puse, jis prisirengęs vienai

mandagus ir Švelnios kalbos. 
Mėgsta pietauti su savo 
draugais ir kaimynais Wa-

didžiausių kovų — išvyti ja- shingtone. Marinai jį pažįs- 
ponus iš salų, kurias jie pa- ta kaipo tvarkingą ir puikų 
grobė Pacifike, išvyti atgal administratorių ir sėkmingą 
į jų žemę ir ten juos sumuš- kovų vadą. Jie yra 56 m.

amžiaus.
JAPONAI DABAR TIKI

Neseniai gen. Vandergrift 
pareiškė, kad jis nori eiti 
pirmyn. Tas reiškė, kad jis 
norėjo vykti į kitas tolimas

ti. Marinai, kaip visi žino, 
yra pirmiausi kovotojai išli
pus iš laivų.
MARINAI JĮ PAŽĮSTA

Amerikos visuomenė ma
žai žinojo apie naują komen
dantą, kai jis buvo paskirtas japonų salas, kurios buvo
vadovauti garsiems mari- stipriai saugojamės. Pradžia
nams. Bet Guadalcanal ma- padaryta Makin ir Tarawa.

tiems veiksmams. Kaip Za- rinai jį gerai pažįsta. Jo va- Ypatingai Tarawa, marinai
chiejus taip ir jo priešai dovybe japonai išvyti iš tos bėgiu 76 valandų paėmė
jautė, kad Jėzaus pasasiū- stipriai apsaugotos strategi- fortifikacijas, kurios japonai

nės salos.

Marinai daug papasakoja 
apie šį generolą. Jo šūkis 
yra: “matyti, tai tikėti”. Jis 
viską Guadaloanale asmeniš
kai prižiūrėjo. Turėjo pats 
matyti, kas darosi.
SLOW BŪT SURE

žmonėms namie atrodė, 
jog marinai negana greitai 
naikino japonus Guadalca- 
nstte. Bet visai kitaip buvo. yra 350,000.
Generolas Vandergrift gerai pasitiki SAVO 
žinojo, ką darė. Svarbiausia KAREIVIAIS 
užduotis buvo įsteigti vietą
lėktuvams. Kada tas įvyko, Generolas Vandergrift pil- 
žingania po žingsnio japonai Dai P”*1“11 8av0 vyrais ir 
buvo stumiami atgal. Nebu- « »nk8t0 ««ifcrina paaiaeki- 
vo reikalo aukoti gyvybes, ln^-
kad tik baigti darbą greitai. “Mes turime vyrus, me-

Gen. Vandergrift dabar džiagą lr įrankius, su ku- 
paveda Guadalcanal .pasaką riais galime veikti. Korpusas 
istorijai tr su savo vyrais prisirengęs akcijai bile kur.” 
pasiruošęs tolesniam darbui. Generolas Vandergrift yra 
Bet Guadalcanal japonams realistas. “Marinai žino, kad 

jiems užeitų noras palypėti buvo evarbi pamoka. Kiek- nėra lengvo kelio į Tokyo. 
aukštyn, pažiūrėti į V. Jė- vienas japonas manė, kad jis Tegul mūsų žmonės taip ir
au: Jau nesvajoeim, kad jie buvo neįveikiamas. Bet ma- gi pripažįsta.”

sąžiningai įgyto torto rinai parodė, kad galima ----------
įveikti japonus.

lytus j svečius yra didelė 
jam garbė. Jie pavydėjo jos 
ir peikė Jėzų, už ką jis užė
jęs pas nusidėjėlį (Lk. 19, 
7). Piktuliams besipikti
nant Zachiejus stojo šalę 
Mokytojo ir tarė: štai aš 
duodu pusę savo gerybių be
turčiams, tr jei koo msakrian 
džiau ką aors, gaąninu ke
turgubai (Lk. 19, 8). Jėzus 
buvo kalbėjęs apie piemenį, 
kurs palieka 99 ištikimas a- 
vis ir eina ieškoti vienos 
prapuokisioa. Zachiejus bu
vo tokia avis. Jėzus ją at
rado, užeidamas pas Zachie- 
jų į namus.

Mūsų šalyje nemaža 2a- 
chiejų, norinčių pralobti vis
vien kokiu būdu. Septinta
sis Dievo įsakymas jiems 
netinka, todėl jie jo ir ne
paiso. Tėvynės meilės ir val
stybės reikalų jie žiūri t:iek, 
klek randa tame progos pa
sipelnyti. Melskimės, kad

tikėjo buvo nepereinamos. 
Gen. Vandergrift turi pui

kiausiai išlavintus vyrus vi
sose tarnybos šakose. Jie 
prityrę, mokslus baigę vy
rai, ir žino visas karo kovos 
rūšis. Daugelis jo vyrų daly
vavo visokiose kovose. 1940 
nt kongresas autorizavo tik 
38,000 vyrų marinų korpu- 
san, bet tas buvo prieš -Per
iu Uosto įvykį, šiandien jų

pusę
atiduotų vargšams. Užteks, 

jei jie lygiomis atsfteis su 
nuskriaustaisiais asmenimis 
Čirba visuomene.

Juk ir jįe yra žmonės. Ir

KASDIEN SKUTASI

Pasakojama, kad Vander
grift per Guadalcanal apgu-

M kkk^Mįe'krūttoŠj^'pk. ““*• k«P J«» bu
ka širdis motinos gimdyta. m »*«“*>. taudh® ekutosi.

Tos širdies dugne dar tebe
tūno nenunykę, nors žymiai

Vieną kartą jis pasiuntė kai
myno sūnui, Washingtone,

Užuiti, teisybės Ir padorumo r
jausmai. Tereikia tiktai V. šioje Gavėnioje liausis siur- 
Jėzaus malonaus žvilgsnio, bęs visuomenės syvus ir vėl 
'kad bas nenumirusias geru- taps naudingu padoriu žino
mo sėklas atgaivintų, sužel- gum. Nors pas žmones tat 
dintų ir nunokintų. Nors M rodosi negalima, pas Dievą 
visi, bet, rasi, vienas-kitaa gi visa gdttma (Mt. 19, 26).

vos lauką, ką gi įtikinsi T! Mesti gi kaltinimus ant tų 
ministeriu, kUrrie pasilikę vargti an Lietuvos žmonė
mis h* šiandien yra Sibiro ištrėmime, nacių kone. sto
vyklose ar net kapuose, ir kurie apsiginti dabar ne
gali — vargu ar pasakysime, kad tas garbinga ir tai 
asmeniui, kurs juos turėjo progos sutikti, jų patrio
tizmu turėjo galimybę įsitikinti. Taigi mums atrodo 
visiškai nepateisinamas prakeiksmas kitiems kabine
to nariams, kai tvirtinama, kad kiti kabineto nariai 

retigned to accept alavery or death vvlthoot a 
struggle” ((pusi. 175). Jei nieko tikalingssnio nebetu
rėta pasakyti, geriau reikėjo ii viso Šio klausimo ne
judinti.

jBua daugiau)

Arkiv. J. Skvirecko 
stotomis vysku- 
pysles jubiliejus

(LKFSB) Jo Ekscelenci
ja Kauno arkiv. Juozapas 
Skvireckas šiemet švęs 25 
m. savo vyskupystės jubi
liejui Vyskupu buvo nomi
nuotas 1919 m. kovo 10 d., 
o konsekruotas — tų pat 
metų liepos 13 d. Ekscelen
cija arkivyskupas dabar ei
na 71 metus. Lietuvių tau
tai jisai yra daug nusipel
nęs išversdamas šv. Raštą. 
Gaila, kad tam tiek nusi
pelniusiam žmogui teko tiek 
daug iškentėti nuo nacių ir 
bolševikų.

Km. dr. N. Skurkis - . 
Vitauta

(LKFSB) Jaunas marijo
nas, bet jau spėjęs įsigyti 
mokslo daktaro laipsnį, tėv. 
Norb. Skurkis yra dabar 
Vilniuje, paskirtas tėvų ma
rijonų namų viršininku.
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5 metei kaip žuvo Pr. Eimutis, 
gindamas USA delegaciją

(LKFSB) Šiemet, kovo 18 
d., sueina 25 metai, kaip vo
kiečių peršautas Kaune mi
rė lietuvis savanoris Pr. Ei
mutis, begindamas iš Ame
rikos atvykusią maitinimo 
komisiją. Pr. Eimutis buvo 
gimęs 1897 m. Rajiunciškių 
kaime, Ariogalos valsčiuje.' 
(Jei būtų gyvenęs, šiemet 
jam būtų 47 metai). Per 
Didįjį karą buvo išvykęs į 
Rusiją ir ten tarnavo ka- 
Ttuomenėje. 1917 m. Mask-i 
voje baigė karo šoferių mo
kyklą. 1918 m. grįžo į'Lie
tuvą ir sekančių melų sau
sio 11 d. įstojo savanoriu į 
Kauno komendantūrą. Buvo 
paskirtas į mokomąjį būrį. 
Jam teko eiti sargyba, kai 
1919 m. kovo 15 d. į Lietu
vą atvyko Jungt. Amerikos 
Valstybių maitinimo komi
sija, kuri sustojo Metropo
lio viešbutyje Kaune. Kau
no įgulos vokiečių kareiviai 
parodė nedraugiškų išsišo
kimų prieš TJSA ir naktį iš 
kovo 16 d. į 17 d. kai kur 
nuplėšė Iškeltas USA vėlia
vas. Kovo 18 d. apie 3 vai. 
po pietų ties Metropolio vieš 
bučio susirinko apie 40-50 
vokiečių kareivių. Pasirodę 
tr automobilis, iš kurio iš
šokęs vienas vokie'is sku
biai metėsi į viešbučio du
ris, kur buvo minėtoji ame

rikiečių delegacija. Sargy
biniai sukryžiavo ginklus ir 
vokiečiui užtvėrė kelią. Vo-j 
kietis stūmė lietuvį sargy
binį į šalį ir mėgino įsiver
žti. Sargybinis norėjo pagrą- 
sinti šautuvu, bet tuo tarpu 
vokietis išsitraukė revolve
rį, lovė į sargybinį Eimutį' 
ir dviem šūviais užmušė vie-1 
toje. Kulka pataikė į deši
nį šoną, išėjo per kitą ir į- 
lindo į ranką. Antrasis sar
gybinis norėjo šauti, bat 
pasijuto esąs sučiuptas ko
kių aštuonių aplink stovėju
sių vokiečių. Sargui perspė- 
j-us, sargybos viršininkas at 
blgo žemyn, nešinas revol
veriu ir šovė į vokietį, su
žeisdamas įam ranką. Sar
gybos viršininką apsupo jau 
įsiveržusieji vokiečiai, atė
mė ginklą ir jį atidavė vie
nam vokiečiui vesti į jų kri
minalinį skyrių. Pavedėjus 
apie 20 žingsnių, sutiko lie
tuvį karininką, kurs atėmė 
iš vokiečio lietuvį karį ir 
atvedė atgal.

Per kraujus vokiečiai įsi
veržę vidun ieškojo kamba
rio, kur buvo amerikiečių 
delegacija apsistojusi. Tuo 
tarpu aplink viešbutį susi
rinkusi kauniškių minia pa
kėlė trukšmą. Vokiečiai me
tėsi laukan ir norėjo su au
tomobiliu išvažiuoti, bet mi

nia neleido. Vokiečių žan
daras keikdamas vaikė žmo
nes, norėdamas padaryti ta
ką. Atbšgę keletas karinin-1 
kų areštavo užmušėją ir no
rėjo vesti į komendantūrą, 
bet kiti vokiečiai nedavė. 
Skubiai iššaukta lietuvių ka 
rervių kuopa, kuri grandine 
apsupo viešbutį. Atmosfera 
buvo labai įtempta.. Kai a- 
reštuotuosius vokiečius ve
žė į komendan ūrą, kiti vo
kiečiai aplinkui rėkė: — 
Draugai, į kovą. K^ilkosvai- 
džius...’\ Dar trukšmui te
besitęsiant parvažiavo lan
kiusi ‘frontą amerikiečių de- 
leg.ac f Atvykęs v.skiečių 
vyresnysis aiškinosi... Dele- 
grrcifp pareiškė, kad te’egra-Į 
fuoa Taikos Kongresui. Sa
vanoris Pr. Eimutis žuvo 
teturėdamas tik 21 m. amž. i 
Apie tą įvykį ano meto laik
raštis rašė:

— Jis drąsiai savo kūnu 
užstojo kelią žiauriai pikta
darystei. Jis savo krauju 
užrašė mūsų tarptautinius 
poli' inius santykius.”

Sekantį; rytą į gedulingas 
pamaldas susirinkusi minia 
negalėjo tilpti Įgulos baž
nyčioje. Karstas papuoštas 
vainikais ir tautinėmis spal
vomis. Pirmose vietose sėdi 
Lietuvos ministeriai, pran
cūzų karo misija (atnešusi 
vainiką su savo spalvomis), 
net gi vokiečių kareivių ta
rybų atstovai. Pamaldų me
tu gieda solistai. Išlydint iš 
bažnyčios karo orkestras

Prieš metą laiko projek
tas pradėtas keliose didelė
se militarinėse ligoninėse.

Prie sąrašo vieokių sava- Pa
nerių aptarnavimų, kuriuos lu“’ kad dabar i***1" vi' 
Raudomeia Kryžių, parūpi-,s08e llSonlnėae' kuri« »*• 
na ginkluotom. įigoma, dar' 6ininkai Pareiškia "oro P™’ 
pridėtas: įvairiausių rūšių dWi Pr°j*kt* Programos ii- 
gabumų ir amatų klesoa,' &°nin5m’ Pritaikinto, su pa 
kad sveikatan ieji ir sergan- tvirtinimu medikalių virti- 
tieji vyrai tarnybos ligoni- ntnkų' kurie Pilnai ,VOTtina

Raudonojo Kryžiaus 
amaty Mėsos

nėse galėtų naudingai pra
leisti liuoslaikį. Šia skiria
si nuo ‘ ‘ occupational thera- 
py”, ką moka medikaliai iš
lavinti darbininkai. Šioj Rau 
donojo Kryžiaus programoj 
dirba prityrę apylinkės ar
tistai ir amatninkai. Tai pir
mas amatų ir pasilinksmini- 
mo projektas. ,
liūdnai griežė gedulo mar-

vietinį talentą.
Vyrai gali pasirinkti kurį' 

nors sekamų ama ų: knygų 
apdarymą, dažymą, odos’ 
darbus, braižymą ir plana-Į 
vimą, metalo darbus, audi
mą, drožinėjimą, puodų ga
minimą, kilimų audimą, ta
pybą ir medžio darbus. Kiek 
viena programa yra ranko
se prityrusio amatninko.

v v, . t, . < . Populanskiausi yra pasta-są. Issinkiavo ilga procesi-,, , . . .. , - tymas laivų ir aeroplanųia, kurios priešakyje jojo 7( _ x : ,.J r J mėgsta gaminti armijos irgusarai, su daugybe vaini
kų ėjo mokyklų, gimnazijų, 
kursų atstovai. Kapinėse 
kun. Bumša pasakė pamoks
lą, pabrėždamas Pr. Eimu
čio parodytąjį pasišventi
mą savo pareigai. Ant kapo 
sudėta 22 vainikai. Laikraš
tis ‘‘Lietuva” ta proga ra
šė: S

— Lietuvių Tauta, dėl ku
rios Tu žuvai, Tau tinkamą 
patarnavimą suteikė. Ji ne
užmirš ir toliau garbingai į 
žūvančių tėvynės sūnų. Pra
nai! Tu jau nepirmas tokia 
auka, bet tikimės gal pas
kutinė... Ilsėki.3 amžinoj ra
mybėj Danguj. Teesie Tau 
lengva Lietuvos žemelė.”

laivyno ženklus. Jie juos vi
sur pritaiko. Jie apdenga- 
lus apdailina su ženklais iš 
medžio, gamina iš molio, 
mezga ir nupiešia juos.

Sį aptarnavimą aprūpina 
Raudonoji:) Kryžiaus Ligoni
nių ir Pasilinksminimų Kor
puso Amatų ir Gabumų vie
netas. Nariai šių vienetų y- 
ra ekspertai jų specialėse
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i

Komedijos Be Juokų!
Bus Puiki Programa,

kurią išpildys “Margučio” artistų grupė p. A. Vanagaičiui vadovaujant. Be “senio” Baltramiejaus, 
programoj matysime naujų “asmenybių,” kurie prikrės visokiausių štukų.

_ _  Šio parengimo visas pelnas eis Lietuvių, Senelių Prieglaudos Namui užbaigti įrengti.

Baltramiejaus ir Cecilijos 
Dainos.

CecfHja:

Aš esu pana nuo Žvingių, 
ftokt, dainuot ašai netingiu;
Liemenėlis mano dailus,
O nosytė riesta, smaili...

Baltramiejus:
Mūs mergytės, tai “cnatlyvos,” 
Jeigu gena, tai nuo slyvų... 
Reikia gert, reikia gert,
Reikia, reikia, reikia gert...

Pupų Dėdė ir Dėdiene:
Oi laikai, tai laikai,
Tai geri atėjo,
Be . vedų, “black-market’s” 
Žydėti pradėjo...

TOKIOS IK KITOKIOS DAINOS-DAINELfcS 

IR JUOKAI SCENOJE SU MUZIKANTAIS...

Neshrėluokite! 6 VaL Būkite Svetainėj” “CECILIJA BUMBIKE” IR MARGUTIS 

Išgirskite “Cecilijos Kuorą/ kaip jis dainuoja.

dirvose ir aukoja savo lai-, 
ką. Aukščiausi standartai,
kultūriniai ir ekonominiai.' 
užlaikomi, kad ateityje tie 
amatai šiems vyrams būtų 
naudingi.

Puikios programos išvys
tytos vietose, kur projektai 
jau veikia. Prityrę artistą i (
ir -amatninkai aukoja laiką

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARK

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

EXTRA! EXTRA!
Permainyta*

▼ardaetr
admu

Lletuvtika.
Žyduką.

REMKITB
SENĄ

LIETUVIŲDRAUGIĄ

MONARCH LIQUOR
8529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

Skolinam Pinigus
Morgičiams

EITAS nt MANDAGUS 

* PATARNAVIVAS

KREIPKITftS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINOS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretoriui ir ttdtalnkae

DABARTINI 
DIVIDENTŲ 
RATA............. 4%
1751 W. 47th Street

šiam Raudonojo Kryžiaus 
darbui. Pasisekimas šių pro
gramų priklauso nuo kiek 
talento ant vietos randasi.

ARK

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

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

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Sprl iųpjlnlal 
Matrasal

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 

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

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mėn

s/

Studlo Couch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
už pigesnį nuošimtį — be komišino 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.................... Tel. CANaI 8881

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

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. .Knyge

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

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

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

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

J
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LIETUVIŲ VIENYBE LAIMES LIETUVIAMS ATSTOVYBĘ CICERO VALDŽIOJ!

BALSUOKITE TIESOG (x) DEMOCRATIC!
CICERO RINKIMAI ĮVYKSTA: ANTRAD., BALAD2IO (APRIL) 4-tą d., 1944 m.

J

1$ GARY, IND. LIETUVIŲ GYVENIMO
Susitvėrė naujas 
klubas

Jaunosios moterys suma
nė ir įsteigė Motinų ir Mo
kytojų Klubą prie Šv. Kazi
miero parapijos mokyklos. 
Toki klubai seniai veikia 
prie visų mokyklų, tik lie
tuviai neturėjo Motinėlės, 
kurių vaikai lanko tą mo
kyklą, arčiau galės bendra
darbiauti mokyklos ir vai
kučių naudai.

Šiomis< dienomis Įtaikyta
me susirinkime išrinkta val- 
dybon: pirm. Mrs. Alex Nec- 
co, vice pirm. Mrs. Edward 
Mossa, sekretorė Mrs. An- 
drew Molis, ižd. Mrs. Frank 
Gudynas.

Praeią savaitę klubas su
rengė bunco party. žmonių

atsilankė virš šimtas. Pada
ryta gražaus (pelno, iš kurio 
manoma papuošti mokykloj 
mažųjų vaikučių kambarį. 
Juozapų pagerbtuvės

šį, sekmadienį rengiama 
parapijos vakarienė ir pa
gerbtuvės Juozapų. Mat, ir 
mūsų parapijos klebonas 
kian. S. J. Mirtis yra Juo
zapas.

Kovo 19 d. šv. Juozapo. 
Šiuo vardu puošiasi dauge
lis lietuvių. Ta proga ir ruo
šiamas šis vakaras, kad pa
gerbti kleboną ir visus mūs 
k Jonijos Juozapus.

Balius bus šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje, 6 vai. 
vakare.

Korespondentas taip ipat 
sveikina nuo savęs Juozapus 
ir linki geriausios sveikatos.

Misijos Sv. Antano 
bažnyčioje

Cicero.—Pirmadienio vn> 
kare, kovo 20 d. prasidės 
misijos, kuras ves gerb. tė
vas Juvenalis Liauba, vie
nuolis pranciškonas. Jos 
užsibaigs sekmadienį, kovo 
26 d. Misijų pamaldos su 
pamokslais bus laikomos 
rytais 8 vai. ir vakarais 7:30 
vai. Taip pat išpažinčių bus 
klausoma rytais ir vaka
rais. Cicero lietuviai ir to
liau gyvenantieji mūsų pa
rapijiečiai — bulvariškiai 
nuoširdžiai kviečiami pasi
naudoti šiomis gausių Die
vo malonių dienomis. Gavė
nia greit ipasibaigs ir todė 
dabar tinkamiausias laikas 
paruošti savo vietas Velykų I
šventei.

Kun. I. Albavičius, kleb.

Aa. kun. Baltučio laido
tuvių judamieji paveikslai 
ir kiti įdomūs paveikslai 
bus rodomi šv. Antino par. 
salėje Ciceroje sekmad. vak. 
kovo 19 d. Federacijos 12 
skyrius pakvietė žinomą fo- 
tografistą Blaž’.ejų Kazlaus
ką, kuris turi savo studiją 
Melrose Parke ir kuris tuos 
paveikslus buvo nutraukęs.

VVest Pullman
Kovo 19 d., 6 vai. vakaro 

parapijos salėje Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjus ren
gia vakarienę su gražia pro
grama. Visas parengimo pel
nas eis Švento Kazimiere 
vienuolynui. Rengėjos kvie
čia visus dalyvauti ir parem
ti brangią įstaigą. Be to bus 
pagerbtas kun. Juozapas 
Makaras jo vardo dienos 
proga. Susirinkime visi.

VVest Sidės žinios
Didelis parengimas Auš

ros Vartų parapijoje sekma
dienį, kovo 19 d., šeštą va
landą vakare.

Virš šimtas asmenų išpil
dys programą, kuri susidės 
iš komedijų, šokių ir dainų. 
Juokų bus be galo, nes bus 
atvaizduojama daug iš gy
venimo įvykių. ‘

Rytų daržas miniturų pa- 
vydale bus atvaizduotas. 
Kas lankė rytų darželio pa
rengimus, galės prisiminti 
tuo® linksmus laikus.

Kviečiame visus atsilan
kyti į šį parengimą ir at
švęsti Šv. Juozapo šventę.

Kun. J. Dambrauskas su
grįžo iš laidotuvių trečiadie
nį ir stropiai rengias priim
ti visus svečius. —Koresp. 

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Cicero Demokratai Kaltinami dėl
Miesto ir Mokyklų Bankrupcijos!

Cicero Demokratų organizacija, 
po vadovyste Whltey Maciejews- 
ki, jau nuo 1932 m. iki šiai die
nai veda Cicero miestą i bankrup- 
ciia. Miestas yra skoloje apie 
32,000,000 korporacijos bonais, 
nemokėtų skolų turi apie $600,000 
ir miesto darbininkų algos neuž
mokėtos net už praeitas tris ir 
pusę mėnesius.

Miesto mokyklos dabar jau ran
dasi bankrupcijoje. Miesto moky
klos nebeturi nei vieno cento ka
soje. Ir todėl nebus iš kur mokė
ti algas mokytojams Ir dženito- 
riams. Dar tebėra trys mėnesiai 
mokslo metai ir todėl tėvai Ir or* 
ganizacljos abejoja ar mokyklos 
bos atdaros taip ilgai. Buvo pa
skirtas fondas $440,000 dėl viso
kių mokyklos reikalų kol tam ti
kri taksai bus renkami, pet šis 
fondas pranyko. Bavo pradėtas 
tėvų ir Mokytojų kliūbo ir taip
pat Cicero Edncatlon Council ty
rinėjimas. Buvo rezoluciia pra
vesta tirti dalykus iš vtoų pusių.

Reikia priminti, kad tie patys 
Demokratų precinct kapitonai, ku
rie kaipo mokyklos tarybos nariai 
kurie vaido mūsų miesto mokyk 
las, buvo pašaukti į teismą.

šis visas stovis {vyko todėl, kad 
Whitey Maciejewski ir jo Demo

kratų precinct kapitonai galvoja 
tiktai apie praleidimą pinigų, o 
ne apie Ciceros žmonių gerovę.

Šie atsitikimai gėdą mums da
ro. Net apie tai rašo Chicagos 
dienraščiai. Dabar jau yra laikas 
Ciceros žmonėms atsibusti Ir ieš
koti naujų ir geresnių miesto va
dų balsuodami ir išrinkdami Re- 
publikonus kandidatus. Jau laikas 
permainai!

, J. V, Repub.
(Skelb.)

Pirkite Karo Bonus

Paaukštintas
leitenantas

New City policijos stoties 
seržantas Ed. G. Barry poli
cijos viršininko paaukštin
tas leitenantu ir perkeltas į 
Morgan Park policijos stotį.

CHICAGO IR APYLINKĖSE re

Užkvietimas į
atlaidus

Marųuette Park. — Nau
jasis Šv. Panelės Gimimo 
par. klebonas kun. J. Paš- 
kauakas užkviečia visus ti
kinčiuosius į 40 va'andų at
laidus, kurie prasidės rytoj 
per sumą. Per atlaidus pir-

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7237

★
Didelė Rakandų 

Krautuvė
JEWELRY IR MUZIKOS 

KRAUTUVE
po viena stogą, baltame name 

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

mos šv. Mišios bus 5:30 vak 
rylą ir kiekvieną pusvalan
dį. Suma 9 vai. su pamoks
lu, mišparai 7:30 vai. vaka
re. Pamokslus sakys: sek
madienio vakare kun. J. Gri
nius; pirmadienio rytą — 
kun. V. Mikolaitis, vakare — 
kun. V. Černauskas; antra
dienio rytą kun. St. t Valuc- 
kas, vakare kun. K. Baraus
kas.

Misijos, kurias veda kun. 
J. Vaškys, pranciškonas, 
baigsis rytoj, 3 vai. popiet.

Atremontuotos, Naujai Pertvarkytos ir Moderniškai Išdekoruotos
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SALES

18th ST. IR UNION AVĖ.

fl

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

nos, Vaidinimai, Spalvingi Scenoje Šokiai, Švelni, Jausmus Kutenanti Muzika.

Rekordinė cirkuliacija
N. W. Ayer and Son’a iš

leista informacinė knyga 
apie la'kraščius ir periodi
nius leidinius. Knygoj rašo
ma kad 1943 metais buvo 
rekordinis laikraščių ėmėjų 
skaičius, būtent 46,706,904. 
Dienraščių skaitytojų skai
čius bu,vo padaugėję 3 2,214,- 
068, tačiau pačių dienraščų 
skaičius sumažėjo nuo 1,894 
iki 1,859.

PRANEŠIMAS
Westsidiečiams — nuo 

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

■ —i------ i--------
NATŪRALI IŠVAIZDA

Naujų VELVATONE
DANTŲ FLEITŲ

Pradžia 6 vai. vak.
3E

Įžanga $1.50
3E

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

VARTOJA MAS NAUJAS PLASTIO MA- 
IKKIOIjIH NATUKAI.RS UUM 
SPALVOS DANTŲ PIJMTOMS."JAU LAIKAS PERMAINAI"

Balsuokit Tiesiog® ‘Republican’
Už

PREZIDENTĄ
UŽ

KLERKĄ
UŽ

COLLECTOR
UŽ

SUPERVISOR
UŽ

TRUSTEE

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

m

La

UŽ
ASSESSOR

dPK
r ■

b

U H'p

k^__ *u^

L►
FRANK J. 

CHRISTENSON

MAUJO3
BU«IR9 Velvatone DANTŲ

CIJCITOS

$12.50
IKI $39.60 UŽ KIEKVIENĄ

ŠI minkšta kėdė yra linguojanti 
tr padaryta stipriai ir sulyg vė
liausio stiliaus. Dabar parsi-
d,,od» 81.............*19.95
Lengvais išmokėjimais po $1.25 
į mėnesi ir dar dovana dykai.

JOSEPH S. 
KRAL

JOHN C. 
STOFFEL

JERRY
DOLEZAL

LEO
KASPERSKI

JERRY F. 
JUSTIN

Ką Demokratai Yra Padarę Ciceroje? štai Ką Republikonai Padarys!

Budriko 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.

★
Sn pilna orkestrą iš 25 

instrumentu-

NUO 1932 M.
Jie yra skolingi $1,800,000.00 Korporacijos Bonais (11 Laidu). 
Jis yra skolingi $800,000.00 Vandenio Departamento Bonais. 
Jie $300,000.00 skolos Įvairiose Bilose.
Jie yra skolingi $100,000.00 už šviesą ir Elektros Jėgą.
Jie yra nemokėję $200,000.00 algų miesto darbininkams.
Jie yra skolingi $51,000.00 už Įrankius Policijos Automobiliu

Vartojimą, Anglis Ir Gazoliną.
Jie virš 100 nereikalingu darbininku miesto ofisuos.
Jie privertė Policiją ir Ugniagesius Mlinėtia už algas.
Jis praleido $260,000.00 miesto pinigu nereikalingiems blllnė-

jimams.
Demokratu kontroliuojamą Mokyklą Tarybą sugėdino Cicero

Grand Jnry Teisme.
Jie sugriovė mflsų kreditą ir suteršė Cicero garbę.
ŠIE FAKTAI YRA PAIMTI IS VIEŠŲ REKORDŲ.

1. Sugrąžins Vietinio Asesorio Garbę. Priešinsis prieš Demo
kratų Partijos 100% mokesčio padidinimą.

2. Suieškos darbą Cicero miesto dukterims ir snnams kai 
sugrįš iš karo.

3. Padaugins gatvėkarių skaičių ant Douglas Parko Elevei- 
terių. Sumažins gatvė kasių mokesti į miestą iki 10 centų.

4. Įneš sntauplmų Miestai sumažinąs nereikalingų darbų 
skaičių.

5. Atnaujins miesto gatves sn Valstybės gazolino mokesčiais 
ir nieko nekainuos savininkams.

6. Neshnalšys mokyklų rinkimuose ir reikaluose.
7. Viešai skelbs miesto finansini stovj knygų peržiūrėjimo laike.
8. Sulaikys miesto išlaidas iki pajamų didumą ir vengs deficito.
9. Miesto bom, išleidimai sudarė didelę viešą skolą. Mes 

smerkiam tokią praktiką.
10. Panaildns Išlaidumą vandenio departamente Ir taip suma

žins vandenio kainą.
11. Panaildns “BOS AVIM A” CICEROJE.
12. 1944 bas PERGALES METAI.

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A KASS
JEWELRY — WATCHMAKEB 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Naatalduada. Ba akonla. Natūrai*. (pal
vai. Nablunka. VlaoJ Aaly ttnomoa dantį] 
plaitoa Rarmatomaa eryatal olaar plaitoa

Plankano* aimkumo. aanltarAa, Patva- 
klnlmna garantuataa. Matertolna labai Va- 
anAua | gamtini. Vienos dieno* taisymu 
patarnavimu*. Apakaldlavlmas veltai.

Darome p'ei tas |spao*tas Ir 
Į raut— tilt M lalsmliiotg dentįsiu

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 g. Ashland 2imi Fl. Moo. >251

Atdara aaa • Iki S. Aeitad. ana • IM 4. 
KALBAMU I.ITUVIAKA1

9M& W. 2«Ui SL 2nd Fl. Law. 2*08 
M M. Dearbom Rm. 80S, Sis 

VlOurmlaaeto vai. <—4. Antradlunl lr 
katvlrtadlao) ano • Iki T.

NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite □žsttlkrbiti nno agnies 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite

JŪSŲ BALSAS YRA SVARBUS
Pagerinkit Miestelio Padėtį Remdami Republikonų Kandidatus CICERO RINKIMUOSE:— 

ANTRADIENĮ, BALANDŽIO (APRIL 4 D., 1944 M.

baldas, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jie parūpintų Jobu polisą per mflsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, netaiMte jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nartai Chioago Board of Underwr1tera”

O MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 6208
GENERALIAI AGENTAI tių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE IN8URANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY.
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šeštadienis, kovo 18, 1944 
—......... ■ 1 "
Kristaus Kančios 

peifprcninHS mu
zikos garsais

Padėka

Visiems Marijonų Vienuo-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Bridgeporte rengia jnbilie- 
jinj bankietą su programa
Sv. Jurgio parapijos salėje

lijoa Bendradarbiams ir y- aekmadiecj, kovo 19 d. Du-

Judamose filiaose, kurio
se rodomas Kristaus gyve
nimas, Viešpaties kančią 
mes pergyvename matyda
mi vaizdais. ' \

Eidami Kryžiaus; kelius, 
mes irgi stebime paveiks
lus ir jie mums padeda at
jausti Viešpaties skausmą.

Bet yra ir daugiau būdų 
j Kristaus kančią įsijausti. 
Vienu iš jų yra pavaiadavi 
asas giesmės žodžiais ir mu 
zikos garsais.

Gabus kompozitorius T. 
Dubois ir yra sukūręs visa 
me pasaulyje pagarsėjusius 
"Septynis žodžius nuo Kry
žiaus”.

Maldą ir skausmą, kan
čią ir mirtį išreiškia pritai
kyti akordai, giesmės gar
sai

Pritaikytoji kompozicija 
apima visus Viešpaties žo
džius nuo kryžiaus:

— Tėve, atleisk Jiems nes 
nežino ką daro.

— Šiandieną Tu būsi drau 
ge su manimi Rojuje.

— Moteriške, štai tavo 
sūnus.

— Mano Dieve, kodėl ma
ne apleidai.

— Trokštu.
— Tėve, į Tavo rankas 

atiduodu savo dvasią.
— Išsipildė.
Reta proga bus religinia

me koncerte pasiklausyti, 
kaip kompozitorius pavaiz
davo tuos paskutinius Kris
taus žodžius, tas. paskutine* 
kančios valandas muzikos 
melodijose: balandžio 2 d. 
Šv. Jurgio svetainėje 7:30 
vai. vakaro Šv. Jurgio cho
ras ir solistai išpildys gar
sią kompoziciją T. Dubols 
‘ ‘Septyni žodžiai nuo Kry
žiaus.” J. P.

pač tiems, kurie savo gar
siomis aukomis prisidėjo, 
paremdami vienuolijos ve
damas įstaigas h* prie už
baigimo a. a. kun. Jono Na

rys atsidarys 5 vai. Pradžia 
lygiai 6 vai. vak.

Rengimo Komisija

Šv. Kazimiero Akademijos 
vieko, MIC., fondo, tiek ge- Rėmėjų Dr-jos jubiliejinis 
ros širdies ir palankumo pa- susi rinkimas įvyks sekma-
reiSkusiems buvusiame ben
dradarbių seime, kovo 5 d., 
reiškiame gilią ir nuoširdžią 
padėką, melsdami Viešpaties 
Dievo palaimos kaip atlygi 
nimą už parodytą dnosnu-

dienį, kovo 19 dM 2 vai. po
piet, Šv. Kazimiero A.kade 
mijoj. Visų įgaliotų ARD 
skyrių atstovių prašom da
lyvauti susirinkime ir pri
rengti pikius raportus iš

mą, pasišventimą ir geru-i centro vakarienės. Taipgi at
TT. Marijonai

Susirinkimai
Sekmadienį, kovo 19 d.,1 

vaL popiet įvyks svarbus 
dr-jos Lietuvos Ūkininko 
mėnesinis susirinkimas. Pra 
soma narių susirinkti, .nes 
išgirsite .baliaus raportą ir 
įdomių pranešimų. Nariai 
atsilikę su mokesčiais malo
nėkite užsimokėti.

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

siskaityti iš parduotų bilie
tų jubiliejinės pramogos. Šia 
me susirinkime išgirsime pil 
ną raportą iš įvykusių pa
rengimų, tad prašome visų 
ARD skyrių dalyvauti.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

Mavą-iette Park. — Tėvų 
Marijonui Bendradarbių 5 
skyrius laikys susirinkimą 
sekmadienį, kovo 19 d., 2 
vai. popiet, parapijos sve
tainėj. Priklausantieji prie 
5 skyriaus malonėkite atei
ti į susirinkimą. Valdyba

Švenčia Savo Vardines

KUN. J. ČIŽAUSKAS, Švento Baltramiejaus parapijos kle
bonas, Waubegan, Illinois

Kunige Juozapai,
Jnsų Globėjo šventėje, nuoširdžiai sveikiname Jus ir 

linkime ilgiausių metų ir gausių Dievo malonių ilgai darbuotis 
sa savo parapijiečiais dėl didesnės Dievo garbės ir sielų išga
nymo. Taipgi tinkime Kunigui Juozui laimingai ir iškilminga) 
minėti savo 25 meflų Kunigystės Jubiliejų.

KAVALCIKŲ IR VAICEKAUSKŲ ŠEIMOS 
4404 So. Wood St., Chicago, 111.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į - z

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
IOSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jteų finansiškam stoviai prieinama*.

PACHANKIS PAMIŠKIAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi imniMninii«imiHiiiMHiiNiiiiimNMi 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI

Labai svarbus susirinki- Totf-a of Lake. — Drau-mas Lietuvių Vaizbos Buto n... _ gyste Šv. Pranciškos Rymie-(Lithuanian Chamber of 7; , ._ ’ > -•* a -i tęs laikys menesiui susinn-Commerce of Illinois) narių . . , .kimą kovo 19 d., 1 vaL po-
Pasitikėjimo

fh

susirinkimas įvyks sekma
dienį/ kovo 19, Darras-Girė- 
nas name, 4418 So. W este m 
Avė., 2 vai. popiet, šis susi
rinkimas yra (pašvęstas ra-i 
dio ir spaudai. Kalbės radio. 
vedėjai ir laikraštininkai.1 
Taigi labai svarbu kiekvie
nam nariui šiame susirinki
me dalyvauti ir pasinaudo
ti nepaprasta proga.

W. B. Sebastian, Publicity

piet, parapijos 
kambaryje.

mokyklos
Valdyba

PADCKONfc

Mumis

Budriko ndio

IHBgMMl
Budriko radio 

cus bos sexmaa>ea& kovo iv 
d.,. 9 vai. vakare, iš stoties 
WCPL, 1900 k. Klausytojai 
šį sykį išgirs daug lietuviš
kų dainų Budriko choro, ku
riam pritars didžiulis radio 
orkestras.

Budriko radio pusvalan
džiai yra girdimi per 1000 
mylių, o kai kuriose vietose 
ir toliau.

Šias radio programas lei
džia J. Budriko radio, ra
kandų) ir jearelry krautuvė 
adresu 3241 S. Halsted St.

Pranešėjas

Bridgeport. — Šv. Onos 
dr-ja turės bunco party sek
madienį, kovo 19 d., Šv. Jur
gio par. salėj, 2-ros lubos. 
Pradžia 3:30 vai. popiet. Į- 
žanga 50c. Narės, išbuvusios 
30. metų šioj dr-joj, tą dieną 
bus pagerbtos ir joms bus 
įteiktos dovanos. Nares, 
viešnias ir svečius kviečia
me atsilankyti ir sykiu tu
rėti ‘Tgood time”. Komisija

Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų 2-ras skyrius

Fm joto?* ABC

i JUOZAPAS BALSEVIČIUS
kuris mirė Vasario l»d. 1944 
m. ir tapo palaidotas. Vasario 1 
24 d., o dabar ilsis šv. Kazi
miero kapinėse amžinai nuti
lęs ir neg-al 6 d amas atidėkoti 
tiems, kurie sutelkė jam pas
kutini patarnavimą ir palydė
jo jj J tą. neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgai
lėdami jo prjudftattnlmą ift 
mfl&ų tarpo, dėkojame mūsų 
dvasiškiems tėveliams kun. 
kleb. J. Dambrauskui, kun. 
M. Jodkaj. kun. P. Malinaus
kui ir kun. Pr. Bulovui kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas 
Už jo sielą ir kun. kleb. J. 
Dambrauskui, kuris pasakė 
pritaikintą pamokslą.

Dėkojam vargonininkui J. 
Brazaičiui. Brenzame už leidi
mą Irenai Altutytei pagiedoti 
laike pamaldų. Dėkojame iv. 
Mlfttų ir vėlių aukotojams.

Dėkojame laidotuvių direk 
Lachasvtcs ir sūnam s. kurie 
^.vo geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo Ji 
) arniinastj, o mums paleng
vino perkąsti nuliūdimą ir rū
pesčius. Dėkojame grabne- 
iiaras Ift Baltos Žvaigždės ir 
Liet. Piliečių kliūbo ir visiems 
kurie paguodė mus nuliūdimo 
valandoje ir pagalios, dėkoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau my
limas vyre ir tėveli, lai Visa
galis Dievas suteikia amžiną 
ramybę ir atilsi.

Nuliūdę tteka:
Moteris ir Sūnai.

KREIPKITES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL 
Geriaasio Materioio ir Darbo.

Mūsų MENQ ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimąg •
Didysis Ofisas ir Dirbta vi:

VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO. 

TSVAHS MARUONAMS
DIDYSIS (Mlsaa tr Dirbtuvė: 5X7 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Graod Avė.)
' PHONE: SEELEY «10K

M Firma Viri » Metų

IIIUHIUlUUIIUIIIIUIIUUHIlIlUltlIlIHIlUUIH

FEROONaJLlZBD MBMORIAJUB AT NO ADEHTIONAL COMri 
PARTICULAR rEOPLE PREFER PACHANKIS FRODUOTlOJiS 

IHSTRI9CTOR8 OF TRB FAMOUS aCONTCZiDO ORAMJTB

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKrm PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of tho I .ithnanton Chamber of Commaroe

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

TeL ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 0-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

PERSKAITĘ “DRAUGĄ", 
DUOKITE JĮ KITIEMS

MFf/7f 
rimt u mr

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias pataraavlmas — Moteris patarnauja.
I PflONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

JohnF. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI 
Chicagos .
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Asociacijos.• » » •

MAŽEIKA
3819 LITUANICA AVĖ.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
.Dalyse

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Nakų

EVANAUSKAS
Fhone YARDS 1138—31

KLAUSYKITE-/
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHIE BAKUS PROGRAMA
H Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 KUocyclea

KAS RYTfc-Huo 8:45 iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ*’ ŠEIMĄ Ir Jų Kaimynus :

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

\ JOSEFINA VAITKUS

Mirė Kovo 1( d., 1J vai. 
naktyje, 1*44 m., miaukus 45 
metų amžiaus. Oimu. Lietuvo
je, Gorainių kaimo, Žvingių 
parap., Tauragės apskričio.

Amerikoj Iftgyveno SI metui,
Paliko nuliūdę: vyrą Juoza

pą; sūnų I<man (U.S.Army), 
dukter) Irene; pusbroli. Alek
sandras Bu4tax Ir daug kitų 
giminių. O Lietuvoje, seserį 
Elzbietą Ir kitan gimines.

Kūnas pnftarvotas ft) vakarą 
B vai. vakaro A. B. Petkus 
koplyčioje, «812 S. Westem 
Avenue.

laidotuvės Jvyks trečiadieni, 
Kovo St dioną. 8:M vai. ryts 
Ift koplyčios 1 Gimimo Panos 
ftv. paiMplJos bažnyčią, o I>o 
gedulingu pamaldų bus nuly
dėtas 1 Iv. Kazimiero kapines.

Vist suk Joseflnos Vaitkaus 
giminės, draugai Ir pažįstam! 
nuoMrdžtal kviečiais! dalyvau
ti laidotuvėse Ir sutelkti jai 
paakutln) patarnavimą tr at
sisveikinimą.

Laldot. direktorius Antanas 
B. Petkus. Tel. Groveblir M4J

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

4605-07 S. Hermitage 

Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Radio Programai WGE9 
(1300 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vaL vak.

LACHAWICZ IB SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
Rrifie a. musogan avė.

CANAL 2515 
COMMODOBE 5765 

PULLMAN 1279

L BUKAUSKAS
SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS Ma PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. PhOM YARDS 4908

I. UULEVICIUS
4848 80. GAI JFORN1A AVĖ. PhOM LAF. 8572

——
Remkite ir platinkite dienradtį "Draugą".

P. L RIDIKAS
8854 80. HALOTED 8T. 710 W. ISth STREET
_______________ Teiephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 ĮVEST 46th ST. PboM YARDS 0781

•"i
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILUNOIS šeštadienis, kovo 18, 1944

Vietoj degtinės, nuodai parduodami 
kareiviams

Vienas kareivis mirė, šeši nugabenti į 
ligoninę. Militarė ir Chicagos policija 
seka butlegerius

KAREIVIAMS PRIMENA NAMUS Baisūs dalykai Chicagoj: per metus 
131 žmogžudystė

Be kitų. žudė vieni kitus gengsteriai, 
gemblininkai, unijų raketieriai ir kito
kie visuomenės parazitai

/mus
Naujas raketas pasireiškė 

šiomis dienomis Chicagoj: 
vietoj degtinės, kažkokio 
skystimo pardavimas prasi
dėjo pravažiuojantiems pro 
Chicago kareiviams. Pikta
darybė iškilo, kuomet vienas 
kareivis, Pvt. James Belginj 
iš San Jose, Calif., užsinuo-! 
dijęs mirė, o šeši kiti iš trau
kinio paimti į karo ligoninę, 
Newcastle, Pa.
VIDUJ AR LAUKE PRIE 
GELEŽINKELIO STOČIŲ

Vienas susirgusių karei
vių, Pvt. Louis B. Frances- 
co, iš San Francisco, Calif., 
policijai pasakojo, kad deg
tine juos užindomavęs civi
lis geležinkelio stotyje; ma
noma, kad tai buvo Grand 
Central stotyje, Chicago. 
Nuo jo jie ir pirkę degtinę. 
Sako, atrodžiusi lyg tikra 
degtinė ir kvapas buvęs deg
tinės.
KRATA GRAND
CENTRAL STOTYJE

Davus žinią Chicago mili- 
tarei .policijai, tuojau Grand 
Central padaryta krata, ta
čiau nieko nerasta. Tas pats 
padaryta ir visose kitose 
Chicago geležinkelio stotyse. 
Ir kitur nieko nerasta.

Militarė policija tvirtina, 
kad stočių viduje ji nėra pa- 
tėmijus, kad bile kas karei
viams būtų pardavinėjęs

degtinę. Tačiau negali užgin
čyti, kad nebūtų parduoda
ma degtinė slaptai prausia
mose vietose ir spintų 
(locker) kambaryje, kur 
pravažiuoją kareiviai pasi
deda savo ryšulius.

Robinson ligoninės, Rave- 
na, Ohio, gydytojai, padarę 
mirusiojo lavono skrodimą, 
nustatė, kad mirtis įvyko 
dėl “fatališko alkoholium 
nusigėrimo”.

Sumažėjus degtinei, Ame
rikoj vėl prasideda gamini
mas munšaino. Tačiau, kaip 
žinome, cukrus racionuotas 
ir, negaunant jo, skystimas 
padaromas iš kitokių substi
tutų, iš kurių išeina nuodai 
keleriopai * stipresni, negu 
prohibicijos laiku vadinamo 
medinio alkoholiaus.

Veneriškos ligos plinta
Illinois valstybės sveika

tos departamentas skelbia, 
kad šįmet per tris mėnesius 
užregistruota 981 daugiau 
asmenų užsikrėtusių sifiliu 
ir gonorėja, negu praeitais 
metais per tą patį laiką. 
Praeitais metais per sausį, 
vasarį ir kovo mėn. buvo užj 
registruota 9,711 užsikrėtu
sių piktomis ligomis, o šįmet 
jau 10,692.

1
PIRKITE KARO BONUS!

PASAULIO PREMIERAS

broliai VESOTAI 
Perstato Dramą —

LIETUVA TĖVYNĖ
— Bus ir —

DAINOS — ŠOKIŲ — MUZIKA — KOMEDIJOS

SOKOL SALĖJE, 2346 South Kedzie Avė. 
Chicago, Illinois

Velykų Sekmadienį, Bal. 9 d., 1944 m.

Pradžia 5 vai. vakare.

★

Įžanga 90c., TakMĮ 10c^ viso $1.00

Raudonojo Kryžiaus pareigūnė kur nors Pacifike dali
na poilsio gavusiems kareiviams donacus, kurie primena 
jiems namus, kur jų motinos ir seserys iškepdavo skanių 
donacų. Juo daugiau aukosime Raud. Kryžiui, tuo jis 
daugiau suteiks malonumo mūs kovojantiems vyrams.

Byla dėl pieno bonkų 
baigta

Iki karo pabaigos ir po 
karo per šešis mėnesius Chi
cago pieno kompanijos ga
lės pieną pardavinėti popie
rinėse “bonkose”. Tai pa
tvarkė Chicago miesto tary
ba.

Iki šiol tuo reikalu ėjo by
la. Kompanijoms pradėjus 
pieną pardavinėti popierinė
se dėžutėse, kaž kas surado
seną miesto. įstatymą, kuria- •
me sakoma, kad pienas Chi
cagoj leidžiamas pardavinėti 
tiktai stiklinėse bonkose. Už
vesta byla, kuri buvo pasie
kus net aukščiausį Illinois 
teismą, o iš ten perduota 
aukščiausiam Jungt. Am. 
Valstybių teismu}. Dabar 
bent iki po karo tas dalykas 
bus padėtas į šalį. *

Pavogta daug 
kempinės

Prieš karą į tokį daiktą 
nieks nekreipė dėmesio. Bet 
dabar kempinė pasidarė sun
kiai gaunamas daiktas. Ar- 
thur J. Craig, savininkas 
hardware krautuvės, prane
šė policijai, kad iš jo krau
tuvės pavogta 54 maišeliai 
kempinės, kurios vertė sie
kia $1,026.

Pergalės Darželių 
savaitė

Ateinanti savaitė • bus 
Pergalės Darželių (Victory 
Gardens) Illinois valstybėje 
savaitė. Gub. Green išleis 
proklamaciją, kurioj ape
liuos į gyventojus, kad iš 
anksto pradėtų ruoštis Per
galės Darželiams, kad atė
jus pavasariui nei vienas 
tinkamas žemės sklypas prie 
namų arba ir toliau nuo na
mų neliktų dirvonuoti.

Kišo galva i skylę, ga
vo šūvį į žandų

Laukdamas gatvėkario W. 
W. Kaske pamatė, kad ealiu- 
no, 3954 Fullerton avė., lan
gas išmuštas. Jis norėjo pa
siteirauti. Priėjęs įkišo pro 
skylę į vidų galvą. Vienas 
plėšikų, kurie tuo metu gro
bė iš saliuno degtinę, šovė ir 
pataikė Kaskei į žandą. Gy
dytojai sako, kad, gal, išliks 
gyvas.

Chicagos policijos virši
ninkas Allman vakar paskel
bė, kad bėgyje metų, kurie 
baigės kovo 16, atlikta šim
tas trisdešimt viena žmogžu
dystė, iš kurių trisdešimt 
keturios iki šiol dar nėra iš
aiškintos; vadinasi, tiek 
žmonių, atlikusių baisų dar
bą, dar tebėra laisvėje. Poli
cijos viršininkas nepaskelbė 
nė detalių, kokias bausmes 
gavo išaiškintų žmogžudys
čių papildytojai, taip pat ne
paskelbė asmenų, kurie dar 
randasi laisvėje ir kurių po
licija dar ieško.
SU STANTON PRASIDĖJO 

GENGSTERIŲ ŽUDYSTftS

Chicagos geng3terių ir 
gemblininkų savytarpės žu- 
dystės prasidėjo su nužudy
mu Danny Stanton, kuris 
buvo nušautas sykiu su sa
vo draugu Dorman vienam 
galiūne. Juos sekė Walter 
Smith, Aldo Razzins, Martin 
Quirk, John Pisano, Thomas 
Oneglia, William Wytrykus, 
Sidney Rossman, Ben Zu- 
ckerman, Sam Gervase ir t.t. 
Šių žymių visuomenės para
zitų žudystės dar tebėra ne
išaiškintos. Wytrykus’o nu
žudyme įtariamieji yra po

licijos sąraše ir sekami. Pa
skutinė neišaiškinta žudystė 
yra James De Angelo, kuris 
buvo suašudytas, lavonas į 
automobilio dėžę įgrūstas ir 
automobilius pamestas šiau
rinėj miesto dalyje.

Mes, Chicagoj gyvenantie
ji, su tomis žudystėmis esa
me taip apsipratę, kad dau
gelis visai mažą dėmesį at
kreipia, kuomet pamato 
spaudoje riebiomis raidėmis 
žudystės pranešimą. Bet ki
tų miestų žmonės yra susi
darę tokią nuomonę, kad 
Chicago yra baisiausias vi
sam pasauly miestas ir kad 
be ginklo žmogui baisu net 
iš namų į gatvę išeiti.

Tiesa, Chicago didelis 
miestas, tačiau tas nepatei
sina, kad jame dėtųsi tokie 
dalykai. Mažai ką mažesni 
Amerikos miestai neturi to
kio blogo vardo, kaip Chi
cago. Dažnos tarpusavės 
gengsterių, gemblininkų, ra- 
ketierių žudystės liudija, 
kad mūs miestas yra labai 
užsikrętęs parazitizmu, ku
rį saugumo organai turėtų 
su visomis šaknimis išnai
kinti ir dėti pastangų atsta
tymui Chicagos gero vardo.

Floridoj nusilaužė 
rankų

Frank • Bobrytzke, Cook 
kauntės komisionierius, be
atostogaudamas Floridoje, 
kaip šiomis dienomis praneš
ta, net trijose vietose sulau
žė ranką. Kokiu būdu tai 
įvyko, nesakoma.

Dėl $46 turės bėdos
«

Vienas Joliet, UI., polic- 
monas rezignavo, o du turės 
aiškintis miestelio tarybai 
dėl pasidalinimo $40, ku
riuos jie konfiskavo Cham
ber of Commerse rūmuose 
nuo aštuonių CIO narių, lo
šiančių pokerį.

Sulaikė traukinį fazanui 
paimti

Ralph A. Mackay, konduk
torius Chicago and North- 
westem vieno traukinio, ke
lyje į Chicago, netoli St. 
Charles, III., stipriai sušvil
pė garvežio inžinieriui, kad 
sulaikytų traukinį. Kai trau
kinys sustojo, Mackay išlipo, 
nubėgo į garvežio priekį ir, 
visų didžiausiam nustebimui, 
į vagoną įsinešė fazaną, šiuo 
metu pietūs tokios paukštie
nos yra retenybė. Verta bu
vo ir traukinys sulaikyti. Pa
sirodo, fazanas atsimušė į 
traukinį ir žuvo.

Pavogta du tonai 
kilbasu

Išalkę vagys įsilaužė į Ita- 
lo-American Sausage Manu
facturing Co., 1240 Sedgwick 
Avė., ir išsivežė du tonus šą
lami kilbasų, kurių vertė sie
kia $2,200, priedui 300,000 
racionavimo kuponų ir dar 
radę nepaliko $980 pinigais.

Policija sako, kad Chicago 
bus bene pirma kilbasų va
gystė.

X Rytoj šv. Juozapo — 
vardadienis: TT. Marijonų 
Amerikoj vice provinciolo 
kun. Mačiulionio; kitų mari
jonų kunigų: Dambrausko, 
Augūno; kunigų šaulinsko 
ir Oužausko; Šv. Kazimiero 
vienuolyno vyresnčsės moti
nos Juozapo®; pasauliečių: 
muz. Brazaičio, veikėjo Miė 
keliūno ir visos eilės dien
raščio bičiulių, kurių aiplink 
redakciją daug randasi. Vi
siems linkime sveikatos.

X Rytoj, kovo 19 dieną, 
Aušros Vartų parapijiečiai 
Juozapines švęs iškilmingai 
ir gražiai. Bažnyčioje bus 
iškilmingos šv. Mišios Juo
zapų intencija ir pritaikin
tas dienai pamokslas. Na, o 
vakare, kaip vietiniai, taip 
ir svečiai užplūs parapijos 
salę, kod pasveikinti ir pa
linkėti Juozapams visokerio
pos laimės ir apvainikuoti 
gražiai dienos iškilmę.

X Cicero Vardinių Klubas 
rytoj renkasi “in corpore” 
į biznieriaus Arlausko na
mą padaryti surprizą Juo
zapui Arlauskui jo vardinių 
proga. Klubas taip pat svei
kina ir Juozapą Vaičiūną 
parapijos choro veteraną.

X Steve ir Ona Lechavi* 
čiai, plačiai tarp Chicago 
lietuvių žinomi laidotuvių 
direktoriai, sekmadienį krik
štija savo sūnų Aušros Var
tų bažnyčioje Ronald-Cyril 

Į vardais. Grand pa Steponas 
Lachavičius po antros sun- > 
kios operacijos sveiksta ir 
jau galės dalyvauti krikš
tynose. Tai jau antras S. ir 
O. Lachavičių sūnelis.

OI 
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PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUO4IMCIO BATOMS.i
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mūsų lutai goję. J Onų indėliai rūpestingai globo Ja
rai ir ligi $6,000.00 apdrausti per Federal Savinga and Loan In- 
turance Corp. Jūaų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALITMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 80. HALSTED ST.

•no, LAOY. CANT HELP H0W SMALL THE PACKAGE IS- 
V-MAIL 13 JUST POR LETTERSI*

Kur ir kas švęs 
Juozapines

Marąuette Park — Vais
tininkas Juozas Urmonas; 
vaistininkas Juozas Ažukas; 
dr, Juozas Kelia; veikėjas 
Juozas Mickeliūnas; biznie
rius Juozas Kilas.'

W«st Side — Biznierius 
Juozas Kaupas; biznierius 
Juozas Žurkauskas, biznie
riai Juozas ir Juzefą Mise- 
vičiai; Juozas Dobrovalskis; 
Juozas Kriščiūnas, Juozas 
Radomskis.

Town of Lake — Biznie
rius Juozas Atkočiūnas; 
Juozas Ežerskis; bizn. Juze
fą Krikščiūnienė; Juzefą Pi- 
litauskienė. —

Brighton Park — veikė
jas Klimas, veikėjas Enče- 
ris, bizn. Ukonis, Juzefą 
jaunoji Labanauskienė, bar- 
beris Koncevičius ir kiti.

Visiems Juozams ir Ju- 
zepoms ilgiausių metų.

Dr. Rap.

r

PIRKITE KARO BONUS!
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X Stephanie Novickaitė, 
jaunoji Melrose Parko pia
nistė, šeštadienį, kovo 18 d., 
koncertuoja Cordon Club pa- 

, talpose, 410 S. Michigan av., 
Room 801. Būtų gražu, jei 
kiek galima daugiau Chioa- 
go lietuvių atsilankytų į kon 
c ertą. Koncertas bus 8 vai. 
vak.

X Misijų užbaigimas Vi- 
sų Šventųjų parapijos baž
nyčioje įvyks sekmadienį, 
kovo 19 d., 3 vai. popiet. Mi
sijoms atminti. roselandie- 
čiai galės prie bažnyčios už
siprenumeruoti dienr. “Drau 
gą”, sav, “Laivą”, “Varpe
lį”, “Darbininką” ir k. Vi
siems patarnaus “Draugo” + 
atstovas.

X Juozas Puplesls, žymus 
katalikiškos spaudos rėmė
jas vardadienio progai pasi
ryžo ateiti į talką platinto
jams, kuri įį kiekvieną na
mą neša ir šviesą ir tiesą.
Už tai Juozai, būk pasvei
kintas.

_ . ■■___ ,




