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SĄJUNGININKAI OKUPUOTI CASSINO
U. S. lėktuvai puola Kurile Tikimasi, jog Rumunija

. .... .. greit ieškos taikossalas, vis arčiau Japonijos WASHINGTON, kovo 19.—
Rusų kariuomenei pasiekusPEARL HARBOR, kovo tuvai bombavo Kusaai ir j ir yietom rfe 

19. - Amerikos didieji Oroluk salas CaroUne aaly-; Ramunijos Bieną oficialiu
bomberiai šešis kartus per ne. Tai buvo ketvirta iš ei-
dvi dienas puolė tris Kuri- lės ataka ant Oroluk, kuri 
lų Balas. Giliausiam iki šiol randasi tik 190 mylių nuo 
padarytam skridime, Ame- didžiosios priešo Truko ba- 
rikos bomberiai puolė Mat- zės.
suwfli, nepilnai 500 mylių Armijos, laivyno ir mari- 
nuo Hokkaido miesto, pa- nų lėktuvai puolė keturis 
čioj Japonijoj. Kiti lėktų- jaiponų laikomus atolius ry- 
vai atakavo Paramushiro ir tiniuose Marshalluose. Adm.
Shumushu salas. Visi lėktų- Nimitz pranešimas sakė 
vai slaugiai grįžo. vienam atoly įvyko didelis

sprogimas, o kitam sukelta
Tos ir kitos basės tame dideli ismd vienas ,gk. 

salyne yra vienintelės prie- tuvaa buv0 prie51ėktuvinių 
šo tvirtovės tarpe Ateutian patrankų iaudymo palies- 
salų ir Japonijos. ta8- vW lgktuval

Laivyno žvalgybiniai lėk- giai grjižo į savo bazę.

sluoksniai priduoda tam tik 
ro svorio raportams, būk 
Rumunija greitu laiku ieš
kos būdui susitaikyti su są
jungininkais.

Manoma toks Rumunijos 
žygis paskatintų Bulga
riją taipgi ieškoti priemo
nių pasitraukimui iš karo. 
Spėjama, kad tuo reikalu 
lemiamos reikšmės turi ir 
taikos diskusijos tarpa Suo
mijos ir Rusijos.

Ne visos valstybės Sako Turkijoje įvyko 
priims federalinį balota žemės drebėjimas

Laukia pranešimo iš 
Suomijos dėl laikos

SUSAI PRIE RUMUNUOS SIENOS

SOVIET
RUSSIA

Chtrkou

Išmuša paskutiniuosius nacių dalinius
Sako Romos miestas ir vėl atakuotas

WASHINGTON, kovo 19. 
— Neoficialus pertikrini- 
mas gubernatorių atsaky
mui į Prez. Roosevelto pa
klausimus apie karių balsa
vimo bylių parodo, kad bent 
pusė 48 valstybių nevartos 
federalinį balotą, jeigu ka
rių balsavimo bylius taps 
įstatymu.

Iš iki šiol gautų atsaky
mų tik 5 gubernatoriai at-

NEW YORKAS, kovo 19. 
— Berlyno radio praneši
mas vakar sakė “vidutinio 
smarkumo’ ’ žemes drebėji
mas įvykęs šiaurvakarinei 
Turkijoj ketvirtadieny. A- 
not pranešimo, iki šiol pra
nešta tik apie materialinius 
nuostolius.

sakė “taip,” 16 tiesiog “ne“ 
ir šeši veikiausiai “ne.”

NAUJAS ODT
VIRŠININKAS

Rastas vyro lavonas
CHICAGO, kovo 19. —

Arti Indiana sienos Michi- 
gan ežere vakar rastas nu
žudyto vyro lavonas. Vyras 
buvo apie 35 metų amžiaus, 
5į/2 pėdų aukštumo ir svėrė 
170 svarų. Lavonas buvo 
apvilktas juodom kelnėm,

Rusų kariuomenė jau persikelia per Dniestro upę, kuri 
yra Rumunijos siena, ir dabar randasi 50 mylių nuo Prut

LONDONAS, kovo 19 _  upės, kurį Maskva skaito dabartine Rumunijos siena, ka-
Raportai iš Švedijos sako <^an&ž rusai užgrobė Bessarabiją tuo metu, kada Stalinas
Švedijoj laukiama Suomi- M«uliavo.l au Hitleriu^____(Acme-Draugas Telephoto,
jos vyriausybės pareiškimo .

“i0B“3oe Uikoe Rusai persikelia per Dniestro upę
Nacių DNB agentūros 

pranešimas iš Helsinkio sa
kė suomiai negavo Rusijos 
taikos sąlygų palengvinimo, 
neva per Švedijos karalių.

Berlyno radio pradėjo 
plūsti .Švediją dėl jos nusis
tatymo Rusijos-Suomijos 
taikos darybų reikalu, ir 
kaltina švedų spaudą są
jungininkų rėmimu.

Pradėjo smarkiau varytis gilyn į LenkijąJ * * t'1- ■ »

LONDONAS, kovo 19. — dosios jūros beveik visiškai 
Rusai užėmė Yampolį, prie apsuptas, o Odeesa grąsi- 
Dniestro upės, ir sakėsi iš- narna.
mušę didesnę dalį vokiečių šiuo laiku rusai pradėjo
ieitosioa armijos. Raportai smarkiau varytis T^,nkijos 
ii fronto sako rusų kanuo^ teritorijo>i lr vietomig 
lės jau Saudo per Dniestrą, iW u5 myUų į ra.
j Bessarabiją. , karus nuo Lenkijos sienos.

Bestumdami nacius atgal
į Rumuniją, rusai užėmė 
Žmerinką ir Pomošnaja.
Nikolajevo uostas prie Juo- Porilosky.

Vėliausias raportas sakė 
rusai jau pasiekė Mogilevą-

Mano Prez. Roosevelt
tarsis su Churchill Reikalauja $10,000

LONDONAS, kovo 19. — CHICAGO HEIGHTS, UI.,
kojinėm, juodais batais, ir Einant' visokiems spėlioji- 
trim apatiniais marškiniais mams apie tai, ar Rusija 
ir trim viršutiniais marškl- žada veikti vienų viena ar. užvedė bylą prieš Dr. Spen- 
niais. Visos žymės iš drabu- kartu su sąjungininkais Eu- Į cer Blim ieškodami $10,000 
žiu išplėštos. i ropos reikale, čia raportuo- už 'tai, kad jis per klaidą

Jis buvo peršautas per jama, jog Prez. Rooeevelt 
galva. Iš to, kad iapie juos- gali greit sueiti su ministrų 

Pirm. Churchill pasitarimui, 
į kurį vėliau gali atvykti ir 
Stalinas.

į menį buvo rasta vielės, da- 
j romą išvadų, kad kas no
rint sunkaus buvo pririšta

Brig. Gen. C. D. Young 
šiomis dienomis 'paskirtas 
Office of Defense Transpor
tation viršininku, vietoj mi
rusio Joseph B. Eastman 
(Acme-Dra ugas telephoto)

Amerikiečiai kaujasi su japonais 
Lorengau mieste, Manus saloje

SĄJUNGININKŲ ŠTA- kaip jau sudaužė Rahaulą,
1 BAS pietvakarių Pacifike, ! Naujoj Britanijoj. Mūsų 
kovo 19. — Amerikiečiai lėktuvai penktadieny nume-
kariai pralaužė japonų lini- tė 194 tonus bombų ant 
jas aplink Lorengau, Ma- Wewak.
nūs saloje, ir šiuo laiku kau-j Pranešimas neminėjo 
jasi su japonais pačiam mūšius Bougainville saloje,

KALENDORIUS
Kovo 20 d.: 8v. Juozapo 

šventė ir ftv. Vulfrijonas; 
senovės: Žibartas ir Volotė.

Kovo 21 d.: 8v. Benedik
tas; senovės: Lingaila ir 
Alpė.

ORAS
Giedra. Truputį šilčiau.

mieste. Kariams padeda 
tankai.

Du amerikiečių 
susijungė tuoj už

bet mūsų karo laivai bom
bardavo japonų pozicijas 

daliniai' aplink Empress Augusta į- 
miesto lanką.

kovo 19. — Mr. ir Mrs. John 
Murphy, 1120 Emerald avė.,

padarė operaciją ant jų vie
nų metų sūnaus, vietoje ant 
4 mėnesių mergaitei.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ ALŽYRO — Herbert 

Lehman, UNRRA Adminis

tracijos viršininkas, nukri

to Ir užsigavo kelieną, dėl

to atidėjo išvykimą Egip

tan.

IŠ STOKHOLMO — Tld- 
ningen laikraščio korespon
dentas turėjo telefonln) pa
sikalbėjimą su Hitleriu, ku-

Lėktuvais pristatyti 
kariai graso japonams

NEW DELHI, Indija, ko
vo 19. — Britai ir indėnai 
Commando kariai, privežti 
Amerikos sklandytuvų ir 
transporto lėktuvų, žygiuo
ja per tankias džinugles 
šiaurinėje Burmoje. Jų ne
tikėta ofensyva gręsia ja
ponų susisiekimo linijoms į 
šiaurę nuo Mandalay, ir ža
da saugoti didelius japonų 
dalinius Hukawng klony ir 
Salween upės fronte.

Japonai traukiasi iš šiau
rės nuo kiniečių-amerikiečių 
pfensyvoe, kuriai vadovauja 
Gen. Stilwell, ir randa ja
ponų opoziciją rytuose, pa
gal Yunnan sieną.

Sąjungininkų aviacija tę
sia savo atakas ent japonųris užgynė, kad jis norįs su

sitaikyti su sąjungininkais, pozicijų visoje Burmoje 
ir prašęs Švedijos karaliaus
būti tarpininku.

IŠ PEARL HARBOR —
Laivynas pranešė, kad Ame-

ketvirtadieny. Jansonai jiems, Lėktuvai iš Sotamonų nu- rikos lėktuvai trečia dieną 
smarkiai priešinosi, bet metė dar 88 tonus bombų 
penktadieny jie įsilaužė į ant Rabaulo.

Prie Hollandia, šiauri
niam Naujos Gvinėjos kran-

Šiandien apsiveda 
Jugoslavijos karalius

patį mies*ą.
Sąjungininkų lėktuvai a- 

takavo japonų bazes šiauri
niam Naujos Gvinėjos kran
te, matomai norėdami su
daužyti Wewak bazę, taip

iš eilės atakavo japonų Pa- LONDONAS, kovo 19. — 
ramusšiira bazę, Knrile-sa- Jugoslavijos Karalius Pet- 
lyne. - ' ras pirmadieny apsives su

18 WASHINGTONO — Graikijos Princese Alexan- 
te, naktiniai lėktuvai puolė Laivynas pranešė, kad Ame- dra. Dėl karo nebus didelių 
priešo konvojų ir sužalojo , rikos submarinai Capelin ir iškilmių. Jaunasis karalius 
du 6,000 tonų prekybinius Seulpin dingo. Jų Jgidas s»- yra 20 metų, o jo rvžiedo- 
laivus. | darė apie 150 vyrų. | tinė yra 22 metų amžiaus.

i

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS, Neapoly, kovo 19. — 
Sąjungininkų penktos ar
mijos kariai stumia nacius 
iš Cassino miesto išgriautų 
namų rūsių ir griuvėsiais 
nuklotų gatvių'. Jie žygiuoja 
pirmyn prieš nacius, nežiū
rint didelės ugnies iš prie
šo mortyrų ir kanuolių.

Krapštydami nacius iš 
kiekvienos slėptuvės, sąjun
gininkai pamažu stumia na
cius iš pietvakarinės miesto 
dalies. Aš'uoni nacių tan
kai ir dvi prieštankinės 
patrankos iš kalnų apšau
do žygiuojančius sąjungi
ninkus. Mūsų artilerija at
sako į vokiečių šaudymą.

MIRĖ VYSKUPAS 
WILLIAM GRIFFIN

LA CROSSE, Wis„ kovo 
19. — Šv. Pranciškaus li- 
goniuėie vakar naktį mirė 
J. E. Willųun R. Griffin, La 
Crosse, Wiąconsin, vyskupo 
padėdėjas. Jis buvo 63 me
tų amžiaus, ir pastaruoju 
laiku sunkiai sirgo.

Vyskupas Griffin buvo 
įšventintas į kunigus 1907 
metais, ir savo laiku klebo
navo keliose Chicagos pa
rapijose.

Laidotuvės įvyks Chica- 
gote. Pontifikalinės gedulo 
mišios bus atnašaujamos 
šeštadieny, šv. Vardo ka
tedroje.

Gen. De Gaulle ragina 
prancūzus susivienyti
ALŽYRAS, kovo 19. —

Gen. Charles de Gaulle, kal
bėdamas į laikiną pataria
mąjį seimą vakar, atsišau
kė į prancūzus ir ragino 
juos susivienyti kovai prieš 
bendrąjį priešą, tarptauti
nei kooperacijai ir atstaty
mui naujos socialinės de
mokratijos.

Seimas vienbalsiai parei
škė savo pasitikėjimą Pran
cūzų Tautinio Išlaisvinimo 
Komitetu. De Gaulle sakė 
jo komitetas bus teisėta 
Prancūzijos vyriausybė, 
kuomet Prancūzijos terito
rija bus išliuosuojiama iš 
po nacių jungo.

Anot De GauPe, po ats- 
teigimo tvarkos išlaisvintoj 
Prancūzijoj, jo komitetas 
atsistatydins ir duos krašto 
gyven*oiam» išsirinkti sau 
vyriausybę.

CHICAGO, kovo 19. —
WPllam - Hale Thompson, 
tris kart buvęs Chicagos 
majoras, ketvirtadieny tu
rėjo širdies ataką. Vakar 
dieną jis neteko sąmonės ir 
tik protarpiais teatgauna 
sąmonę.

Anzio fronte, žemiau Ro
mos, sąjungininkų lėktuvai 
iš Viduržemio bazių grįžo 
į ataką ir bangomis puolė 
vokiečių linijas aplink są
jungininkų poziciją.

Romos radio pranešė, kad 
sąjungininkų lėktuvai penk
tadieny bombavo Romos 
miestą. Anot pranešimo, 
Politechinikos instituto pas
tatai sužaloti, ir daug as
menų užmušta ir sužeista.

Vėliausias pranešimas 
sakė sąjungininkai pribai
gia paskutiniuosius Cassi
no nacius. Neuzelandiečiai 
kariai jau išmušė vieną 
dviejų užsilikusių nacių da
linių.

U. S. lėktuvai puolė 
pietinę Vokietiją

LONDONAS, kovo 19. — 
Amerikos lėktuvai šiandien 
atakavo taikinius vakarinė
je Vokietijoje. Berlyno ra
dio pranešimas sakė dide
lės orinės kovos vyko virš 
Vokietijos. *•" ’

Britų lėktuvai vakar nak
tį puolė Frankfor.tą, piet
vakarinėje Vokietijoje. Die
nos metu vakar didieji 
Amerikos bomberiai iš An
glijos bazių puolė Oberp- 
foffenhoffen, LechfeTd, Lan- 
dsberg, Friedrichshafen ir 
Augsburgą..

Bomberius saugą naikin
tuvai orinėse kovose numu
šė bent 39 nacių lėktuvus. 
Keturiasdešimta trys Ame
rikos bomberiai ir 10 nai
kintuvui negrįžo iš dieninės 
atakos.

Šveicarijos radio pranešė, 
kad 16 Amerikos didžiųjų 
bomberių nusileido Šveica
rijoj. Trys jų sudužo, o 13 
buvo priversti nusileisti.

Didieji lėktuvai iš Itali
jos bazių numetė bombų 
ant Udine, Vilią Orba, Ma- 
niago, Lavariano ir Gorizia 
aerodromų, netoli Italijos- 
Austrijos sienos.

PARTIZANAI SERBIJOJ
LONDONAS, kovo 19. — 

Maršalo Josip Brozovich 
pranešimas sakė dviejų 
partizanų divizijų daliniai 
atmušė didelį skaičių nscių- 
prie Lim upės, oentralinėj 
Jugoslavijoj, ir įsilaužė į 
Serbijos teritoriją.

Vokiečiai neturėjo
'stebinančios’ žinios

LONDONAS, kovo 19. — 
Vokiečių DNB agentūros 
pranešimas taikomas ji ry
tinę Aziją sakė “stebėtinų 
žinių” transliacija, žadėta 7 
valandai šį rytą, buvo at
šaukta.
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IS GARY, IND. LIETUVIŲ GYVENIMO
lį pnlitiLflr ir Kadangi kitas susirinkimai
lj r UIIIIaUj II pripuola per pačias Vely-
PdŠdlpOS klūbo kas, tai susirinkimas nukel

tas į atvelykį ir jau bus n* 
Klūbo laikytam susirinki- į parapijos svetainėje, bet A-

me svarstyta daug reikalų merikos legionierių svetai- 
Nutarta suruošti pramogą nėję. Korespondentė
Raud. Kryžiaus naudai. Tam
išrinko ir komisiją. Išduo
tas raportas iš rengiamo 
bunco party susegimui naš
lės Daunorienės ir jos vaikų.
Jis yra papildęs saužudys- 
tę. Velionis ilgai sirgo plau
čių liga (apie 4 metus) ir 
suvargino šeimą. Tokiame

Apie lietuvius 
Švedijoje

(LKFSB) Lietuvos minis 
teris Švedijoje p. Gylys yra 
sveikas, bet darbų ir rūpes
čių dažnai jaučiasi ipervar-

atsiūkime ~ klubas 'nemoka «inta8' Jam “"Širdžiai pa- 
pilnos pašalpos, $200.00, bet talkina P' Gy|ien8 dar*da-
tik $100.00. Todėl praeitą ma reikiamus vertimus, ma-

LANKOS PIETŲ AMERIKOJ 25 m. nuo mirties 
dr. A. Vileišio

(LKFSB) Lietuvos atgi
mimo laikotarpiu Vilniuje y- 
ra daug pasidarbavę broliai 
Vileišiai, šiemet, kovo 8 d., 
sueina 25 m. nuo mirties 
dr. A. Vileišio, kurs mirė 
1919 m., tik metus tegalėjęs 
džiaugtis nepriklausoma Lie 
tuva, dėl kurios tiek dirbo 
ir kovojo.

— Kovo 9 d. suėjo penkeri 
metai nuo mirties lenkų žur
nalisto L. Abramovicz, kurs 
buvo didelis lietuvių gynė
jas Vilniaus krašte.

PIRKITE KARO BONUS!

Everything ln the Une ot 
Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment eaU — 

REPUBLIC 6051

VVHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER

sekmadienį klūbas turėjo šin®le perrašinėdama, tvar-| prez. Roosevelto žmona šiuo metu lankos Pietų Ameri- 
parengimą šeimai sušelpti, i kydama iškarpas ir tt. Ne- koj Nuotraukoj* ji lanko Puerta Rikoj įsteigtą pieninę 
Nariams prisidėjus auko- Sūrint to gausaus užsiėmi- kūdikiams-pamestinukams. (Acme-Draugas telephoto)
mis, pramoga gerai pavyko.

Mirė du klūbo nariai: Ka- 
čiušienė ir Antanas Gelum- 
bickis.

Virš 850.00 kiūbas šiam 
susirinkime turėjo išmokėti 
pašalpomis ir pomirtinėmis. 
D:ug narių dar yra sergan
čių. Klūbas yra turtingas. 
Iždo stovis toks:

Nupirkta bonų už keturis 
tūkstančius doi.

Ižde randasi $12,054.75.
Nutarta susirinkimus lai-

mo ji dar randa laiko ir an
glų kalbą giliau studijuoti. 
Jau ir dabar angliškai ge
rai susikalba.

Švedijoje gauta žinią, kad 
Marytė Nemekšaitė dirba 
darželyje. Avietinaitė buvu
si pakviesta anglų kalbos 
lektore universitete. Ji ge
rokai suvargusi.

Liūdnos žinios pasiekia 
Švediją apie išvežtuosius

Ateitininkai kariai Kapt. P. Labanauskas
(LKFSB) Jau daugelis baigė inžinerijos 

vyrų iš Ateitininkų organi-1 « ■ 
zacijos, kuri subūrė iš Lie- IHvKSIų 
tuvos atvykusius katalikus (LKFSB) Jūrų kapitonas
jaunuolius, dabar yra pa
šaukti į kariuomenę. Gavo
me žinių, kad korp. Anta
nas Čelkis yra Anglijoje. Jis 
džiaugiasi, kad žmonės ten studijas baigė magistro

P. Labanauskas, kurs pas
kutiniu metu gyveno Basa

I. 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.

IHARCUTIJ’

denoje, Calif. ir ėjo elektros VAITUSH, OPT.
inžinieriaus mokslą, savo

Vokietijon žmones: dauge- USA kariams malonūs, mais'laipsniu. Kpt. P. Labanaus-
................ ... ..... li® lietuvių ten netenka jė- tas geraa Londone yra daug

kyti legionierių svetainėje ' Įr. ne^ Syvas^^es ko pamatyti. Jo adresai da-
....... . . badėjimo, nuo pervargimo., kar; £p| Anthony Čelkis,

n
u .. ... j° daugelis ir nuo bombų. 40th Mobile Comm. Sq„ A

. Marijonų misijos

kas yra neseniai atvykęs iš 
Lietuvos. Tas gabus Lietu
vos laivyno karininkas yra 
ir Liet. Taut. Tarybos n

Mane 26 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

priežastimi galvos skaudėjimo,

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. A

WHFC - 1458 kilos.
SEKMADIENIAIS — noo 1 

Ud 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nno 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nao 7 Ud 8 v. v.
"MARGUČIO ofiso adresas:

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Šv. Kazimiero pan, Pitts
ton, Pa., kovo 12 d. — 19 d.

Šv. Kazimiero parap., Chi
cago Heights, III., kovo 20 
d. — 25 d.

Šv. Pranciškaus parap. 
Indiana Harbor, Ind., tridie- 
nis, kovo 23 d. — 26 d.

Šv. Roko parap., Brock- 
ton, Mass., kovo 26 d. — 
9 d. bal.

Šv. Jurgio parap., Detroit, 
Mich. — balandžio 2 d. — 
9 d.

Šv. Juozapo parap., So. 
Chicago, Iii. kovo 26 d. — 
bal. 2 d. — kun. A. Šau
dys, MIC.

Šv. Gabrieliaus par., Mil
vvaukee, Wis. kovo 30 d. — 
bal. 2 d.

PLATINKITE “DRAUGA”

nes fabrikai, kuriuose jie 
dirba, bombarduojami tan
kiai. Kai kurios jaunos mer 
gaitės yra patekusios į vo

P. O. 638 c-o P. M., N. Y.,
N. Y.

Kitus tris ateitininkus 
studentus — likimas suvedė- 

kiečių kareivių stovyklas..., į vieną stovyklą: Alb. Re-I las. 
Lietuvoje išeinantieji laik-J „....... .

neekis, Psulius Baldai,
Ant. Skirtus turėjo progas *> trumparegystę ir toliregystę.

a., -• t-, , Prirengia teisingai akinius. Visuo-SUSieitl Tekso sostinėje Dai- M atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma-

Jš

raščiai pilni pranešimų apie
mirimus: nėra vaisių, trūks
ta maisto ir kuro.
 • • • ....... . - ■ - -

EXTRAI EXTRA!
Pormatnyta" 

vardas Ir 
adraMe

RBMRITB 
ŠBNA 

HE TUVIUnnanoą

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

........ ....  ......... .

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visą Prieš-karę Padirbtą Daiktą!

Spri n* Kiniai 
Matrasai

Mūsų pačių padirbti gražūs

PARLOR SETAI — su 

springsais, 
arba jūsų
senas setai 
ar matrasas

Stndio Couch

perdirbtas ir 
padarytas
kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 25% 

per VASARIO ir KOVO mėu

Telefonas SEEEfcY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Z31® WEST ROOSEVELT ROAD

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
až pigesni nuošimtį — be komlšlno 

PAS

žiausias klaidas. Specialė atyda at-
__________ kreipiama į mokyklos vaikus.
■■ — n VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 V.

vak. Seredomis nuo pietų, e Ne- 
fc‘ dėlioj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atttalao- 
aaaa ke akinių. Kainos pigias kaip

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nao 2 dd 4 ir nuo 6 fld 8 vaL vak.

Nedėliomis pagal sutartį . 
Offlee TeL Y ARds 4787 
Namą TeL PROspect 1930 '

TeL CANai 6122

DR. BIEŽIS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 U. CERMAK RD.................... Tel. CANai 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

4712 South Ashland Av.
PhMM TARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

TeL Y ARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
WEST VIRGINIA STOKER .... :jgQQ 
STOKER COAL, Aukštos rūšies,
2 syk niautos, Chemiškai prirengtos 
BLACK BAND LUMP $11.25
PETROLEUM COfcE $12^50

Extra Course
J

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
aklų _ _ 

maL feogoklt. Jas leisdami Ueg. 
* moti Jas modernUlklaasl* 

karių ragųjbna mokslas

M OTAI rATTKUMO

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

OPTOMBTRUTAl 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lg-tsn 
DAMAS HM, ošina pa 
M» VALtMDO*'liH a aa Ud lilt p. aa.
Ir MUŠ. tilt a. aa.

M T:M » aa.1-1. ' ---- ----- ---

Ofiso Tel. VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: REVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4157 Archer Avenne 
OflM vaL: 1—S tr 6—8:80 P.M. 

Trečiadieniais pagal ratartį

TeL YARds 5921
Bea.: KENtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oflao vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Stree'

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cennak Rd. 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZTDENCUA

.... S241 Wesrt 60th Place 
Tel. REPubllc 7868

TeL CANai 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORISA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL Y ARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS B OHBUBGAS

JH AKINIUS PRITAIKO

744 WeH 35th Street
VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

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

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AMD I

LOAN ASSOCIATION

OF CHICAOO

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. OROvehilI 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus
2423 VVest Marųuette Road

DR. G. SERNER
uncns *anr gydytojai 
M metų patyrimas

TaLi Yarda 1829

Pritaiko Aklnlua. 

Kreivas Aida 

Ištaiko.

Ofisą Ir AUufą DlrbtuvŠ 

M01 SO. HALSTED R.
Kti Strtat

mm 14 Ori 4| 6 M I
4192 Archer Avė. Virginia 1141

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. and Mgr.

Tel. HEMIock 8700
Rez. tet. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šank SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-trod lubos) 

relefonas: Y ARds 0554
Iei neatsiliepia šaukite—
Bea. Tel.: MHhtay 2880 

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

X I

Ofiso Tel..........................VIRginia 1836

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CinRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS TRUMĄ:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitariua

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

8147 S. Halsted St, Chicagt 
Pirmadieniais, Trečiadieniai*

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

DR. EMUY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiao Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama—
Šaukite: KEDzie 2868 *

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

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
šeitad. 6 vai. fld 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokiast 

J. W. Goethe

f

( 4 ...
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CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" A D S

"DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“nitAroAS" nrr.p wahtet» 
AnVEIlTJSItfO DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph »48K-»IH9

svarnes pranešimas
War Mnnpowrer Conmilsslon nn 

<ta tymai reikalauja kad dailini 
mas darbininku turi J^lirytl Pa- 
Huosavimo Rn3tą (slatenient of 
avallalillltv) nuo dabartiniu dar
bo Jstaliros — ar nuo War Man- 
pouer Commlssion — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Per-ltlkrlnklt or Jūs galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga paltuos*, 
vimo raitas. .Ifis sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HEI.P WANTED — VYRAI

PAKUOTOJŲ IR
SHIPPING ROOM PAGELB.

Geros darbo sąlygos. Užtenkamai 
viršlaikio. Po karo apsauga.

McMaster Carr Supply Co.
«40 W. LAKE ET. HAT. 7241

PROGOS SVEIKIEMS 
SENESNIO AMŽ. VYRAMS

HEAT TREAT HELPERS 
ŠLAVĖJŲ

PAPR. DARBININKŲ 
DŽENITORIŲ

Visi darbai viduje 
Puikios darbo sąlygos 

Naujos moderniškos dirbtuvės 
60 vai, darbo savaitė 

79 vai. mokestis 

10% NAKTIMIS BONAI

FOOTE BROS.
Gear & Machine Corp.
5219 S. VVESTERN BLVD.

REIKIA
VYRŲ!

* * *
Amžius nesvarbu.—Taipgi atsišau
kite jei esate 4-F ar garbingai pa- 
liuosuoti iš ginkluotos tarnybos. 
Dėl {domių karo darbų modemiš
koje gurno dirbtuvėje kuri randasi 
vienas blokas nuo gatvėkarių ir 
arti I. C. geležinkelio.

Mes siūlome sekančius patogumus 
apart kitų dalykų:

GRUPP.S GYVYBES APDRAUDA 
REKREACTJOS PATOGUMUS. 
ATOSTOGŲ PI.ENĄ.
MOKESTI LAIKE LEGALIŲ

ŠVENČIŲ.
MAUDYKLES (SHOVVERS) IR 

KITT’S MODERNIŠKUS PRAU
SYKLOS ĮTAISUS DEL PATO 
GT’MO MITRŲ DARBININKŲ.

DYKAI KAVA LAIKE PIETŲ.

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

GERA PROGA ĮSIDIRBIMUI
Atsišaukit asmeniškai

Van Cleef Bros.
(Established in 1910)

7800 Woodlawn Avenue

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

VYRŲ

REIKIA
8VARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOU8E 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSISAUKIT Į

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

Central 

Steel & Wire Co.

LION MFG. CORP
100% KARO DARBAI

REIKIA TUOJAU!

PLATING ROOM 
PAGELBININKŲ

★
GENERAL MACHINE 
SHOP PAGELBININKŲ

★

RECEIVING IR SHIPPING 
ROOM PAGELBININKŲ

★
Ateikit su gimimo rekordu ar 

prirodymu pUlctybče

2640 Belmont Ave.

VALYMUI MOTERŲ
✓DIRBTI DIENOMIS 

Gera mokestis. Geros darbo 
sąlygos.

NAT RIBBACK CO.
987 S. FrankUn St.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, I8T.B0 } mėnea} 
Pilnam ar daliniam laikui 

Kreipkite. pH. Hoatoktopar.
IDGEWATER BEACH HOTEL 

RS4S Sheridan Rd.

MERGINŲ

Prlh lengvų dirbtuvSs darbų. Taipgi 
prie abelnų ofiso darbų. Gera mo
kestis, malonios darbo sąlygos.

PROGRESSIVE CI.EANERS 
7801 Cottage Grove Ave.

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS

SAND BLASTERS
GRINDERS SAW VYRŲ 

PAPR. DARBININKŲ
Pilno laiko darbai 

Gera mokestis 
Svarbi pramonė

AtslSauklt darbo dienomis nuo 8 ryto 
Iki 5 pp. arba šeštad. Iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
AtsineSkit gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

VYRŲ REIKIA 
PASTOVUS DARBAI 

Warehouae vyry Ir Orderių Pakuo- 
tojų plumbing ir heating supply
įstaigoje.
COLUMBIA PIPE & SUPPLY CO. 

SS 10 S. MORGAN RT.

M V.ŠINISTV—PAPR. DARBININKŲ 
1‘iutiuksms Dnrlmms 

VENN-SKVEKIN MACHINE CO.
1317 W. Nortli Ave.

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

Llthnanlan Daily Newspapet 

— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★ * * *

MELSKITĖS UZ TAIKĄ

LIJMBER HANDLERS 
PAPR. DARBININKU IR 
TROKŲ VAIRUOTOJŲ

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

KING MIDAS LUMBER 
2221 S. Ashland Ave.

WAnEBOV8E PAGELBININKŲ — 
pastoviems darbams dabar Ir po ka
ro Gera mokestis, laikas Ir pusė už 
viršlaikj. Matykit Mr. Butzen. 
ROCKWOOD * CO. 366 E. Illinois St.

Maliavos Dirbtuvės 
Darbininkų

Puiki Po Karo Ateitis 
DAŽŲ MALĖJŲ 

MAIŠYTOJŲ, PAKERIŲ 
ORDERIŲ RINKĖJŲ

Gera Mokestis su Apsauga 

ELLIOTT PAINT A VARNISH
4525 W. Fifth Ave.

REIKIA
MEKANIKŲ

Patyrusių
Prie automatiškų filling 
mašinų ir prie visokių 
mekaniškų darbų.

Gera Mokestis
PASTOVUS DARBAI

SHOTWELl MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVE.

PAPR. DARBININKŲ

Breso ir aluminum foudrėje 
50—60 vai. į savaite.
100% defense darbai.
ACE FOUNDRY CO.

1650 N. Kostner

LANGŲ PLOVĖJAI 
UZDIRBSIT DAUGIAUl 
$250 — 8354) I MftNESJ

INDUSTRMINIS DARBAS
AMERICAN WINDOW CLEANING 

COMPANY
331 W. VVASHINGTON BLVD.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

VYRŲ
SU AR BE PATYRIMO 

PRIE

Drill Press 

Turret Lathe

ir
Abelnų Machine 

Shop Darbų

100% Karo Dirbtuvė

MERGINU 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 60
, Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c } valandą su 5c 

pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 
5c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais liftais. Dykai 
ligoninės ir apdraudos pienas.

ATSISAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN 

Plrmad.' perdėm Aeštad.
8:30 ryto Iki 4:10 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

GERA PROGA

PARSIDUODA 
10 AKARŲ CKfi

Dalinai miškais apaugę, arti mies
telio 50 mylių Ų.pietus nuo Chica
gos — Pigiai. Kreipkitės prie

GEORGE S. JAYE 
ROSELAVVN, IND. PHONE 19.

“Katalikas, kuris izoliuoja
si nuo katalikiškų draugijų, 
nuo katalikų darbuotės nė
ra sąmoningas katalikas.

PATOGIOS DARBO SĄLYGOS PIRKITE KARO BONUS !

STIGER
PRECISION PRUDUCTS, 

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

ir Cicero gatvėkarių).

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

PRIE SVARBIŲ GINKLU GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininkų
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Material Handlers 

Welderiams Pagelbininkų 
Hand Truckers 

★ __ ★
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Talpai Reikia - PATYRUSIU
H0RT70NTAL BORTNG MILL OPRS. BULLARD OPRS. 
TURRET LATHE OPERATORIŲ PLANER OPRS.

ELECTRIC ARC WET.DERIŲ   LAYOUT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECTSTON INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IftMOKINSIM

_____  *_______
MERTT DIRBTUVE

Gabumų Jvertlntmaa dirbtuvėje duoda jums progos pridirbti 
taip greita] kaip Išmoksite ar parodysite gabumus.

Dirbtuvė* tvarkom* Gantoen pristato valglna kašto 
Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie tavo darbų.

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

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

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykaL 
Amžius 20 iki 50 metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atsiimkit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Plrmad. visą dieną Penktad. 
8:80 ryto iki 5 pp.

LENGVI RANKOMIS 
MILLING MACHINE DARBAI

Patyrimo nereikia. Gera mokestis, 
pastovūs darbaj. Patogu visokiai 
transportacijal.

CHTC AC.O-L ATRO UF 
__TWI8T DRILL WORKS

111 West Ontarlo Street
(700 North)

VIRIMUI ir lengviems namų, dar
bams. Langų valyti nereikia. Savo 
kambarys ir maudyklė. 4 suaugę 
Skalbti nereikia. Alga $25. Pašaukit 
BIT. 5234.

s
DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 

DAUGIAI1 GINKLŲ!

MUMS GĮ REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tok} darbą, kur) 
norite ir pajėgsite dirbti.

PIRMYN PER CASSINO GRIUVĖSIUS

Nežiūrint didelio nacių priešinimas, sąjungininkų ka
riuomenė, kad ir lėtai, pro sugriautą Cassino miestą, eina 
pirmyn. Žygiavimas ypatingai sunkus motorizuotai ka
riuomenei, nes visur kanuolių išrausta didelės duobės. 
(Acme-Draugas telephoto)

22 milijonai "Victory 
Gardens"

Karo Maisto A^ministra- 

torius, teisėjas Marvin 
Jonės, pareiškė, kad sėklų 
pardavimas “Victory” darži
ninkams šiais metais pakilo 
30 procentų. Kalbėdamas 
Nacionalinio Victory Garden 
Instituto mitinge Detroite, 
teisėjas Jonės pabrėžė reika
lą daugiau ir geresnių Vic
tory daržų 1944 metams.

“Mes neturime nuspręsti, 
kad darbas yra atliktas vien 
dėlto kad žmonės perkasi 
anksti sėklas. Dalis .padidė
jusio sėklų pardavimo sau
sio ir vasario mėnesiais yra 
tiktai dėl ankstyvesnio sėk
lomis apsirūpinimo. Mes ti
kimės”, jis pridėjo, “kad tai 
taip pat reiškia, kad šiemet 
daugiau daržų bus apsodin
ta.”

Teisėjas Jonės atidengė, 
kad 1942 m. buvo 15 milijo
nų Victory daržų apsodinta, 
gi 1943 m. jau 20,000. Šių 
metų Victory daržų tikslas, 
kaip teisėjas Jonės pareiškė, 
yra 22 milijonai daržų su 10 
milijonų tonų maisto.

Karo Maisto Administra
torius priskyrė musų dabar
tinį palyginti gerą maisto 
išteklių gerai praėjusių me
tų Victory daržų gamybai. 
“Ar meš galime tikėtis to

kios pat geros sėkmės se
kančiai žiemai, didele dalimi 
priklausys nuo to, kaip tau
ta stengsis padidinti Victory 
daržus 1944 metams”.

Teisėjas Jonės pasakė, 
kad šių metų šūkis yra: 
“Grow more in 1944.”

Leis paštą tarpe 
Italijos ir Amerikos

NEAPOLIS, kovo 19. — 
Sąjungininkų militarinė vy
riausybė pranešė, kad italai 
civiliai išlaisvintose Italijos 
dalyse nuo pirmadienio ga- 
lės savo giminėms Amerikoj 
ir pietų Amerikoj siuntinė
ti laiškus. Bus priimami tik 
laiškai ir atvirutės, o ne di
desni siuntiniai.

CHICAGOJE
West Pullmano 
naujienos

Praeitą sekmadienj iškil
mingai užbaigėme misijas. 
Mūsų parapijos žmonės gau
siai naudojosi misijomis ir 
Dievo malonėmis, o ypač už
baigime misijų buvo pilna 
bažnyčia žmonių.

Misijonierius žymus pa
mokslininkas kun. Justinas 
Vaškys daug mus pamokino 
ir dvasiniai sustiprino. Lai 
Dievas jam suteikia sveika
tos ir pasisekimo kilniam
misijų darbe.

* • *
Kovo 12 dieną Šv. Vardo 

Dr-ja labai gražiai praleido 
ir šauniai pasirodė. Rytą 8 
vai. Mišiose Šv. vyrai labai 
skaitlingai bendrai ėjo prie 
Šv. Komunijos. Po Mišių pa
rapijos salėje turėjo pusry- 
šiu8, kuriuose dalyvavo ir 
misijonierius tėvas J. Vaš
kys ir pasakė pamokinančią 
kalbą. Be to, dalyvavo dva
sios vadas kun. J. Makaras 
ir kleb. kun. M. švarlis.

Vakare, tuoj po užbaigos 
misijų, parapijos salėje bu
vo labai sėkmingas kauliu
kais ir kortų žaidimas. Žmo
nių buvo pilna salė. Padary
ta gražaus pelno.

Minėtam parengimui daug 
pasidarbavo dvasios vadas 
kun. Juozas Makaras.

Labdarių Są-gos 10 kuo
pos veikėjai nepaprastu 
smarkumu rengiasi prie ban
kieto, kuris bus po Velykų, 
balandžio 16 d., parap. salė
je. Atrodo, kad bus ne “tūk
stantinė” vakarienė, bet dvi- 
tūkstantinė. Antanas Žitke
vičius man įteikė sąrašą tų,

Varšuvoje sumažėjo 
gyventojų

Lenkijos sostinėje Varšu
voje 1940 metais buvo 1,800,- 
000 gyventojų. Sakoma, kad 
1943 metų pabaigoje Varšu
voje buvę 900,000 gyventojų. 
Pranešama, kad šiandien iš 
900,000 Varšuvos gyventojų 
150,000 yra vokiečiai civiliai 
gyventojai. Apie tai praneša 
lenkų katalikų spaudos agen
tūra.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

DABAR

kurie jau aukojo ir sumokė
jo amžino rėmimo mokestį, 
tai yra sekantieji: Barbora 
Jurionienė $100, Mr. and 
Mrs. Geo. Simonaitis $100; 
Mr. ąnd Mrs. Alex Zube 
$100; Mr. and Mrs. Paul 
Meškauskas $100, Miss Vera 
Urbonas $50, Mrs. Račienė 
$60. Antanas sako, kad pasi
žadėjusių po $100 aukoti tu
ri du syk daugiau. Kai su
mokės pinigus, vardus pa
skelbsime vėliau. Be to, žy
mi veikėja, kuri irgi puikiai 
dirba ir eina j pagalbą lab
dariams, tai Barbora Suci
lienė, sako, jog jau turi še
šis amžinus narius, kurie iki 
minėto parengimo įmokės po 
$100.

Taigi, nepamirškime: bai. 
16 d. parapijos salėje bus 
puikus parengimas: vakarie
nė ir programa. Tuo pačiu 
paremsime labdarių kilnų 
darbą, kad sukėlus fondą už
baigimui seneliams namo.

Rep.

Durpės Lietuvoje
(LKFSB) Lietuvoje stin

ga kuro. Administracija bu
vo sudariusi planą, kad kiek 
vienas gyventojas apsirūpin 
tų kuru. Tam buvo pastaty
ti 38 barakai durpynuose ir 
buvo pažadėta duoti ekstra 
maisto kortelės, dėl einan
čių kasti durpių. Tačiau sa
vo nustatytus kiekius iškasė 
tik įstaigos ir kai kurie pri
vatūs asmenys, bet toli gra
žu ne visi. Daugelis beveli
jo dirbti miškuos, kaip dur
pynuose. Pereitą sezoną bu
vo iškasta 256,000 tonai du r 
pių, taigi 10 procentų dau
giau, kaip 1942 metais. Pra
ktika parodė, kad prievarta 
varomi žmonės ne per dau
giausiai teiškasa.

Yra Geriaanlaa T .ai kas Pirkti Pirmo* RfiSles 
Namą Materijolą Ui Dar žemomis Kainomis! 

Atvykite | mflsų jardą Ir apžlfirčklte ata
ką It aakitą rflil LENTŲ—BHLLVVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dfll raražg. porčių viškų. skiepų Ir fletą 
PASITARKIT SU MUSU EKSPERTAIS 
kasllnk pe» statymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LTTWTNAS 

General Manager

• CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 
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Korespondencijas euttg savo nuožiūros. Korespondentu prašome rašyti 
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Lenkų-rusų santykiai
Vašingtono politinėse sferose, kaip (praneša kai ku

rie politikos “ekspertai”, prieinama veik prie liepto 
galo. Maskva griežtai atmeta visus londoniškės Len
kijos vyriausybės pasiūlymas atnaujinti diplomo* inius 
ryšius ir išspręsti šiem; klausimą. Nors lenkai jau ir 
j kompromisus buvo palinkę eiti, tačiau ir tai situa
cijos nepakeitė.

Dabar Sovietui Rusija ne tik Ouraono liniją verčia 
lenkus priimti, bet reikalauja, kad ir Lenkijos vyriau
sybės užsieny (in-exile) būtų pakeista.

Bet yra visai rimtų abejonių, ar Maskva būtų paten
kinta, jei lenkai sutiktų su Curzono linija ir pakeitimų 
savo vyriausybėje padarytų. Reikia turėti galvoj tą 
faktą, kad Stalinas turi savo planus Lenkijai. Jis yra 
pasakęs, kad ipo šio karo bus atstatyta “didelė Lenki
ja”. Bet, reikia suprasti, kad toji “didžioji” Lenkija 
bus ne kitokia, bet sovietinė, t. y. sujungta su Rusija. 
Juk tam tikslui Maskvoje yra palaikomas “lenkų pat
riotų“ komitetas, kurio priešakyje stovi kvizlingė Wan- 
da Wasilewska.

Reikia vis tik manyti, kad jungtinės tautos neleis 
vienam Stalinui Rytų Europos klausimą rišti, bet ir 
Lenkiją, Baltijos valstybes ir kitas atstatys laikantis 
Atlanto Čarterio dėsnių.
*

Japonai nebeatsigriebia ir nebeatsigriebs
Japonai, gavę keletą stiprių smūgių salose, praradę 

daug lėktuvų ir karo laivų, matyt, jaučia, kad nebepa
jėgs pereiti ofensyvon. Jų keli mėginimai atsigriebti 
kontratakomis vėjais nuėjo. Todėl dabar, kaip yra spė
jama, japonai stiprinasi savo namų saloje, nes mano, 
kad netrukus ir ją atakuos sąjungininkų jėgos.

Tad, reiktų dar daugiau jėgų nukreipti į Pacifiko 
frontą. Tai pagreitintų japonų militarizmo sutriuški
nimą.

★
Besirengiant prie konferencijų

Gegužės 14 d. įvyks keliolika lietuvių katalikų kon
ferencijų. Konferencijų organizatoriai turėtų sutraukti 
pasitarimui visa3 patriotines lietuvių organizacijas, 
draugijas ir klubus. Labai bus svarbu ir naudinga, jei 
šiuo momentu visos organizuotosios visuomenės atsto
vai susirinks į bendras konferencijas tarti savo žodį 
aktualiais šių dienų klausimais.

APŽVALGA^
Parama jaunimo laikraščiui

“Vyties“ 3 numeris išėjo turiningas ir gražiai ilius
truotas. Jame randame žinių ne tik iš jaunimo veiki
mo, bėt ir iš mūsų tautos bei visuomenės gyvenini o.. Šio 
numerio išleidimą finansavo kun. Pr. Juras, plačiai 
žinomas visuomenės veikėjas, Šv. Pranciškaus parap., 
Lawrcnce, Mass., klebonas, kuris gausiai remia kiek
vieną kilnų religinį ir tautinį darbą. Jis ypač nesigaili 
nei darbo nei lėšų lietuvių katalikų spaudai platinti Ir 
palaikyti,

"Timeless Lilfiuaaia" perskaičius
(Tęsinys!

APIE KONSTITUCIJAS, VOLDEMARĄ IR
KITUS DALYKUS

Demokratiškoji Amerikos lietuvių, o taipgi —.Lie
tuvos, visuomenė laibai gerai žino, kas pasidarė su Stei
giamojo Seimo priimtąja konstitucija ir kaip vėliau ta 
konstitucija vienos grupės noru, be gyventojų prita
rimo, buvo kaitaliojama. Min. Noremo bandymai tą 
viską pateisinti (plg. pusi. 152 ir kt.) tik parodo, kaip 
jis kai kuriuos labai svarbius klausimus* nesugebėjo 
spręsti iš bendro taško, o ėmėsi tik valdžiusiųjų apo
logijos (apgynimo).

Taip pat skaitytojui linksmai atrodo, kai min. No- 
rėmas lygina A. Smetonos keliones po kraštą su “fire>- 
side chats“ vieno garsaus Amerikos prezidento (p. 130), 
kai šnekta apie Voldemarą ir jo santykius su tautinin
kais, kai dėl Uracho kvietimo nori apkaltinti tik krikš
čionis demokratus (žinoma, paliekant nekaltais tauti
ninkus), kai rašo, kad po 1926 m. tautininkai iškilo 
kaip stipriausia partija (p. 116) (gera būti stipriau
siai, kai esi tik vienintelė, kitos uždarytos ir policijos 
sekamos)...

Autorius prasilenkia su tikslingumu, kai prel. Dam- 
brausko vardą mini tik tam, kad neva jo žodžiais pa
sijuokti iš demokratiniu keliu rinkto seimo (žiūr. p. 
127). Prel. Dambrauskas-Jakštas nusipelno garbingą 
vietą Lietuvos istorijoje, kaip kultūrininkas, bet jokiu 
būdu netinka jo autoritetą naudoti prieš Lietuvos liau
dies teises -į laisvą savo valios reiškimą jJer seimus, 
Ta nelygaus objektyvumo dvasia prasikiša daug kur, 
pvz., kad ir vadovaujančių asmenų aprašyme: garbin
gam prof. dr. L. Bistrui skirta tik pusantros eilutės, 
kai kjtisms, net mažiau nusipelniusiems asmenims, ne
gailima ištisų puslapių.

GALILĖJAUS BYLA LIETUVOS ISTORIJOJE!
Savotiškos insinuacijos sudaromos, lyg norint patei

sinti demokratinių partijų uždarymą, kai tą faktą gre
tinama su teroristų veikimu Lietuvoje, su vokiečių pas
tangomis plėsti savo įtaką (p. 139). Ir krikščionys de
mokratai, ir liaudininkai (tą patį pasakyčiau ir apie 
blaivesnių pažiūrų tautininkus) buvo nuoširdūs patri
otai ir jokių inamuiacijų jiems daryti netinka. Taipgi 
netikslus autoriaus priekaištas katalikų mokykloms 
Lietuvoje (puri. 114). Jos kūrėsi dar okupacijos lai- 

' kais, tai buvo vienos iš pirmųjų naujosios Lietuvos 
mokyklų'ir jų uždarinėjimą teisinti yra teisinti nusi
kaltimus prieš Lietuvos žmones. Taipgi knygoje yra 
visa eilė netikslių priekaištų Vatikanui. Faktas, kad 
Vatikanas buvo paskyręs Vilniaus vyskupu arkiv. Ma
tulevičių, o dabar — Reinį, rodo Vatikano pastangas 
respektuoti lietuvių teises. Vatikanas nepripažįsta nei 
nacių, nei rusų okupacijos Lietuvoje ir gina Lietuvos
laisvę.

Apskritai, lietuviškos katalikų kultūros žmogui, skai
tant šią p. Noremo knygą daug kur jaučiama, kad jos 
autorius — protestantų kultūros auklėtinis, kuriam gal 
buvo sunku įsijausti į lietuvių katalikų nuotaikas. Kas 
Lietuvos istoriją myli daugiau, kaip religinę polemiką, 
ras žymiai geresnės medžiagos, kaip Ispanijos inkvi
zicija ar Galilėjaus byla, kurias p. Norams* įtraukė 
(p. 66 ir kt.). Galima apie Galilėjaus bylą būti vienos 
nuomonės, ar kitos, bet kad tie klausimai priklauso 
prie religinės polemikos, o ne prie Lietuvos istorijos, 
tai vėl faktas.
APIE KRYŽIAUS KARUS IR KNYGNEŠIUS

Panašiai, kaip buvo galima rasti žymiai geresnės me
džiagos Lietuvos istorijai, kaip aprašinėjimą kryžiaus 
karų Jeruzalėje, ką p. Noremas yra įtraukęs į “Time
less Lithuania“. *

Ir kitose vietose, be jokios skriaudos veikalui, buvo 
galima išmesti ištisus posmus iš Rusijos istorijos ir 
kitų pašalinių dalykų (plg. pusi. 21, 22-23, 29 p.), o 
verčiau įdėti ką apie didžiuosius rašytojus, pav. Mai
ronį, plačiau supažindinti su lietuvių patarlėmis, prie
žodžiais ir kitomis, dar žymesnėmis, kultūros verty
bėmis.

Pažymint, kad kryžiuočiai ir kalavininlcai buvo or
dinas, galima buvo įtraukti pakartotinus popiežių per
spėjimus ir pasmerkimus dėl jų nukrypimo nuo krikš
čionybės dvasios. Faktas, kad, kaip autorius stonini, 
reformacijai plintant jie, bent jų vadovybė, daugumoj 
priėmė protestantizmą, liudija, kad tuose Lietuvos prie
šuose katalikybės dvasios mažai'bebuvo likę.

Taipgi, daryti insinuacijas būk kunigas policijai iš
davęs knygnešius (nupasakojamas, neva, toks atsiti
kimas), yra nusikaltimas prieš objektyvumą. Toks at
sitikimas mums nėra žinomas. Tiesa, yra žinoma, kad 
rusų šnipai persi vilkę kunigo drabužiais eidavo pas 
įtariamuosius šnipinėti.' Vis dėl to jaunoji katalikų 
dvasiškija, kurios tarpe šiandien yra labai daug entu
ziazmo kovoje dėl Lietuvos laisvės ir meilės prie lie
tuvių tautos, jaučiasi autoriaus užgauta, kad jis nepa- 
brėidamaa knygnešių tėvo vysk. Valančiaus, neį garsio
jo kun. Sideravičiaus nei kitų panašių nuopelnų, palie
ka neskanų įspūdį kažkokiomis insinuacijomis.

| GAVĖNIOS 
MINTYS

Briht Vysk g. Btriy^MJ C.

Sv. Juozapo šventė 
kovo 20 diena

Sęstančiam Nazareto mies 
telio dailidei Juozapui parė
jo iš dvasinės vyriausybės 
žinia, kad jis turi vesti pa
čią jaunutę Joakimo, savo 
netolimo giminės, dukterį 
našlaitę, vardu Mariją To
kia anais laikais buvo gi
minystės pareiga. Atvykus 
jam tuo reikalu į Jeruzalę, 
kartą paaiškėjo, ką Juoza
pas buvo girdėjęs seniau, 
kad jis yra tiesioginis Do
vydo ainys. Kas nauda ma
žo miestelio rankpelniui iš 
tos aukštos karališko® kil-
mės, kad uždarbio vargiai 
ištenka maistui, o apie iš
taigas nė sapnyje netenka 
sapnuoti.

Parsivesdamas iš švento
vės sužiedotinę Juozapas ke
lionėje pastebėjo, kad tai 
tikrai gera mergaitė. Ji, ži
noma, padės namuose ruo
šos liuobą apliuobti ir bu
tas pasidarys švaresnis, bet 
dirbti senam dailidei teks 
daugiau, kad dviesia galė
tų išmisti. Juozapas dirbti 
netingėjo.

Jis buvo nusistatęs ne
liesti Marijos skaistybę, ma
nydama*, kad jai pasitai
kys jaunesnis tinkamesnis 
vyras. Be ta ir maistą sun
ku būtų uždirbti vaikams. 
Tik štai angelas sapnyje pa
sako Juozapui, kad Marija 
taps motina, bet jos Sūnus 
bus Jėzus ir jis išgelbės šar
vo tautą nuo jų nuodėmių 
(Mt 1, 21). Marija jau ne
teks kitam. Vaikas išmis. 
Bet prasideda visa eilė var
gų: ir varginga kelionė į 
Betliejų ir dar vargingesnis 
bėgimas į Egiptą ir grįži
mas iš ten ne be pavojaus. 
Juozapas tampa Marijos ir 
Jėzaus globėjas. Dvylikos 
metų Išganytoją parsivedęs

Sonja Pipiraitė

LINKĖJIMAS
MOTINAI M. JUOZAPAI 

Kovo 19

Širdyje daug linkėjimų, lyg tų gėlių rasotų
Vėjelio supamų, į dangų galvas kelia.
Erdvėje lyg daugybė angelų tylučiai tyliai smuikais grotų- 
Nors į žodžius supinti tų balsų, širdyje skambančių, nemo-

A kam, Motinėle.
z

Tvirtai vis žengdama prie mylimojo idealo,
Aidams iš mėlynų padangių aukštyn į saulę beviliojant,
Su šypsena — gaivia rasa, su meile, kuri nei užgęsta nei

> atšals,
Jaunąsias sielas vesdama lydi lig vartų į nežinomą rytojų.

Už šitą meilę ir už rūpestį kuo mes atsimokėsime, Geroji?—
O vien tik Viešpaties prašysime karštai, kiek širdys mūsų 

gali;
žvaigždelei vilties leist negęst tamsiausioje nakty, o nei 

vargų audroje,
Atsiųsti angelą ramintoją, jei susižeistumei į- akmenis aš- A 

trius ant žemės kelio.
I

Pageltus lapams ir paukšteliams išlekiant arčiau prie Sau
lės iš žemiškųjų gojų,

Alyvai išsibaigus, kada užges skaisčiai žibėjusi liepsnelė 
prieš altorių, —

Skaisti ir amžinai negęstanti tegu ji švies, o- Viešpatie, 
prie Tavo kojų.

iš Bažnyčios šv. Juozapas 
ima jį mokinti dailidės a- 
mato pamažėli. Kai V. Jė
zus užaugo, amato išmoko, 
galėjo išmaityti šeimyną, 
šv. Juozapas numirė ant Jė
zaus ir Marijos rankų. Nu
miręs jis pilnai patyrė, kas 
buvo tuodu Asmens, kuriuo
du jam sęstančiam davė pro
gos pavargti.

Jėzaus ir Marijos globėją 
visa Katalikų Bažnyčia gar
bina savo globėju. Bet jis 
ypatingai užtaria .vargšus 
rankpelnius. Jo pagalbos 
prašosi visi, kuriems rūpi 
laimingai numirti. — Juo
zapo padorumas buvo prie
žastis, kad jam teko Mariją 
vesti ir Jėzų globoti. Bet 
globos vargai Juozapą pa
darė garbingesnių už Pales
tinos valdovus Erodą ir Pi
lotą ir šventybės eilėje pa
statė aukščiau už apaštalus. 
Dievas padaro tai, ko žmo
nės nesitiki.

Liūdnos žinios apie 
levą Mažoną

(LKFSB) Apie tėvą Ma
žoną, kurs yra Sibiro, ištrė
mime, mus pasiekė labai 
liūdnos žinios. Ištrėmimo 
baisūs sunkumai taip pakir- 
tę jo sveikatą, kad jis jau 
buvęs arti mirties. Esą pa
grindo manyti, kad dabar 
jau vargiai ar jis esąs gy
vas. Kaip žinome, tėv. Ma
žiuos, buvo vienas iš garses
niųjų lietuvių pedagogų ir 
laikraštininkų. Jisai kurį 
laiką redagavo laikraštį 
“Šaltinį“, leido skautams 
laikraštį “Budėk“ ir Mari
jampolėje buvo mėgiamas 
inteligentų pamokslininkas, 
ypač turėjęs pasisekimo sa
vo darbuotėje tarp mokslei
vių. Kurį laiką tėv. Ma zo
nas dirbo misijose, rytų A-
zijoję.

BAIGIANT
Šitokie svarbesnieji knygos trūkumai. Man labai ne

malonu sustoti prie tų dalykų, kurie mus gaki tik skirt L 
To nedariau nuo pat atvažiavimo į USA ir nenoriu atei
tyje daryti, bet jei kas bandys mesti įtarimus Lietuvos 
liaudžiai ir mesti šešėlius grupėms bei vadams, kurie 
parodė tiek pasišventimo Lietuvai besikuriant ir beple- 
čiant * kultūrinį gyvenimą nepriklausomybėje, ginsiu 
juca kiek begalėdamas, nes okupantų vergijos ir ištrė
mimo nelaimių suspausti jie patys už save pasiteisini
mo žodžio pasakyti negali.

“Timeless Lithuania“ knygos mes laukėme, kaip 
mielo, visą Lietuvą vaizduojančio, atstovaujančio vei
kalo. Daugelyje vietų ta knyga tokia ir yra, bet dauge
lyje vietų yra tik. dalykų nušvietimas iš vienos partijos, 
iš vieno rėžimo pusės. Žinoma, kiekviena grupė turi 
teisę leisti savo partinę literatūrą, bet tuo tik visas 
darbas siaurinamas.

Dar vienas klausimas, į kurį atsakymą paliksiu su
rasti pačiam skaitytojui: šią knygą ruošiant spaudai 
buvo renkami rėmėjai iš tarpo ir demokratinių nusista
tymų žmonių, kunigų ir t.t. Ar džentelmeniška rinkti 
aukas ir paskui duoti tiems patiems žmonėms spausdinį, 
kurs vietomis įžeidžia tuos jų įsitikinimus ir nusista
tymus, kurie jiems šventi, dėl kurių jie gyvena ir dirba?

Baigiant, visgi norisi pasakyti šiltesnį žodį min. No- 
remrai, kurs, kad ir kai kuriais klausimais nepilnai pa
informuotas, vis dėlto yra nuoširdžiu lietuvių draugu. 
Mes tą branginame ir turime viltį, kad dar kada ners 
sulauksime naujos laidos šios knygos, ar visai naujo 
kūrinio, kur nejausdami kartumo dėl netikslumų, ga
lėsime gėrėtis jo gyvu stiliumi, nuoširdžia lietuvių tau
tos meite ir kova dėl laisvės bei nepriklausomybės ma
žųjų tautų. K. J. Prauskis

LAIMINGA GRĮŽUS

Marie T ome žak,. 26 m. 
amžiaus, viena Amerikos re
patriančių, kurie šiomis die-, p 
nomis Amerikon pargaben
ti švedų laivu Gripsholm, 
pasakoja, kad ji labai daug 
laiko gyvenusi tamsiame 
tvarte Lenkijoj ir tik tokiu 
būdu išsislapsčiusi nuo na
cių medžioklės darbininkų' 
priverstiniems darbams Vo
kietijoj. (Acme-Draugas te
lephoto) 4
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Įvesdinimas valdybos, 
dovanos it kitkas

Cieero. — Užpraeitą šeš
tadienį Shameto svetainėje 
Mena Repubiioan Klūbas tu
rėjo sueigą (open ftduse). 
Galėjo ateiti ir nedariai.

Apie 8:90 jan būro pilna 
Svetainė. Prieš devintą pra
sidėjo iškilmės su priesai
ka vėliavai. Klubo pirminin
kas John Zenkal pavedė pro
gramą vesti garbės pirm. 
adv. P. ChristeHson. jerr 
Dolozal, Marshal J. S. Kral 
pasakė įspūdingą kalbą ir 
prisaikdino naują klubo val
dybą. Visi gavo dovanas už 
gerą tarnybą. Po to progra
ma perėjo vėl į Zenkal ran
kas. Dabar iššaukė partijos 
kandidatus į miesto vald- 
vietes. Visi pasakė kalbas. 
Geriausią įspūdį daro J. S. 
Kral, F. J. Christenson ir 
Jerry Dolozal. Po visų kak 
bų prasidėjo linksma dalU: 
vaišės.

Minėtas klūbas jau išgy
vavo devynis metus. Nariai

sinešimu link lietuvių kan
didato į asesorius A. B. Pet
kaus. Taip ir kiti svetimtau
čiai skatino lietuvius bat- 
sūoti už Savo tautos žmogų. 
Juokihgai a t rėdo: svetimi 
mus ragina, o patys lietu
viai už lietuvį nebalsuoja. 
To neturėtų būti. Kandida
tas vienas ir atsakantis.

Po lošimo buvo rodomi 
judamieji paveikslai apie Ci
cero, kaip miesto aparatas 
sukasi. Gražus vaizdas. Ren
gėjai savo triūsu patenkin
ti. Draugijai liks petito.

Iš kitų draugijų datyvo- 
vo: R. R. Klūbas, šv. Anta
no, Visų Šventųjų, Sopulin
gos, Namų Savininkų Klu
bas, Kareivių Draugija.

Draugijos Lietuvos Karei
vių bertaininis susirinkimas

FederScijes kalife- * Bombarduojant Vo
kietija žuvo ■ r 
lietuvis lakūnas

«•-
rencija -

Beveik už poros savaičių 
įvyksta Federacijos šaukia
ma katalikiškų draugijų k o n 
fCrencija — seimelis. Jiš į-1 
vyksta tuo laiku, kada pa
sauly tiek daug įtempimo 
jėgų ir susirūpinime. Visi 
laukiame užsibaigiant karo. 
Gi diplomatai suka galvas 
kaip atsteigti parblokštą 
taiką.

Popiežiaus pianu, atstaty
ti teisingą taiką, įdomauja
si net ir nekatalikai. Gi 
mums katalikams būtų gėda 
nežinoti'mūsų bažnyčios gal 
vos nurodymų, ypač taip 
svarbiose pasaulio proble
mose. Tą numatydama Fe
deracija, draugijų seimeliui 
pakvietė prelegtntn kun. dr. 
A. Jagminą, MIC., kuris aiš
kiai išdėstys tą popiežiaus 
planą siekiant atstatyti tei
singą if mūsų taip laukia-

(LKFSB) Jonaičiai, gyve
nantieji Chicagoje, 3196 S. 
LoWe gavo telegramą,
o vėliau ir laišką, kad Jų 
sūnus Joeaš R. Jonaitis žu
vo oro kovoše virš Vokie
tijos. A. a. Jonas Jonaitis 
buvo apie 25 metų amžiaus

14 uncija kūdikis
Pfeofla, III. — Šiomis die

nomis Galesburg’e gimė kū
dikis, SveriSntis 14 uncijų. 
Kūdikio kojytės ir rankytės 
yra suaugusio žmogaus pirš
to didumo. Kūdikis perkel
tas į Peoria ir padėtas į in
kubatorių.

Kūdikio motina, sakoma, 
14 metų amžiaus, tačiau 
daktarai to neliūdija.

n

fciir.ur'

Liuosybės svetainėj bus pir
mą valandą popiet, šį sek
madienį. Nariai išgifdo ra
portą iš buvusio parengimo.1 taiką po šio karo. Svar-
0 kurie nebuvot parengime, 
tai savo duoklę užmokėsite.

D.

vavo aevyms metus, nariai,iv vyr> J__Lil.iz_
įvalrių tautų. Lietuvių ne-Į>5 IrlD GaiDUOrGS
mažai, bet i susirinkimus ir m- ,, „ , . „, * oucį * Tėvų Marijonų Bendr. 10
iškilmes mažai lankosi. , . «. .skyrius gyvuoja gražiai ir 

daug nuveikia TT. Marijo
nų naudai.

Kovo 10 d. įvyko skaitlin
gas susirinkimas. Komisija 
pranešė, kad svetainė paren
gimui paimta gegužės mėne
sį. Vėliau bus pranešta, kas 
bus ffengiama. Pelnas eis pef 
pūs au parapija.

Seserų Kazimieriečių va 
jaus vakarienėj nutarta dn 
lyvariti ir auka prisidėti.

Skaitytas laiškas į meti
nę Federacijos konferenciją 
Išrinktos atstovės: Vaišvi
lienė, OkonifenČ ir Matulio- 
kienė.

Atstcrvduti skyrių Fedefa 
ei jos 28-me skyriuje Išrink
tos Matūliokienė, Okonienė 
ir Lukifcnė.

Malonu pažymėti, kad su- 
sirinkiman atsilankė ir aps
krities pirm. Druktenis. Jis 
tarė keletą nuoširdžių žo
džių ir dėkojo skyriai už ne
nuilstantį veikimą.

Korespondentė

Kovo 12 buvo iškilmės 
draugystės Lietuves Karei
vių. Buvo garsinta pradžia 
3 vaJL popiet. Daugelis gero
kai pavėlavo ir dėlto užsi
tęsė. Kauliukais ir kortomis 
lošėjai turėjo progos paro
dyti ką kas gali. Čempio
nai laimėjo dovanas. Per
traukose kalbėjo kandidatai 
į. miesto valdvietes iš delno 
kratų partijos. Įžanginę kal
bą pasakė eks-aeratorius A.

ti su nuoširdžiu at-

JOS. F. BUDRIK,
tjfCOftPOBAtEb

3241 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7237

★
Didelė Rakandų 

Krautuvė
JEYVELRY IR MUZIKOS 

KRAUTUVE
po viena stogu, baitsme mine 

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

t

bu, kad kuo daugiausiai da
lyvautų katalikiškos visuo
menes ir draugijų atstovų.

Draugijoms kvietimo laiš
kai išsiuntinėti. Bet jei ku
ri draugija per klaidą ne
gavo ar atstovų, neiŠrlnko 
prUšoma dalyvauti valdyba.

B. S.

PERSKAITĘ “DRAUGI”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

4^^M

ANTANINA 
. ROMANAUSKlĘNfi

(po tėvais ilrbikaitė)

Gyveno: 931 East 74th St. 
Mtr6 Kovo 17d. 1944m.. 5:30
vai. vakare, sulaukus senatvės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kįlp ik Tau
ragės apskričio. Amerikoje Iš
gyveno 60 metų.

Paliko dideliame nuliūdime- 
2 sūnus Kazimierą lr marčią 
Marle, Pranciškų if marčią 
Annabęlle: 3 dukteris Anna
tVhalerr Ir žentą. Joirrl. Julia 
Roman Hopkins ir Srgt. Mar
garet Brasus (U. S. Vfac.); 
5 anukus ir daug kjtų .gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Velionė prikalusė prie Apaš
talystės Maldos, Trėtlfiinkų. ir 
Nekalto Prasld. šv. Pan. Ma
rijos draugijos. Brighton Par
ke. . ,

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeiklo koplyčioje. 4330 So. 
California Avenue.

Laidotuvės Įvyks antradienį, 
Kovo 21 d. 1944 m. IK koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta j Nekalto Prksid. Sv. 
Pan. Marijos parapijos bažny
čią, kurioje Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta , 
Šv. KasUmlero kapines.

NuoSirdžlai kviečiame visus 
glmipes, draugus ir padjstanrus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Kiiltūilę:— Sūriai, fftifctery-i.
Marčios, Žentai, .Vnukal ir
Glnrinįte.
baidot, direktorius John F. 

Eudelkls. Tel. Lafayette 0727.

riti

ŠI minkšta kėdė yra linguojanti 
ir padalyta stipriai tr snlyg vė- 
llaasln <tittans. Dabar priirsį-
duoda Dž ..............*19.95
Lengvais išpnokėjųpais po IJ..25 
i mėnesį lr dar dovana dyi

Budrike Leidžiamos 
Valandos:

Badio

W. H. F. C. 1498 K. Retvėrgo 
vakarfe 7:06 P. IS.

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

Sn pilna orkestrą Iš 28 
inwtrumentų.

JONAS GRO4INSKAS . 
Gyveno 6717 S. Artesian ave.
Mirė kovo 18, 1944, 8 vai. 
ryte, sulaukės pusės amž.

Giėnęs Lietuvoje. Rifo iž 
Tauragės apskr.. Šilalės par., 
GedeliŽaių Rdimo.

Aifeertkoįe išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliūdjme 

Seserį Nfstrtha lr seserį Oną 
GilžaoSkienę It jos šeimą lr 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų, o Lfetuvoje paliko brolį 
Juozapą.

Kūnas pašarvotas Ą. B. 
'etkads Koplyčioje, 6812 S. 

’ėstėrn Avė.
Laddotuvėą įvyks Trečia

dienį, koVo 22 a. iž koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas 
į Gimimo švč. Panelės parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielį Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vt- 
SUŽ jęfrnfneR. drangus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliu, Seserys, Brolis h*

Lftidotūvių Direktorius A. 
B. Petkus, Tel. Grovehil) 
0142.

A A
JO6BPINA V ATMUŠ

. Mirė Kovo 16 d.. 12 vai.
naktyje, 1944 m., sulaukus 4C 
metų arhžlaus. Gimus Lietuvd- 
Je, Gorainių, kaimo, Žvingių 
parap., Tauragės apskričio.

Amerikoj ISgyveno 31 metus
Paliko nuliūdę: vyrą Juoza

pą: sįlnų Lyman. (U.S. Army), 
dukterį Irene: pusbrolis Alek
sandras Baltas Ir daug kitų 
giminių. O Lietuvoje, seserį 
Elzbietą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas S) vakarą 
6 vaL vakare A. B. Petkus 
koplyčlojo, 6813 8. W este m
Avenue.

lAldotuvės įvyks trečiadienį. 
Kovo 22 dieną. 3:80 vai. ryte 
M koplyčios J Gimimo Panos 
šv. parapijos bažnyčią, o po 
gedulingu pamaldų bus nuly
dėtas J sv. Kad miero kapines.. \

Visi a.a Josefinos Vaitkaus 
giminės, draugai ir pnžįstarfit 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą Ir at
sisveikinimą.

Leidot, dlrėktorius Antanas 
B. Petkus. Tel. Urovebill 0142.

Stoltacttfe Pinigus
Morgičiams

snss nt mandagus 
PATARNAVIVAS

KRMEFKTTftS PREE MCSŲ

TAUPYKITE
dSl

1944
SUPREME

SAVINGS Ud LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius Ir

D AB ARTINA 
DIVIDKNTŲ 
BATA ...........

Didžiausia lietuvių

Jewelry Krautuvė
——i*--------

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 

PRIEINA- 
JUMS I

s;
Turime didelį ______________

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
J£W£LRY — WATCHMAK£K 

— MUSIC

4216 AfeCHER AVENUE 
Phone: LAPAYETTE 8617

4%
1751 W. 47th Street

* K --- ----- ■'*- --- ••u-
• »• ►
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Mūsų pastatytas

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOStISA.

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

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri 
davė daugeliui mūsų Lietuviam, 
kUėhtamS pilną pstehĮrtnfrną 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO.
TftVAMS MARNONAlIS 

DIDYSIS (NMas U Dirbtuvė: 527 N. WE8TERN AVE.

GARY, &TOIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PMU2IN PUNERAL HOME
Gerlamias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1H7 ROOSEVFAt SITREEt

SENIAUSIOS IR MODtmiAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727
-----r~ -» - ■ •

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio WOB8rrognunai
(i»o k.) 

Pirmadieniais tr Kcfvlrtnd. 
8 vai. rak.

NULIŪDIMO (VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNttKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

i

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi iiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

PAMINKLAI ...—~
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo Ba
I 1 ii

Mumis
Rekordas—

fe-B B

tol®
M Ftrma Virš 80 Metą
tos Pačios ftefeMk

imtimiimiiHmiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiimii
PUROOkaiizKBi amonamA AT NO iDfifrrtbNAL coirri 

PART1CU1AB FEOPLS PREFKB PA.CHANB.1S PRODVOTIONS 
DIBTRIBUTORS OF THB FAKOUŠ ■ttJNTELLO ORANTVB 

Mort Beautiful—Moet FniĮnrlng Cttrangat—Best Ia Tbą Wort<L 
BŪT U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KBEKPKITBS FEUE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODAj REZIDENCIJA:
4535 W. Washlngton Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPnblic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Remkite ir platinkite diepra&tį "Draugq"<
r ur- * '•>t ■

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijoau

AMBULANCE
Patarnatimas

Dienų Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

LACHAWICZ IB SUNAI
2314 YVEST 23rd PLACE 

10756 S. MICHIGAN AVE.

Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5760 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 80. MICmOAN AVE. Phom PULLMAN 9681

ANTANAS M. PHILLIPS
W0T tmiiVltCA AVE. ________________________Hmmm YABDS 4908

I. LIULEVIČIUS
<546 80. CAUFDBNIA AVE. Phoae LAF. 3572

P- J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 YV. 18th STREET

_______ _________ Tetephoae YARDS 1419________________

L Fe ZOLP
1646 YVEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1186—Si
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Kaip Chicagoj sučiuptas degtinės 
black market o siūlas

Suimta eilė įtariamų asmenų. Pasislėpu
sių stropiai ieškoma

Ačiū Chicago detektyvų 
biuro pastangoms, pagalios 
sučiuptas siūlas, kuriuo 
greičiausiai bus išvyniota 
aikštėn visa šaika ‘ black 
marekt’erių, kųfie degtine 
varė platų biznį arti ir toli. 
Detektyvai, po atlikto reido 
agentūroj rūmuose 30 So. 
La Šalie St., 1340-tam aukš
te pradėjo priiminėti telefo
nais užsakymus degtinei. 
Per šešias valandas gauta 
daugiau tuzinio užsakymų 
pristatyti šimtus dėžių (kei- 
sų) degtinės į Detroitą, New 
York ir kitus miestus. Buvo 
ir tokių, kurie telefonu ža
dėjo tuojau atvykti ir užmo
kėti už degtinę. Visus tokius 
atėjusius “kostutmerius ’ de
tektyvai sulaikė.
IEŠKOMA DIDŽIAUSIO 
“OLSELININKO”
Daugiausiai užsakymų deg

tinės buvo vardu Theodore 
N. Vombrack, kurs gyvena 
adresu 1714 W. Adams St. 
Šis, tur būt, užuodė negera 
ir pasislėpė. Policija dabar 
jo ieško. Buvo sulaikyta ir 
jo žmona išklausinėjimui.

Išklausinėjimui suimta vi
sa eilė asmenų. Tikima, kad 
bus atidengta viena didžiau
sių black market’ų su sky

riais daugelyje miestų. Ma
noma, kad pastaruoju laiku 
buvę daugelio degtinės san
delių apiplėšimai ir trokų su 
degtine pavogimai buvo ty
čia suplanuoti, kad tuomi pa
dengus black market’ą nuo 
policijos akių.
KAS UŽVED® ANT 
SIŪLO?

Kaip yla visuomet išlenda 
iš maišo, taip raketo, koks 
jis nebūtų, dalyviai, dėl pi
nigo, negali visą laiką išgy
venti nesugalvoję viens ki
tam šunybės. Taip buvo ir 
šiame atsitikime.

Prieš keletą dienų per 
holdapą trokų garaže, adre
su 1332 S. Kedzie Avė., buvo 
pašautas James Healy, iš 
Rockford, III., kurs black 
markete čia buvo pirkęs 51 
dėžę degtinės dėl Fay Miller, 
savininko naktinio klūbo 
Dubuųue, la. Policijos pa
imtas jis prisipažino užmo- 

, kėjęs $2,700 troko draive- 
riui, kad tą degtinės “liodą” 
nuo Division ir Western par
gabentų į vietą. Dar pridė
jęs $160 už paėmimą kito 
“liodo” nuo Damen ir Divi
sion Avė. Troko draiverys, 
pamatęs, 'kad Healy turi 
daug pinigų, nutarė jį api-

Statykit juos

Nekiškit nevartojamiems ar sugeduaiema {rengimams 
gulėti be darbo jūsų Vitkuose arba skiepuose. Ukeis- 
kite juoe j Karo štampas pas aavo elektros reikmenų 
krautuvininką, turintį itkabą au raudona, balta ir 
mėlyna insignija.

Jia pataisys juos kam nors, galbūt kuriam veikliam 
karo darbininkui, kuriam kitaip nėra galima pirkti 
įrengimų iki Pergalės kada nauji bus gaminami.

prie darbo!

tuos
nevartojamus daktus 
į Karo Štampas,

PASTABA: Cotnmonwealth Ed'non Kom
panija neperka vartotų elektros Įrengimų 
vėl parfla-lmnl, bet maloniai pagelbsti 
Chlcasos Krautuvininkams Siame patrioti
niam Hkettlmo Plane.

basebolininkai praktikuojąs Juodoji rinka apvagia automobilių 
savininkus* N

Chester Bovvles, OPA vir- j sios rinkos parazitų, kurie 
šininkas pareiškė, kad du su vagia, perka, parduoda ir 

padirbinėja gasolino kupo-puse milijonų galionų gazo
lino nuteka juodosios rinkos 
vamzdžiais kasdien.

Kitoje savo savaitinėje 
radijo transliacijoje Chester 
Bowles pasakė: “Gazolino 
juodoji rinka daugiau negu 
paskatina nusikaltimus. Tai 
yra aktualus apvogimas do
rųjų automobilių savininkų 
jiems priklausomos dalies iš 
ir taip jau ribotų išteklių.

“Racionavimą tvarką as
menys man pareiškė, kad 

; kiekvieną dieną apie du su 
1 puse milijonų galionų gazo

lino yra iššmugeliuojama iš 
musų ribotų išteklių juodo-

nūs.”
Bowles toliau pareiškė, 

kad visa tai reiškia, jog in
dividualus vairuotojas nu
stoja maždaug 45 mylių va
žiavimo kiekvieną mėnesį, 
kas yra 25 nuošimčiai “A” 
kuponų vertės padidinimo.

OPA pastangos sunaikinti 
juodąją biržą, reikalauja 
kooperacijos iš visų automo-

COM MON WEALTU EDISON COMPANY

Pasilipęs ant kopėčių Chicago White Sox menedžerius 
James J. Dykęs žiūri, kaip praktikuojąs jo rinktinė French 
Liek miestelyje, Indiana valstybėje. (Acme-Draugas tele
photo)

plėšti ir pasekė iki garažo 
aukščiau minėtu adresu. Čia 
įvyko susišaudymas. Čia su 
juo sykiu suimti ir aukščiau 
suminėti Miller ir troko 
draiverys E. Denlinger, taip 
pat iš Dubuąue, la., ir ga
ražo savininkas Harry Sam- 
•ky.

Policija tuojau patyrė, 
kad 'degtinė esanti pavogta

Sučiuptas karininkas 
dezertyras

/ mus
X W. Sadauskas iš Har

vey, IU., buvo paprašęs dnr. 
“Draugo” administracijos 
siųsti per savaitę dienraštį 
pasiskaitymui, šiomis die
nomis atsiuntė prenumeratą 
už visą metą ir pridėjo laiš
kutį, kuriame rašo, kad dnr. 
“Draugas” jam labai pati
kęs ir dėlto paliekąs nuola
tiniu skaitytoju. Taip. Dnr. 
‘ ‘Draugą’ ’ pamyli kiekvie
nas, kuris tik su juo ausi-

bilių savininkų, — pasakė Tiaižį8ta. skaitytojai, supa- 
toliau Bowles. Jis ragina už- žindinkite “Draugą” su sa- 
žymėti visą gazoliną esantį vo draugais, kurie dar nėra 
be kuponų, ir atsisakyti pa-j dienraščio skaitytojai!
tiems pirktis kuponus. . X Mirė Br. Tūbelio tėvas.

“Draugo” skaitytojas Br 
Tūbelis, gyvenantis Chica
goje. per Raud. Kryžių ga
vo žinią iš Lietuvos, kad 
miręs jo tėvas. “Draugas”’ 
ir pažįstami Br. Tūbeliui if

Valeskas išteisintas ; Apiplėšė profesorių
Kuprelio Walter Pelkos,' John Rice Bali, 62 m. am- 

kuris buvo prisikalbinęs ke- žiaus, einant į fakulteto su- 
letą merginų padirbtiems če- sirinkimą prie Cottage
kiams mainyti, ir praeitų Grove Avė., netoli Chicago Į “ ‘įnonilreiSkia užuoiau- 
metų pabaigoje Buimtas, Universiteto užpuolė trys į {og viMo.
aukštesnysis' teismas bylą negrai. Parmušę ant žemės
baigę. Pelka nubaustas atėmė $57 ir rankinį laikro- 
dviem tūkstančiais dolerių dėlį. J. R. Bali yra geologi-Federaliai agentai Chica

goj sučiupo Charles B. Kunz, j ir nuo trijų iki penkių metų jo9 profesoriaus asistentas
dezertyrą 2-nd Lieutenant’ą, 
kurą iš kariuomenės pabėgo 
išvakarėse prieš jo dalinį iš
siunčiant į Europą. Jo tėvas 
yra bankininkas Minneapoly

,w „ ir vienas direktorių Minnea-
“ 1 PoUs Brewiųg Co. Dezerty-

ras čia gyveno su žmona ad
resu 6526 S. Kimbark Avė. 
Atlikę kratą jo bute federa
liai agentai rado laiškų, ku-

N. Cicero Avė. Kad taip, ga
ražo savininkas patrauktas 
atsakomybėn ir už priėmimą 
vogtų daiktų.

Tokiu būdu policija ir su
čiupo siūlą black market’o 
ir perėmė agentūrą, per ku
rią buvo išpildomi užsaky
mai.
Ig PAPRASTO KLERKO 
Į MILIONINKUS

Kaip pelningas yra degti
nės black marketo biznis, 
parodo surinktos apie T. N. 
Vombrack’ą žinios. Prieš 

i metus jis buvo paprastas 
vienoj degtinės pardavykloj 
klerkas ir gaudavęs $20 at
lyginimo į savaitę. Po 15 
mėnesių black market biz
nyje jia paliko savininku 
Chicagoj dviejų degtinės 
pardavyklų, įsirengė puošnų

duoti ir nazių literatūra
Carl August Vogei, 2250

kalėjimo. - Northwestern Universitete.
C. Rudnickio, kuris būk * ----- =-------------

buvęs Pelka auditorius, by- - , _,
la bus iš naujo svarstoma Su pienu noreio par- 
kovo 24 d.

M. Valaskas, spaustuvnin- 
kas iš Roselando, kuris irgi
buvo įveltas į Pelkos bylą, Berteau Avė., pieno išvežio- 
teismo paliuosuotas nuo bet tolas« Jei būtų vien tik pieną 
kokio kaltinimo. U namus Priatatinėięs, ir

_____________ šiandien butų dar pieno iš
vežioto jum. Bet su pieno 

jis kostumeriams pa-
United Air Lines kompa- likdavo dar ir naziškos lite

S

li ja yra dnr. korespondentė 
pavyzdinga DKK narė.

X Aldonos Emilijos Bal
sevičiūtės pilaikai šv. Ka
zimiero kapinėse, po 23 me
tų, perkelti į nuosava lotą 
po mirties jos tėvo Juoza
po Balsevičiaus, seno West 
Side biznieriaus. Perkėlimo 
apeigos buvo atliktos praei
tą ketvirtadienį.

X Edvardas Nausėda, taf 
naujas • inžinierių korpuse 
Amerikos kariucmenėi, pa
darė motinai Antaninai Nau 
dėdienei malonu suroriza ne 
tikėjai parvykdamas keletai 
dienų atostogų. Edvardas 
n^keltiB į korporalo rangą 

sunkias manievras

rie liūdija jį esant palankiu MA AAA Daiirl KrV7*llli vez,JLOJum' Pnaziams. Be to, dar rado KSUfl. bonka jis kostumeriams
diagramas, kurios rodo, kaip
stiprios buvo,Amerikos karo "*> Chicagoj Raud. Kryžiui ratfiros. Federalis teisėjas 
jėgos 1942 metais i čekį $20,000 sumai, dėlto atėmė jam pilietybę ir

, Tai auka karo fondui, kurio perdavė autoritetam?, kurie išlaikė
Karo metu dezertyrams vajus dabar eina per visą patalpino jį koncentracijos Shreveoort, La., dabar ran 

Ameriką ir kuriam užsimota stovykloj iki karo pabaigos, dasi Camp McCain, Miss. 
sukelti 200 milionų dol. Chi-

gręsia mirtis. y t
ofisą užsakymams priimti ir 
įsteigė degtinės urmo 
(wholesale) parduotuvę 
Rockford, UI. Jis išpildyda- 
vęs užsakymus iš Detroit, 
Cleveland, New York, Los

cagos kvota yra 12 milionų.

. Vagia aliejų
Mrs. Frances Spataro,

Sf. Patrick dienoj —
ŽUVIS

Vienas tūkrtantis Irish

X Ant. Užnnlevičienė. gy
venanti Rhinelander, Wis., 
savo 150 akeriut ūki parda
vė svetimtaučiui. Sau pasi
liko tiktai vasarnami, ku
riame gahma sutalninti iki

1355 Cleveland Avė., prane- Fellowehip Club narių Mor- M vaTOrotaiu. Rezervacijos
Angeles, St. Paul ir gautus šė policijai, kad nežinomi rison viešbutyje mmėjo 43- -au d^,bar priimamos, ši vie-
iš visų vidlirvakarių valsty-l asmenys įsilaužę į joa namo gįą metinę St. Patrick die-
bių*. Jo firma buvo žinoma rūsį išleido iš kubilo (drum) ną. Vietoj gero steiko, pasi-
Americaway Industries var- 200 galonų šildomam pečiui tenkinta žuvim, nors, kaip
du. * (kūrenti aliejaus ir išsivežė, žinome, St. Patrick dienoj

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
mi ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

—- 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TFL CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8236 SO. HALSTED ST

buvo leista valgyti mėsą.

Vaikams čeverykai 
be kuoonu

OPA, matydama, kad ,di- 
delis perteklius čeverykų 
vaikams, paskelbė, kad ge
gužės mėnesį per pirmas tris 
savaites nebrangūs čevery
kai bus galima pirkti be ra
cionavimo kuponų.

ta ir apylinkė yra gerai ži
noma ir Chicago lietuviams

X Prie 45 ir Rockwell 
gatvių yra tuščias lotas. Pra 
eitą rudenį buvo aptvertas. 
Šiandie matos pėdsakai ge
ro automobilio vairuotojo, 
kuris stulpu? išlaužė, vie1^ 
tvorą sulankstė; be to, visa 
tvora net į vidurį loto nu
vilkta.

X Stanevičienė, brighton- 
perkeitė, gyv. 4411 S. Tal
man Avė., staiga susirgo. 
Gydytom patariama, tuoriau 
turėjo išvažiuoti į ligoninę. 
Tik dabar pavojus praėjęs 
ir leidžiami lankytojai.

X V. Cnkrienė, 18-tos ko-

XI

Lelijos oradeda žvdėfi
Garfield park’o šiltadar

žyje jau pradeda žydėti bal- t°nn°9 biznierka; ciceriečiai 
tosios velykinės lelijos.

Zbd UmI wUI J\A.
*■ '«•* «. jm-UI u

'fh, m.
duZL »t u.«, aUn*

Miliauskai ir Zūra-Pienė, 
Marąuette Park biznierka, 
kovo 15 d. išvyko atosto
gų į Hot Springs. Ark.

X Ivanauskai, žinomi Die
vo Apvaizdos kolonijos biz
nieriai ir veikėjai, savo na
mą puikiai atremontavo. 
Vienas kambarių įrengtas 
veikėjų ir spaudos atstovų 
pasitarimams.




