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Kaujasi su Indijon įsiveržusiais japonais
Amerikos didieji lėktuvai puolė 

Frankfort ir Schweinfurt miestus
LONDONAS, kovo 24.— cių aerodromus šiaurinėj

Amerikos didieji bomberiai Prancūzijoj.
Grįžę lakūnai sakė jie ne

radę priešo lėktuvų opozi
cijos,

šiandien išnešė dvišaką ata-
ką ant taikinių Vokietijoje priejslattuvinių
ir Prancūzijoje, ir padarė, trankų Sradymae vi8ur 

X I rjauja rekordą dėl atakų buyęs dideli9
skaičiaus. šios dienos ata- 

i > ■ i kos tęsia sąjungininkų ne- 
perstojančią orinę ofensyvą
prieš nacius.

11 ‘į j U ! Apie 250 keturmotorinių
lėktuvų dalyvavo atakose. 
Vienas dalinys puolė Frak- 
fortą ir Schweinfurtą, Vo- 

r kietijoje, o kitas puolė na-
* U,t

Vakar dienos atakose nu
mušta 61 nacių lėktuvas. 
Šios dienos puolime ameri
kiečiai prarado 3 bomberius 
ir 5 naikintuvus.

Šios dienos ataka buvo 
devyniolikta šį mėnesį iš 
Anglijos bazių, kas sudarė 
naują rekordą.

Rusai perkirto nacių Karpatų liniją
MASKVA, kovo 24.—Mar’ mas sakė rusai perkirto 

šalo Žukovo pirmoji Tikrai-1 Odessa-Varšuva geležinkelį 
nos armija pravedė naują
ofensyvą ir pralaužė nacių 
liniją tarpe didžiųjų Tarno- 
podio ir Proskurovo bazių, 
kurios gina priėjimus prie 
Karpatų kalnų.

Žukovo priešakiniai dali
niai, žygiuodami pagal ge
ležinkelį į pietus nuo Tarno-

abiejose pusėse Tarnopolio.
Kiti Žukovo armijos dali

niai žygiuoja į pietvakari- 
riu9 nuo Kremenets ir užė
mė Založtsi, 60 mylių nuo 
Lvovo.

Maršalo Konev antroji 
Ukrainos armija šiuo laiku 
skuba anapus Dniestro upės.

polio, užėmė ir perėjo per Anot komunikato, Tyrnovo,
Kopčintse miestą, ir randa
si apie 70 mylių nuo Prut

10 mylių į pietus nuo Mogi- 
lev Podolski, jau užimtas.

upės, ir nepilnai tiek nuo Daugiau negu 1,000 ru
Čekoslovakijos sienos. 

Maršalo Stalino praneši-
munų ir vokiečių karininkų 
ir karių suimta belaisvėm

JAPONĖJ LAIVAS NUSKANDINTAS PRIE PAT JŲ ‘SANDELIO’
E-------

Japonų 5,800 tonų prekybinis laivas, 385 pėdų ilgumo, guli ant dugno prie Vunapo- 
re, į pietus nuo Rabaulo, Naujos Britanijos saloje. Maistas ir amunicija sukrauti kran
te. Šitoks atviras sandėlis yra Vienas kelių, kuriuos japonai turėjo sudaryti nuo to 
laiko, kaip sąjungininkų atakos (padarė Simpson uostą, Rabaule, neprieinamą japo
nams. AAF nuotraukA. (Acme-Draugas Telephoto.

Pavarė juos iš keturių pozicijų
Japonai nori užimti susisiekimų centrą
NEW DELHI, kovo 24.—

Sąjungininkai kariai, staiga 
kontratakuodami japonų tri 
šakį žygiavimą Indijoje, pri 
vertė vięną japonų dalinį 
trauktis ir paleisti bent ke
turias stiprias pozicijas. 
Vyriausias sąjungininkų va 
das Lord Louis Mountbat
ten sakė japonai smarkiai 
nukentėjo.

Japonų Domei agentūros 
pranešimas tvirtina, kad ja
ponai vis dar varosi pirmyn 
Indijoje, ir teigė, kad sąjun
gininkų 20-toji divizija vi
siškai apsupta. Nėra jokio 
patvirtinimo tokiam jų pra
nešimui.

Didžiausias priešo 
nys matomai stumiasi į Im- 
phal, Manipur provincijos 
sostinę ir svarbų sąjungi-

šiai prasidėjo, jie buvo da-
sivarę iki 28 mylių nuo to 
miesto.

Du kiti japonų dalinai 
taipgi peržengė per Indijoe- 
Burmos sieną: vienas buvo 
didžiojo dalinio vienetas, o 
antras stiprus dalinys ban
dė sudaryti antrą pusę žny
plių ant Imphal.

Japonai matomai nori už
imti Imphal ir tuo perkirsti 
kelią, kuriuo sąjungininkam 
kariam Burmoje pristatoma 
reikmenys.

Sąjungininkų kontrataka 
pavarė japonus iš trijų po
zicijų įprie strateginio Im- 
phal-Tiddim kelio, o toliau 
į šiaurę kitos patrolės žy-

dali- j giuoja į kitą svarbią japo
nų poziciją.

Pranašaujama, kad šie 
susirėmimai Indijos-Burmos

ninku susisiekimo centrą.' pasieny prives prie didelių 
Pirm negu šios dienos mū-l mūšių.

Laimėsime - Churchill 
ir Gen. Montgomery

KUR NORS ANGLIJOJE, 
kovo 24«—Ministrų Pirmi
ninkas Churchill, drauge su 
Gen. Eisenhower, šiandien 
padarė Amerikos parašutis
tų inspekciją ir sakė ameri
kiečiam, kad jie greitai gaus 
progos suduoti smūgį, kuris 
padarys pasaulį geresnį vi
sai žmonijai.

Britui Gen. Montgomery, 
kalbėdamas Londone, sakė 
sąjungininkai ruošiasi daly
vauti pasaulio didžiausiam 
kare, kuris gali tęstis me
tus, gal net ilgiau, bet bai 
busiąs didelis reginys ir 
mes laimėsime.

Lėktuvai nuskandino 32 japonų
laivus prie Naujos Gvinėjos

Hull kalbėjosi su 

republikonais atstovais
VVASHINGTON, kovo 24.

—Konferencijoje su grupe 
naujų republikonų Atstovų 
buto narių, užsienių reikalų 
sekretorius Hull gynė vy
riausybės užsienio politiką.
Hull atpasakojo jiems kelis 
pavyzdžius, kaip Amerikos 
užsienio politikos principai 
buvo pritaikomi bėgamiems 
reikalams.

Sekretoriaus konferencija 
buvo pradžia jo kampanijos 
atsakyti užsienio politikos 
kritikams. Hull greitu laiku 
sakys radio kalbą, kurioje 
jis išaiškins kaip Amerikos 
politika pritaikoma atsieki- 
mui pageidaujamų tikslų.

a „ ... SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Padėtis Cassino fronte
omą u parei ę® Neapoly, kovo 24.—Tankų1 bendrai nėra pasikeitusi, 

a ovams, un g in artįjerįjog gelbstimi, neu- Vokiečių lėktuvai bandė ap-
. \ 0811 zelandiečiai pėstininkai iš šaudyti sąjungininkus ka

naujo puola smarkiai pne-

Nuskandino japono 
kreiserį, lėktuvnešį

LONDONAS, kovo 24.— 
Laivyno pranešimas sakė 
britų submarinai nuo šių 
metų pradžios nuskandino 
japonų kreiserį, 7,000 tonų 
lėktuvnešį, aštuonis reikme 
nų laivus ir kelis mažesnius 
karo laivus.

Anot pranešimo, kitas 
kreiseris buvo sutorpeduo- 
tas, o mažesnis prekybinis 
laivas ir didelis transportas 
buvo sužaloti.

WASHINGTON, kovo 24. 
—Prez. Rooseveltas, patvir
tindamas Amerikos norą pa 
dėti priešo engiamiems pa
bėgėliams, išleido pareiški
mą, kuriuo prašo laisvąsias 
Europos ir Azijos šalis nors 
laikinai atidaryti jiems du
ris.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvnkarių Pacifike, kovo 
24.—Šiandien pranešta, kad 
sąjungininkų lėktuvai tre
čiadieny nuskandino du ja
ponų prekybinius laivus, 
septynis pakraščių laivus ir 
23 kareivinius laivus. Ata
ka įvyko prie Wewak bazės, 
ir Laivai veikiausiai bandė 
pristatyti reikmenų japonų 
garnizonui šiauriniam Nau
jos Gvinėjos krante.

"SŠioje ir dviejose anksty
vesnėse atakose sąjunginin
kai sunaikino, neskaitant 
kareivinių laivų, 18 priešo 
laivų, jų tarpe naikintuvą.

Kiti sąjungininkų lėktu

vai tuo pat metu pravedė 
eilę atakų ant priešo pozi
cijų Naujos Gvinėjos kran
te, nuo Cape Moem, prie 
Wewak, iki Aitape, 90 my
lių į šiaurvakarius. Vienas 
sąjungininkų lėktuvas din
go, matomai priešlėktuvinių 
patrankų numuštas, kadan
gi pranešimas sakė japonų 
lėktuvų opozicijos nebuvo.

Torpediniai lėktuvai iš 
Solomonų numetė 36 tonus

Iki liepos mėnesio 
5 mil. karių bus užjūry

WASHINGTON, kovo 24. 
— Prezidentas Rooseveltas 
šiandien pranešė, kad iki 
liepos mėn. 1 d. penki mili- 
onai Amerikos karių bus 
užjūryje.

Jis nesuteikė jokių smul
kesnių žinių apie tų jėgų 
paskirstvmą, bet per pasta
ruosius mėnesius labai pa
didėjęs skaičius užjūrin iš
vežtų karių duoda suprasti, 
kad artėja senai laukiama

bombų ant Vunakanau ae- Europos invazija.
rodromo, Rabaule, o kelis i _ ., . ...

x , Prezidentas tik pranešė,
šimtus mylių į rytus leng-' , . . x. ,kad per ateinančius du me-

Iš naujo puola Cassino nacius
* __ 5 *
Tankai pagelbsti neuzelandiečiams

konferencijos principų.

KALENDOPIUS
Kovo 23 d.: Apreiškimas 

Šv. P. M.; senovės: Nari
mantas ir Grudeva.

Kovo 26 d.: Šv. Ludgeras; 
senovės: Dorulis ir Gėla.

šinančius vokiečius vakari
niam Cassino miesto kraš
te. Neuzelandiečiai truputį 
pasivarė pirmyn, ir išmušė 
ir suėmė diug vokiečių ka 
rių. i

Mortarai šaudo į vokie
čių pozicijas, o tankai pra
muša kelią į strateginį vo- 

Roses
(Kančios Sekmadienis.)

Kovo 27 d.: Šv. Jonas kiečių laikomą Del
Damaskietis; senovės: Mel- viešbutį. Naciai taipgi laiko 
dutis ir Borėją. Continental viešbutį, prie

jo esantį amfiteatrą ir pa-
ORAS

Dalinai ūkanota. Nešilta.
locių, ir kitur, didelius pas
tatus.

rius žygiuojančius vieške
liu. Iš 50 lėktuvų, 7 buvo 
numušti.

Į šiaurę nuo Cassino prie
šas antrą dieną iš eilės ap
šaudo Portella ir Castellone 
apylinkes. Invader lėktuvai 
iš Viduržemio bazių bonrv- 
bavo. nacių mortarų pozici
jas prie Benediktinų viznoo 
lyno Cassino kalno virMnA- 
je, ir trim atvejais parašu- 
tais numetė reikmenų są
jungininkam kariam, kuris 
yra izoliuoti prie to kalno 
viršūnės.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ FLORIDOS — Prela

tas Denni* J. Dunne, 69, 
Švento Kryžiaus parapijos, 
842 E. 65th St., klebonas, 
mirė? Susirgęs Chioagojd, 
jis prieš porą savaičių bu
vo išvežtas į St. Francis li
goninę Miami mieste. Palai
kai pargabenami Chicagon, 
kur įvyks laidotuvės.

IŠ WASHINGTONO. — 
Laivynas pranešė, kad Ame 
rikos submarinai nuskandi
no dar 11 japonų laivų.

IŠ PEARL HARBOR — 
Amerikos lėktuvai vėl puolė 
Ponape salą, Ir numetė 80 
tonų bombų ant 4 japonų 
laikomų atoHų Marshalluos.

IŠ NEAPOLIO — Sąjun
gininkų lėktuvai Iš naujo 
atakavo narių susisiekimo 
Unijas šiaurinėje Italijoje.

IŠ MASKVOS — Rusų 
kariuomenė į šiaurę, nuo čer- 
novfts pasiekė Dniesterupę.

vieji bomberiai ir karo lai
vai bombardavo priešo po
zicijas Torokina apylinkėje, 
Bougainville saloje.

IŠ WASHINGTONO. — 
CIO plieno darbininkų unija 
patiekė planą, kuri?x> darbi
ninkai gautų dalį firmų pa
daromo pelno.

nesiūs užjūry esančių karių 
skaičius padidės iki 5 mili- 
onų, ir pridūrė, kad tai yra 
labai daug vyrų.

Toks skaičius amerikiečių 
karių yra beveik du kart 
didesnis, negu praeito karo 
metu Europon pasiųstų ame 
rikiečių skaičius.

Ieško prieglaudos 
suomių

STOKHOLM, kovo 24.’’— 
Suomijos ministeris Aleks i 
Aaltanen atvyko į Stokhol- 
mą šiandien tikslu susitarti 
su švedais dėl suomių vai
kučių evakuavimo švedijon. 
Jo atvykimas davė pradžią 
gandams, būk j is ieškosiąs 
naujų būdų susitaikyti su 
Rusija, bet nėra jokio pa
grindo tokiems spėjimams.

»
šiuo laiku girdimi rapor

tai, kurie sako vokiečiai 
koncentruoja savo karo lai
vus, kareivinius laivelius ir 
kareivius Rytprūsijos uos
tuose. Kadangi toks žygis 
nereikalingas taipsaugal, epe 
jama, kad vokiečiai gal pla
nuoja okupuoti Suomijos 
Ahvenanmaa salas, tarpe 
Suomijos ir Švedijos prie 
Bothnia įlankos žiočių.

Naciai gaudo Vengrijos žmonių vadus
Hull atsišaukia į vengrus priešintis
ANKARA, kovo 24.—Ru

munijos pasiuntinybė Anka 
roję šiandien patvirtino pra 
nešimą, kad vokiečiai oku
pavo visą Rumuniją.

LONDONAS, kovo 24.-, 
Specialiai parinkti vokiečiai 
geštapininkai vykdo masi
nius areštus okupuotoj Ven 
grijoj. Pirmieji pajutę nacių 
kietą ranką buvo politiniai 
vadai, kurie įtariami anti- 
nacišku nusistatymu.

Kiti sluoksniai pranašau
ja, kad liberalai profesoriai, 
kunigija ir laikraštininkai 
bus sekantieji, kuriuos geš- 
tapo suims ir išveš į kon
centracijos stovyklas.

Pranešimai iš Ankara sa
ko vokiečiai šį rytą baigė 
formaliai okupuoti Vengri
ją, ir šarvuoti nacių auto
mobiliai dabar pUroliuoj'a 
visas didžiąsias Sofija gat
ves.

WA8HINGTON, kovo 24. 
—Užsienių reikalų sekreto
rius Hull šiandien atsišaukė 
į Vengrijos gyventojus prie 
Sintis vokiečiams okupan-

Argentiniečiai neri 
laisvų rinkimu

MONTEVIDEO, Uragva- 
jus, kovo 24.—Keleiviai iš 
Buenos Aires sako nuolati
nis pro-demokratiškias spau 
dimas daromas ant revoliu
cinės Argentinoj vyriausy
bės patraukimui kariuome
nes į kareivines, laisviems 
rinkimams, ir grįžimui prie 
konstitucinėj valdžios.

Informantai sako tą są
jūdį veda 15 Argentinos ge
nerolų, kurie stato tokius 
reikalavimus Prez. Edelmi- 
ro Farrell ir karo ministe
riui Juan Peron, kurie da
bar neva svarsto jų prašytam!.

Hull pareiškė, kad veng-1 mą. Tiems generolams va
rai, stipriai priešindamiesi' dovaująs Artūro Rawson,
vokiečiams, atgautų “laisvų 
tautų' pagarbą ir draugiš
kumą ir parodytų turį teisę 
į nepriklausomybę.”

vienas anti-ašies revoliuci
jas vedėjų, kuris per 48 va
landas ėjo prezidento perei
gas.
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ĮDOMIOS ŽINIOS IS PHILA., PA.
K? pasakė Phila 
lietuviams
Kun. S. Raila radio progra
moj, vedamoj A. Džiko, iš 
stoties WTEL, kovo 18 d.

Jūs jau žinote, kad Ame
rikos lietuvių dauguma vi
sose kolonijose daug nudir
bo Amerikos gerovei ir Lie 
tuvos Nepriklausomybei bei 
lietuvių laisvei apginti. Ii 
tik maža dalelė nelaimingų 
lietuvių tuščiai stengėsi ko 
voti prieš daugumos lietu 
vių patrijotinius siekimus 
Neliesdami žalingos lietuvių 
veiklos, čia prisiminsime kt 
kitų kolonijų tikri lietuvis' 
yra nuveikę ir ką Philadel 
phijos lietuviai galėtų veik 
ti.

Tėmydamas paskutinių 5- 
kių metų Amerikos lietuvių 
veiklą, įžiūrėjau, kad tas 
darbas huvo varomas trim 
ruožais:

1. Kaip susipratę Ameri
kos piliečiai lietuviai didžiai

! NEMOKAMAI
DEL

Muskulu Nuovargio
■ Jei jūs kenčiate nuo baisiu skausmą 

ii nuovargio rheumatiuno ir neuralgijos,

• jei ramiai negalite miegoti ii priežas
ties sustingusio sprando, skaudžiu mus
kulų. muskulų nngarsksusmų, pstem-

• pimų, išnarinimu ar užgavimų, pasiū- 
skite tuojaus i Dr. Peter Fahrney & 
Sons, Co. dėl nemokamai išbandymo

• bonkutės Dr. Pstpr’s Olsjo. Rheuma- 
tirmo ir neuralgijos skausmai tankiai 
rišasi su uždegimu, ištinimp. kraujo

• sukepimu ir silpnesnės cirkulaciios 
liečiamose dalyse. Dauguma skaudžių 
muskulu kančių ir skausmų nuo pa- 
prasto rheumatirmo, neuritis. musKu- 
lmio nugarskausmo, gaivos skaudėpmo, 
patempimų, ištinimo, susidaužimų ir

• negavimų aktualia' 
viršutiniai tik pati 
Olejo. Sis puiku
veikia kad pagreiti________
į sužeistus, skaudančius
Skausmas palengvintas nes gamta v«i-

• Ua* tųgrgiieti normalu, aktyvų mus
kulų smagumą. Persltikrinkit sau kaip 
tūkstančiai kitų darė per suvirš pen-

• kiauksimu metų. Jums nieko ntfcsi- 
nuos ir jūs laiminsit t* diena kurioje 
taip padarėte.

greitai

-ertino Amerikos demokra- 
inį, laisvą ir taurų gyveui- 
oą. Todėl jie visur — pri- 
atiškai ir viešai gynė , tą 
irnerikietiską gyvenimų. At- 
riradus pavojui, iškilus ka- 
lųį, amerikiečiai lietuviai 
įtojo uoliai ginti tą savo 
mtrą Tėvynę. Visose kolo- 
ūjose lietuviai savanoriai 
Jūriais stojo Amerikos Ita
lais, tūkstančių tūkstančius 
lolerių skolino karo bonams. 
"uoj, Chicagoj skrido Litua- 
įica H, New Yorke išpirk- 
a milijonai karo bonų, Naši
ojoj Anglijoj ir kitur ėjo 
lidelis judėjimas kaip dau- 
:iau pagelbėti. Neatsiliko ir 
Philadelphia. Amerikos Rau 
louajam Kryžiui sudėta 
ūksiančiai, nupirkta ambu- 

iansai, aukota kraujo. Tik 
trumpai išdėstyti mūsų pat- 
rijotiškumą reiktų kelių va
landų laiko.

2. Kaip lietuviai amerikie
čiai visą. laiką gan uoliai 
dirba, kad palaikytų savo 
lietuviškumą. Lietuvių pa
rapinės mokyklos, lietuviš
ka spauda, patrijotinės or
ganizacijos, dvi didžiulės 
apdraudos draugijos, šimtai 
klubų, radijo valandos, pa
skaitos, judami paveikslai, 
vaidinimai, koncertai ir ki
ta buvo nuolatiniai lietuviš
kumo palaikytojai tarp mu
sų išeivijos. Ypatingai gra
žų ir vertingą žygį lietuviš
kumui yra nuveikę Pittsbur
gho lietuviai, kurie įrengė 
lietuvių kambarį Pittsburgh 
universitete — Cathedral of 
Learning. Ten kabo Lietu
vos Vytis, kambario sienos 
išklotos lie.uvių liaudies‘dai

lės apdiniais, profesoriaus 
stalas papuoštas lietuvių

“DftDft JUOZAS ’ LAUKIA 1 6 SKAUTŲ PRANEŠIMO
9

Gen. Joseph Stilvvell (kareivių vadinamas “Uncle Joe*’), vadovaująs Amerikos kari
ninkų išlavintai kinų kariuomenei, savo štabe prie Tanai upės laukia skautų-žvalgų 
pranešimo apie japonų pozicijas. Neseniai iš šios vietos japonai buvo išmušti. Trauk
tis jie turėjo su dideliais nuostoliais. (Acme-Draugas telephoto)

merikoniškoj spaudoj, kad klausimas, kaip mes, Phila-. džia, tai ir mes turime di- 
99 nuoš. lietuvių stovi už detpki’os lietuviai, galėtu- džią pareigą įtempti visas 
Nepriklausomą Lietuvą ir mėm daugiau nuveikti A-
Atlantic Charter teises. Lie- merikos laimėjimui in Lie-_ ituvos Neprigaus o m y b ė s tuvos Nepriklausomybes at-

BR. PETER FAHRNEY & 8O«8 CO.
Dept E71-15M

5S1.Y“^hla??nllT,,YCh‘<S’ol^aL I dailės drožiniais. Ant sienos*58 Stanley BU Wlnaip«?, Man.,' j kabo kopija didingo Ciur-
lionies paveikslo “Du Kara
liai”. Tuo vykusiai iškėlė 
lietuvių vardą, jų liaudies 
meną, kultūrą tokioj gar
sioj mokslo įstaigoj. Tai di
delio pasiaukojimo ir karš
to lietuviškumo parodymas.

3. Kaip lietuviško kraujo 
ir Pirmosios Tėvynės, gra
žiosios Lietuves, sūnūs ir 
dukterys, lietuviai nepaliau
jamai budėjo. Kai tik vie
nas ar kitas priešas paver
gė Lietuvą, iš visų koloni
jų patri jotiniai lietuviai už
protestavo, siuntė rezoliuci
jas, prašymus, kad Lietuva 
nori ir turi būti laisva ir 
nepriklausoma. Vieningai ir 
galingai skelbė savo ir a-

šventės iškilmingai paminė
tos, sušaukti lietuvių ma
siniai susirinkimai, sudėta 
tūkstančiai dolerių kenčian
tiems lietuviams pagelbėti. 
Vien iš kaialikų vyskupų 
fondo perduota visiems Lie
tuvos gyventojams be jor 
kio skirtumo apie $100,000. 
Tik kelios savaitės atgal 
gauta $10,000.00 nupirkti 
vaistams, kuriuos nusiųs į 
Lietuvą per Raudonąjį Kry
žių. Rochesterio lietuviai 
gražiai parėmė lietuvių lei
džiamą buletenį angliškai. 
Jie surinko tuo tikslu $1,- 
000.00.

Taigi, kaip girdėjom vi
sų kolonijų lietuviai daug 
ir naudingai veikia lietuvių 
ir Lietuvos vardui palaiky
ti ir Lietuvos teisėms ap
ginti. Dabar tik gali kilti

statymui. Jei kiti galėjo Ir 
gali, tai ir mes galime ir 
privalome uoliau dirbti, kad 
visomis savo jėgomis rem
tumėm Amerikos karo lai
mėjimą ir Lietuves Nepri
klausomybės atstatymą. Juk 
mūsų neprieteliai nesnau-

savo jėgas lietuvių kultūrai 
kelti ir lietuvių reikalams 
ginti.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS .

Rg«S

,Uį»y;_;

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Everything ln the Uae •< 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOWKDt)MS IN 
MERCHANDISE MART 
Fur appointment call —

REPUBUC MSI

V* O L k STIBIO

194*5 VVisl 35* I

molak-
lOMI’l.LIE

ADV VNCED P MOTO CK.“ PHY 

LrtRtel POSSIHI.I l’RI< i * 

PH<AF » AFaY r. i J F i

DR. VAITUSH, OPT. 
" lietuvis

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savo Rastinę į 
BRIGHTON PARK

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

EXTRA! EXTRA!

riAPGLTU
VTBTMTNTIMJfl AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS

RADIO LAIKRAflTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 145fl kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — noo 

9:30 vai. vakare.
EKTKA PROGRAMAS Ponk' 

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

6755 S. Westem Avė., Chicago, IlL
Telefonas — GROveJiill 2242

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 S. Halsted St
TeL Calumet 7237

★
Didele Rakandų 

Krautuvė
JEWELBY IR MUZIKOS 

KRAUTUVft
po vienu stogu, baltame name 

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

/oraBetterDay
•' U.S.V/AREOHŪS

Captive men and captive ma- 
chines grinding eut w»r imple- 
ments for Hitler. Captive men 
forging their ovn chains.

“Ha!” Paul telis Georgės, “if I 
have būt one hand I can do only 
half aa much vork for tha Nazi
šerine."

A man shridks, gears screech. 
The machine steps. Paul has lošt 
his right arm. He may die būt it 
vili take a month to repair the ma
chine if parts can be found.

This happen s daily in the fac- 
tories of Czecho-Slovakia, Norvay, 
Holland, Belgium, France.

In America ve can hurry Hitler’s 
defeat by sticking to our jobs and 
buying War Bonds every pay day. W83 7«r V. s. I

Mana 2B matą praktikavimas 
jusą garantavimas 

Optometrically Akią Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervųo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose agzamiaavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I v. 
vsk. Seredomis nuo pietų, • Ne

dėlioj pagal sutarti 
Oeagely atsitikimą akys 
mas he' “ ‘

4712 South Ashland At.
TARDS MM

KREIVOS AKYS ATITAISOMO8

Jaunuoliai, kurie nepriimami J 
karo aviacijos skyrius II priežas
ties spalvų ne regėjimo (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydytu

Permainyta, 
vardas lr 
adresas

Lletuvttka.
žydukas

RJSMKITH 
BENA 

LUČIŲ VIU 
DRAUGĄ

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tei. GBOvehUl 0617 
Offlee Tet HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 VVest Marųuette Road

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

1 1 -■ ..............................-................................ 1 ,!l" . .............................. ........................................................

TeL CANai 8122

• DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio

vakarais ofisas uždaryta*.

— REZIDENCIJA '
3241 West 66th Place

Tel. REPnbUc 7868 /

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

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 ir nuo 6 Ud 8 vai vak,
Nedėliomis pagal sutartį 

Otfloa TeL YABds 4787' 

Namą Td. PROspect 1939 '

TeL Y ARds 2246

DR. C. VEZaiS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tsl.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflee veLt 1—1 b 6—8:80 P.M. 

Trečiadlenlab pagal ratartį

M minkšta kėdė yra linguojanti 
įr padaryta stipriai far sulyg va
liausio stiliaus. Dabar parsl-

......... •19.95duoda nl

Lengvais išmokėjimais pe $1.25 
į mėnesi ir dar dovana dykaL

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.

★
Su pilna orkestrą U 25 

instrumentų.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

------- Ar—

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

fa* 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
JEVVELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHEB AVĘNUB
Phone: LAFAYETTE 8617

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

TIK viena pora akių visam gyveni
mui. Saugokite Ja. leisdami išeg
zaminuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kurią regijlmo mokslas 
gali sutelkti.

3« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
THriona,: CANAL 0523, Clileago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečiad. lr šeštad. 9:30 a. m. 
f:0

TeL Y ARds 5921
Bea.: KENtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West S5th Stree'

TeL CANai 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 8o. Halsted St
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

Tet YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS >
•YUYTOJAfl B OIIIBUBGAB 

XB AKINTOS PRITAIKO
744 Weat 35th Street

▼aL: 11-12; 2-4; lr 6:30-8:30 

Pirmadieniais—2-| ir 6:30-8:30

šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame aavo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlook 8700 

Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 9434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

| 6155 So. Kedzie Avenue

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

■ Ofise Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia Saukite—
Res. Tel.: MIDway 2880

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

Iki :00 p. m.
Z

DR. G. SERNER
UETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tet: Yards 1889

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akia 

Ištaiso.
Ofiao lr Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 ild 4; nuo 6 iki 8 

Sekmadienyje pagal sutartį.

i

Ofiso Td. .... VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
UGIONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariua

DR. P. ATKOCIOMAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

tr Penktadieniais 
VąL: 10-13 ryte, 2-6, T-9 P. M. 

8147 8. Halsted St., Chlcagi 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

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

DR. EMUY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofise TeL LAFsyetto 8210
Rez. Tet LArayetts 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzle 2868

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

Penktad. 8:30 Ud 9:30 vak. 
šeštad. 6 vai. Iki 9:30 vak. --

Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J. W. (ioethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VTRAI HELP W ANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

"DRAUGAS" HELP WANTF.D 
ADVERTTSING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. KANdolito M88-HSS

SVARBUS PRANEŠIMAS
Wor Manpower OommlMlon na 

statymai reikalauja kn<l tlaiitni- 
mas darbininku turi Jsljrytl Pa- 
Uuoeavimo RaSta (statopieut of 
availabillty) nuo dabartinėm dar
bo Jstalroa — ar nuo War Man- 
power Oommission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitlkrlnklt ar Jūs galit gauti 
ir ar Jums reikalinga paIIuoga
vimo raitas. .Jūs sutaupysit sau 
tr darbo ištaisoma daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

PAKUOTOJŲ IR 
SHIPPING ROOM PAGELB.

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

640 W. LAKE ST. IIAY. 7241

REIKIA
MEKANIKŲ

Patyrusių
Prie automatiškų filling 
mašinų ir prie visokių 
mekaniškų darbų.

Gera Mokestis
PASTOVUS DARBAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

GENERAL GARAGE 
VYRO

Kaipo naktimis sargas.
Turi mokėti vairuoti trokus.
MULVIHILL BROS. MOTOR 

SERVICE
1912 S. Jourdan Ct. Canal 7580

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKIT J

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

Central 

Steel & Wire Co.

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
. SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai * 
Gera mokestis 

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

2742 W. 36th PLACE
AtsineSkit gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

LION MFG. CORP. 
100% Karo Darbams

REIKIA
RECEIVING ROOM 

PAGELBININKŲ 

ALIEJUOTOJŲ 

GENERAL MAINTENANCE 

DARBININKŲ 

ABELNŲ MACHINE SHOP 

DARBININKŲ 

ATSIŠAUKIT 

2640 BELMONT AVĖ.

DARBININKU REIKIA
BILE KURIO AMŽIAUS

51 VALANDOS Į SAVAITE
Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų

PAGELBEKIT SUMUŠTI AŠĮ!
MES GAMINAM KARIUOMENEI IR LAIVYNUI 

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 
GERA TRANSPORTACUA — PO KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT EMPLOYMENT OFISAN

SHERMAN-KLOVE CO.
3531 West 471 h Street

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininku
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų

Machinistams Pagelbininkų
Material Handlers

Welderiams Pagelbininkų
Hand Truckers

★ * ★
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Taipgi Reikia - PATYRUSIU
HORIZONTAL BORTNG MILL OPRS. BULLARD OPRS. 
TURRET LATHE OPERATORIŲ PLANER OPR8.

ELECTRIC ARC WELDERIŲ LAYOUT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ

PRECISION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS 
JEI NETURITE PATVRIMO MES JUS IŠMOKINSIM

W_______
MERIT DIRBTUVE

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

Dirbtuvė* tvarkoma Canteen pristato valetu, koAtn kaina.
Jei dabar dirbat, prie karo darfrg. būkit, prie aavo darbą.

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

NATIONAL' 
MALLEABLE & STEEL

CASTINGS CO.
★

ELECTRIC FURNACE DEPT. 

REIKIA

Pirmų Pagelbininkų 

Antrų Pagelbininkų 

Ladlemen
IR

Abelnų Foundrėje

Darbininkų

Inspektorių
★

GERA PRADINE MOKESTIS 

GERA TRANSPORTACUA

★
Po Karo Ateitis 

★
1400 S. 52nd Avenue

CICERO. ILL. .

SPRAYERS
Patyrusių prie rakandų. 

Pastovūs darbai. Gera mokestis.
STORKUNE FURNITURE 

CORP
4400 W. 26th St.

HELP ffANTED — MOTERYS

^ŽENITORKŲ
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

Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
Pirmad. visą dieną Penktad. 

8:80 ryto iki 5 pp.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ ,
Patyrusių, J87.8O J mėnesj 
Pilnam ar daliniam laikui 

KrelpkltM prt. HoiiMkeeper.
«DOEWATB!R bbacA HOTEL 

6JU» Kh.rtdnn Rd.
------ - -•

OPERATORIŲ
PATYRUSIŲ

SINGLE NEEDLE
Prie sportsvvear, bluzių ir slacks. 

Uždarbis $1.00 j vai. 
Pastovūs darbai, atostogos, 

ir bonai. Atsišaukite j

KATZENBERG & RIVKIN,
INC.

287 S. Market St.
MERGINŲ

PRIE
BIND1NG

IR

LENGVŲ SHAPOS DARBŲ

Durand

Manufacturing Co.
939 W. 35th St.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

Draugo' Piknikai
1944 metais

1. Liepos (July) 9 d.
1944 M., •

Bergman's Grove, 
RIVERSIDE, ILL.

2. LABOR DAY,
b /

Rugsėjo (Sept.) 4 d.,
1944 M.,

VYTAUTO DARŽE
LENGVI RANKOMIS 

MILLING MACHINE DARBAI
Patyrimo nereikia. Gera mokestis, 
pastovūs darbai. Patogu visokiai 
transportaelja!.

CHICAGO-LATROBE 
TWIfiT DRILL VVORKS 
411 West Ontario Street

(700 North)

*********
* For Sale I
* For Help I
* For Rentl
* For Service I
* For Results I 
- ADVERTISE -
In Amerton’a Greatest 

< .Ithnanlan Daily Newapape. 
— E8TABU8HED 190» —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TELu—-RANDOLPH 0488

LITHUANIAN-DRAUGAS
rHE LEADTNG LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*★★★★★***

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

Jr
CRANE COAL COMPANY 

5332 So. Long Avenue
Telefonas — PORTSMOUTH 9022

WEST VIRGINIA STOKER...........gg QQ
STOKER COAL, Ankštos rūšies,
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP................... 25
PETROLEUM COKE ................... $12 50

Extra Course

DABAR

%

JAPONAI ĮSIBRIOVĖ Į INDIJĄ

Z7T

Gatihab

MILES

. Pouible Jap 
tkrusti

ANDALAY
Myinęyan

M A

Rodykle parodoma, kurioj vietoj japonai įsibriovė į In
diją tikslu izoliuoti britus rytiniam Akyab pakraštyje ir 
bandyti pagrobti britų kariuomenės reikmenų centrą 
Imphale. Pranešama, kad japonai perkirtę geležinkelį, ku
riuo buvo pristatomi britams karo reikmenys Barnios 
šiaurėje. (Acme-Draugas teiephoto)

Jei netikit, nuvažiuokit Kad ir už 1000 myliu 
girdėsiteAtrodo, kad Sv. Kryžiaus 

parapijos varg. V. Daukša 
yra geriausias lietuviškas 
giesmės muzikas.

Reikia atiduoti garbę ir 
moterims, kurios gerai išsi
lavinusios lietuviškam gie
dojime.

Budriko radio valanda iš 
galingos radio stoties WCF 
L, 1000 k., bus sekmadienį, 
kovo 26 d., 9:30 vai. vaka
re, Chicago laiku.

Programą išpildys žinomi
Teko girdėti sekančių iš- dainininkai Jadvyga Gricai 

sireiškimų: “A! Tai! Iš lie- tė ir Jonas Romanas. Be to 
tuviškų giesmių negalima grįeš orkestras iš 25-kių mu 
sudaryti gražios armonijos 2ikantų.
(muzikos), dėlto reikia baž
nyčiose giedoti angliškai.”

Vyrai, pasirinkite sau tin
kamą sekmadienį ir nuva
žiuokite į Šv. Kryžiaus baž
nyčią išklausyti 12 vai. šv.
Mišių. Tada pasakysite, ar 
galima rasti gražesnę armo- 
niją (muziką), kaip lietu
viškoj giesmėj. Tiktai ati
džiai klausykitės...

Padauža.

Iš Cicero
Iš namu savininkų 
veikimo

Cicero. — Lietuvių Im- 
provement Politikos klubo 
susirinkimas buvo kovo 14 
d. Neatsilankius pirm. J. F. 
Kimbarkui, susirinkimą ati
darė vice pirm. J. Areška.

Pagal klubo tvarkos, pir
miausia skaityta kvietimas 
nuo draugystės Lietuvos 
Kareivių į rengiamą bunco 
party, kovo 12 d. Valdyba 
pranešė, kad vakare daly
vavo ir klubo vardu išmetė 
penkinę. Nutarta grąžinti 
valdybai penkinę.

J. Mikolainis įnešė, kad 
klubas paaukotų Raud. Kry
žiui. Nutarta paaukoti $5.00.

Raportas komiteto iš Va
sario 16 minėjimo priimtas.

Politikos atstovų rapor
tas parodė, kaip svarbu tu
rėti lietuvį miestelio tary
boj, ir ragino visus balsuoti 
už lietuvį kandidatą į ase
sorius A. B. Petkų. Atsi
lankęs susirinkiman pats 
kandidatas nurodė, kad lie
tuviams yra gera proga iš
rinkti lietuvį į miestelio ta
rybą. Šią progą praleidus, 
reikės ilgai laukti, kol kita 
tokia pasitaikys. Prašė klū- 
biečių jį paremti ir visą de
mokratų kandidatų sąrašą. 
Reikia pridurti, kad Petkus 
jokių gėrybių savo kalboj 
neprižadėjo, tik sakė, kad 
stengsis miestelio reikalus 
taip tvarkyti, kaip kad savo

Leidėjas šių programų y- tvarko.
ra Juozas Budrikas, savi
ninkas radio, rakandų ir 
jewelry krautuvės), kuri ran
dasi Chicagoj adresu 3241 
S. Halsted St. Jis deda pas
tangų, kad tos programos 
visuomet patenkintų klau* 
sytojus. Budriko radio pro
gramą galima girdėti ir gy
venant net už 1000 mylių 
nuo Chicago. Pmn.

Komisija rengia pramogą 
(bunco party), kuri bus ko
vo 26 d., Liuosybės svetai
nėj, raportavo, kad viskas 
tvarkoj. Pramoga prasidės 
3 vai. popiet. Įžanga 30c. 
Bus gerui dovanų.

Šis susirinkimas buvo re
kordinis narių skaičiumi.

Po susirinkimo turėta vai
šės. Buvęs

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

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. — Maironis.

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

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namą Materijolą Už Dar temomis KainomlsI 

Atvykite | mūsą jardą It apžiūrėkite sto
ką Ir aukštą rūšj LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porėtą, vtšką, skiepą ir fletą. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaulink per statymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
8TANI.EY LITWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 SO. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS —*• Nuo 7-toa vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų
--------  . r — ■» e » r »

Aplink Republikonų 

Frontą
WILI.IAM PRALGAUSKAS, 

Cicero biznierius, šiuo laika dar
buojasi su Republikonais ir varo 
kampaniją už Assesorių Christen- 
soną.

JONAS VILKAS, Cicero vei
kėjas, praeitą savaitę pravedė 
sėkmingą Raudono Kryžiaus Va
ju ir dabar darbuojasi Christen- 
sono kampanijoje.

CALĮ ČAPLINĄ ĮVEDUS Į BEDĄ

Spauda, dabar labai daug vietas pašvenčia aprašymui 
Galio Čaplino bylos, kuri eina federaliam teisme Los An
geles, Calif. Į tą bėdą Čalįi įtraukė ši mergina, Joan 
Barry. Čaplinas kaltinamas peržengime Mann akto (bal
tųjų vergių įstatymo). (Acme-Draugas teiephoto)
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bsaūgAS
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Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu: t
Metams ............................................................................... $7.00
Pusei metų ....................................................-.................... 4.00
Trims mėnesiams .................................................. ....... 2.Q0
Dviem mėnesiams ............................................................... 1 50
Vienam menesiui .............................;......................... .. .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje: < ,
Metams ..................i................................................................. $6 00
Pusei, metų ................................................................................ 3.50
Trims menesiams .............................................  1.75
Dviem mėnesiams ................................................................ 1.25
Vienam mėnesiui ........................................................ .75

, a
Užsieniuose:

Metams ............................................................................................ $8.00
Pusei metų,,................................................................  4.50
Trims, mėnesiams ------........................................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mpnev Orderiu su. užsakymu? ’

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

bendradarbiams ir koreapondentauis raitų negrąžiname, Jei .neprašo
ma^ tai padaryti ir nęprisi<»n£L.iua. tam tikslui pašto ženklų, Redakcija 
p.Laiiaiko sau teisę talžyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulia savo nuožiūros. Korespondentų prašome ra šyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašcnųąJa mašinėlę), paliekant didelius 
tarpus pąt—iayroui,. (r vengiant.polemikos ar asaieniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

..Ęiitered as second-£la«u> Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March' 3, 1876.
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švehtė
Kovo 25 d. — Graikijos tautinė šventė. Graikija ir 

savo plotū, ir savo gyventojui skaičiumi yra maždaug 
du ir pusę karto didesnė už Lietuvą. Graikai yra tauta 
daug kariavusi dėl savo laisvės ir ją labai branginanti.
Jie nekenčia diktatorių ir tironų. Kaip jų garsusis kal
bėtojas Demoštėrias pasakė:

“Kiekvienas tironas yra priešas laisvės ir įstatymų’.
Jie vertina kovotojus dėl laisvės ir gerbia žitvusius. Jų 
garsusis Perlklis, pagerbdamas žuvusius karius, savo susidarė sau gerą vaizdą apie Lietuvą ir jos siekimus, 
kalboje pareiškė: Turint galvoj, kad katalikiškieji laikraščiai pasiekia

“Jiems mes skiriariie garbę, kuri neišblės. Jų kapas daug milijonui skaitytojų, nes kiekviena diecezija turi 
bus patsai garsiausis, ne tas, kuriame glude® truny- savo organą, lietuvių tautos vardas buvo labai plačiau 
jantieji jų kaulai, bet tas, kuriame jų garbė bus sau- išgarsintas. Mes turime būti dėkingi Amerikos katali- 
goma ir kiekviena proga atmenama, nes juk garsiųjų kų veikimo centrui, kad jis taip stipriai stovi už Liė- 
žmonių kapas yra visa žemė; ir ne vien tik užrašai an: tuvos nepriklausomybę ir tiek daug rūpestingumo pa
jų Antkapių gimtojoje žemėje rodys jų nuopelnus, bet rodo, kad jos vardą plačiai, gerai ir teisingoje šviesoje 

' paminklas, geresnis už bet kokius antkapius, bus daug išgarsinti.
pastovesnis atminimas kiekvienoje tautoje, visame pa- 
salūlyje.”

Ir jau minėtasis Demostenas pagarbiai nutilo prisi
minęs savo tautos didvyrius, pabrėždamas:

“Jų darbai daugiau pasako negu mana žodžiai apie 
juos.” - -f

šitokia graikų ryžtinga laisvės meilė visais laikais 5tOK9 SUfŠftlCS 
pelnė simpatijų ir net kitų tautų vyrai skubėjo jiėms 
į talką kovose dėl laisves, kaip kad, pvz., garsusis an
glų poetas Baironas.

av į-4 ii a -aRuoškimės is aukšto ir rimtai
t u . ~ , - - » _

Chicagoje susidaręs komitetą® Centralinių valstybių 
lietuvių konferencijai šaukti netrukus krėipsis į. drau
gijas specialiais laiškais dalyvauti konferencijoj, ku
rio® tikslai yra labai svarbus. Konferencija bus gegužės 
mėn. 21 d. Chicagoj.

Kadangi rytoj įvyksta kai kurių draugijų susirinki
mai, būtų gerai, kad nelaukiant oficialių pakvietimų 
būtų išrinkti atstovai į konferenciją.

Lietuvių organizacijų vadai ir veikėjai, žinodami kaip 
svarbiu momentu gyvename, be abejonės, jaučia nešą 
didėlę atsakomybė nė tik savų draugijų tvarkymo ir 
išlaikymo atžvilgiu, bet Ir Savo krašto — Amerikos ir 
tėvų krašto — Lietūvo® reikaluose. Draugijų vadai ir 
veikėjai turi žiūrėti, kad jų vadovaujami vienetai Vi
soriais savo išgalėmis dėtųs ir prie Amerikos karo pas
tangų ir prie Lietuvos laišvinimo darbų.

Rripažiridami dėsnį, kad vieriybejė yra galybė, turi
me pasirūpinti, kad visos lietuvių patriotinės draugijos 
būtų sutrauktos į viėną frontą bendrai kovai su Ame
rikos priešais ir tuo pačiu krirtil su Lietuvos priešais, 
kurie ją nori amžinai pražudyti.

Centralinių valstybių konferencijoj Chicagoj ir ki
tose rajoninėse konferencijose susidarys galimumai vi
soms organizacijoms ir draugijoms išpildyti savo pi
lietines ir tautines pareigas visa pilnuma.

Todėl, prie šių konferencijų ruoškimės iš anksto ir 
rimtai.

★
Mums atrodo, kad taįp vadinamais “Primary” rinki

mais, kurie bus kito mėnesio pirmąjį antradienį, per- 
mažai rodoma susidomėjimo. Reiktų žinoti, kad parin
kimas gerų kandidatų rinkimams yra labai svarbus

-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILONOIS
< tDidžiųjų vSlšfyBiiį bėndrsddrbia'Vihiai

Didžiosios Britanijos užsienių reikalų ministras Ant- 
heny Eden, kalbėdamas parlamente, aiškiai pabrėžė, 
kad Sovietų Rusija, pripkžiridama karaliaus ir gen. Ba- 
doglio vyriausybę Italijoj, neatsiklausė Londorio vy- 
rikisybės. Vašingtone duota suprasti, kad nebuvo atsi
klausta nčy šio krašto vyriausybės. Vadinai, Štalinas, 
nepaisydamas Maskvos ir Teherano konferencijų pasi- 
iariinų ir susitarimų, veikia nepriklausomai.

Dėl to yra numatoma, kad netrukite Prezidentas Roo 
ševėltas ir premjeras Winston Churchill if vėl turės 
susitikti, pasitarti, kaip iš susidariusios padėties išeiti.

ii i Itt »■*

GAVĖNIOS

b- vKU«fe M.I.C.

kovo 25 diena
Kada tšpybdš užeitas sto

vėjo pačiojė šivo aukštu
mos viršūnėje, didieji daili-

Rytoj premjeras Churchill kalbės per radiją if, rei- n!“^‘,,<’ažn?i, .‘??^av'^?£.^t' 
kia manyti, palies ir jungtinių tOij bėnaMdarfeli^b vilioti arktalĮelo Gabrie- 

haus (pasiuntinybę pas Ma
riją. Nelengvas Uždavinys 
buvo atvaizddb'ti dangišką-

rėikalus ir karo pastangose ir pokarinio pasaulio at
statymo darbuose.

jį rimtd arkarigelo grožį ir 
išreikšti kukliausios mergai
tės tobrilidūsitį maldingumą, 
pasireiškiantį tokiame vei
do skaistume, kokis tik jos 
vienos asmenyje težydėjo šia 
me pasaulyje. Nors paveiks
las neturi garsų, bet veide 
ir akyse išreiškia apie ką 
kalba at vaizduotieji asmens. 
Gabrielius, dangaus grožy
bė, su Marija, tobuliausia 
žemės grožybe, kalbėjo apie 
Dievo Asteeris tapimą žmo
gum, turėjusį įvykti jied
viem bekalbant. Kai kurie 
didieji tapybos genijai ne
siėmė gaminti šio paveiks
lo dėl to, kad jautėsi nega
lėsią piakilti taip aukštai, 
kaip turinys reikalavo. Drą
suoliai bandė; ir ne vištienas

Didžiojo New Yorko ir apylinkių lietuviai sudarė 
stiprų komitetą rajoninei konferencijai rengti. Ten kon
ferencija įvyks gegužės 14 d. Komiteto pirmininku yra 
cikagieČiams gerai pažįstamas Juozas Boley-Btilevičiųs.

Ar'jau atidavei savo auką gatbingajam Amerikos 
Raudonajam Kryžiui? Žihokime, kad tai yra šventa pa
reiga tai padaryti ir tai tuojau, be atidėliojimą

<
Mūsų auka Amerikos Raudonajam Kryžiui gali iš

gelbėti gyvybę mums labai artimo kario.

Gerieji mūsų prieteliai
Amerikos katalikų veikimo centro (National Catholic 

Welfare Conference) spaudos sekcija (NC) paruošė 
seriją ėtraipšriių iš Lietuvos istorijos, apie dabartinę 
jos padėtį ir aųpiė jos siekimus atsteigti Laisvą ir ne- pasisekė, 
priklausomą gyvenimą. Tie straipsniai per keletą sa
vaičių buvo dedami Amerikos katalikų savaitiniūošė 
laikraščiuose. Skaitytojai, perskaitę tuos straipsnius,

Umems-

NCWC ir Lietuvos šelpimo reikalais nuoširdžiai rū
pinasi. šios organizacijos dėka nuo karo nukentėjusieji 
lietuviai yra gavę pašaipos netoli poros šimtų tūkstan- 
čiiį dolerių.

- • i-u - < . *
“Darbininkas” rašo:

“Mūsų padėtis nelengva. Tiksliau tariant, be galo 
sunki. Laimėjimui reikalingos visos iki paskutinei un- 
cijai tautines spėkos, vieningai sujungtos ir sumaniai 
sunaudotos. Priešas pajegingas ir klastingai gudrus. 
Intryguot, nematomai kelt sąmyšį bei suirutę ir atro
dyti nekalta prieteliu — tai jo specialybė. Net tokios 
pajėgos kaip Amerika ir Anglija negali pilnai su Ru
sija susitarti, ji veda atskirą savotišką politiką ir ei
na prie slavo imperialistinio tikslo — atstatyti cariš
kosios Rusijos sienas. Visiems aišku, kad sovietija ti
ki vien ginklo pajėgai ir jos tonas darosi vis atkak
lesniu sulig raudonosios armijos laimėjimų; bet drau
ge bolševikai Supranta, kad jiems verkiant reikalinga 
alijantų pagalba — maistu ir įvairiais karo reikme
nimis. Tad jiė kol kas veidmainiauja, politikuoja ir 
veda įtemptą propagandą ta kryptimi, kad Pabaltės 
tautos gera valia nori prie Sovietų prisijungti, tik
tai tam esą priešingi kai kurie privilėgijūbti buržu
jai, norį vėl atsisėsti būsimos lietuvių valstybės sos
te. 'fad kiekvienas kad ir nežymuB susiskaldymas lie
tuvių ne bolševikų tafpe yri išnaudojamas įrodyti, 
kad mes neturime jokios kitos politinės programos, 
tik prieškarinį fašizmą. Čia labai svarbus punktas, į 
kurį reikėtų kreipti ypatingo dėmesio mūsų (politi
niams lyderiams ir “lyderiams”. Taip, turiirie “fydė- 
rių” ir su svetimženkliais. Ką bedarysi, kad tokia pa
dėtis susidarė. Įgudusių diplomatų, tikrų politinių 
vidų turime vos viėriį-fcitą. Jiė kuklūs, atsargūs, re
zervuoti, nes žino, kad kiekvienas neatsargus išsišo
kimas gali Labai tautai pakenkti. Tad jie daugiŠu vei-

Saugokimės, kad 
Kas šito pasikalbėjimo gro
žis neatitraukiu mus nuo 
to, kas yra tūkstanteriopai 
svarbiau. Marija tampa mo
tini if nesiliauja buvus skais 
čiau šioj i mergaitė. Nėra to
kių retų deimantų, nė rubi
nų, kaip šita retenybė. O 
josios kūdikis kas bus? Ge
nijų gebi jus — permažas 
žodis. Didžiavyrių didžiavy
ris — taipgi neprineša iki 
to kas yra. Marijos Kūdikis 
— pasaulio Išganytojas, ku
rio laukė (patri j arkai ir pra
našai ištisais tūkstančius 
metų, sakydami, kad Jis bus 
palaima Visoms giminėms. 
Dar nė jų mintis neiškilo 
iki tikrenybės aukštumui. 
Mririjois, mergtitės-mbtinos, 
kūdikis yra Dievas, ir ji, 
pradėdama Jį iš šv. Dva
sios, tampa Dievo Motina.

Žavėja mūs aėrheriiį aukš
tuma# ir j'ų grožis, bet šia
me įvykyje yra dar dides
nės ir už tą vertės, būtent, 
priežastis, dėl kurios Die
vas tampa žtrtcgutri, kitaip 
sakant, įsikūnijimo tikslas: 
Vargti šū žmonėmis, moky
ti juos, numirti už juos, kad 
gyvybes turėtų ir apsčiau 
turėtų (Jbri. 10, 10), kad 
pasiliuosuotų iš įsigalėjusios 
klaidos if išvengtų pražū
tingos Nuodėmės, Kad jiė pa- 
sieKtų savo užmirštąjį tiks
lą, Kad meilės Karalystė pra-

kia negu šneka ir kartais už galvos griebiasi, kai ne- x... jLjsl tiu: 8ui’ ««ityto>u, ką mes mi-atsakingi demagogai AaviiiA^i fadofvybę, prainėigia ki
tus, kutfe taip pat dirbk Lietuvės labui, monopolizuo
ja va'dovaujainąją folę ir iž anksto rėžėrVūėjt Sau 
vietą priė būsimos valdžios IdVio. Kad jie nors jUste 
nujUAtų, kokį meškos patarnavimą jie teikia lietuvių 
tautai! Deja, tie provincijos diplomatai neišaugo iš 
ta Kudirkos “stoka sutarties'’ Laia^uivio.’*

eidėtų ant žėmės, susitiktų 
su Meile, vlešpatftūjančia 
danguje, kad viena bendra 
Sutvėrėjo ir sutvėrimų mei
lė arrtŽtnai skatebėtų nėri- 
botos laimės giesme, kurios 
kiekvienas garsas vikingas 
ir gamina niujtūs tobulus 
pasaulius, kur nėr nė ašarų, 
nė skausmo, nė liūdesio. Tai

nėjome
dien$!

šiandien, 25 kovo

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

PIRKITE KARO BONUS [

šeš p/Henis. kovo 25. 1944

SVETIMŲ VAtSTYBIV DIPLOMATAI IŠKILMĖSE

Minint Šv. Tėvo Pijaus XII vainikavimo penkių metų 
sukaktį, Katalikų Šventovėje, Washingtone, suruošta iš
kilmingos pamaldos, kuriose dalyvavo daugelio svetimų 

^valstybių diplomatai. Viršuje Apaštalinis Delegatas Am.
J. V., arkivyskupas Amleto G, Cicognani, kuris vadovavo 
iškilmėms, kalbasi su Hunduras valstybės ambasadorium. 
Žemiau — Belgijos ambasadorius su žmona ir aukštas 
valdininkas iš britų ambasados. (Reni Newsphoto; NCWC 
Draugas)

WIŠCONS1NO LIETUVIU ŽINIOS
Atitartai Vasario 16

Racine. — Vasario 20 d. 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėj Racino lietuviai patrio
tai bendrai (paminėjo Lietu
vos Nepriklausomybės 26 
metų sukaktuves. Pasakyta

Mūs tvirtas įsitikinimas 
yra, kad A. L. Taryba at
liks tinkamai ir sąžiningai 
savo užduotį, o mūs parei
ga teikti piniginę paramą 
jos- darbams.

Sekančios draugijos yra
visa eilė kalbų, išpildyta iSrinkusios delegatas: S L.
programa ir aukų sudėta A' kU0Pa> T- M- D- 12*- kP > 
T • , , , rrr Sv. Kazimiero dr-stė, A. L.Lietuvos reikalams $54.75. , . , . ,. , . . , . ... T. Sandaros 35 kp. LaukiamAukos pasiųstos Amerikos y. .
Lietuvių Tarybai.
Tversime ALf skyrių

Pradžia su pirma auka, 
kaip įstojimas į A. L. T., pa
daryta. Tai pradžia. Toliau

greitu laiku paskiriant de
legatų ir iš kitų kuopų bei 
draugysčių.

Nesvarbu, kas ką sako, 
peikia ar giria; mes, raci-

bus ir kiti didesni pasirody- niečiai, laikysimės bendro 
mai ir stambesnių aukų su- susitarimo, vieningai išvien
dėsim ant Lietuvos aukuro. 
Remsim A. R. Kryžių, pirk-

darbuosimės naudai šios ša
lies, kad padėti karą laimė

sim karo bonug ir rinksime ti, ir teiksime (pagalbą Lie- 
tvarkysime drabužius nuken tuvai per A. L. Tarybą.
tėjusiems nuo karo Lietu
voje. M. Kasparaitis

SIUNTINIAI KARO BELAISVIAMS

Vienas Raūd. Kryžiaus Chicagoj centrų, kuriame pa
ruošiami ryšuliai persiuntimui karo belaisviams Vokie
tijoj ir Japonijoj. Tūkstančiai ryšulių kas savaitę siun
čiama į priešo kraštas.
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Cdrb kariuomenėje
(Atsiminimų bruožai)

Rnygų LEibEJd aura Kareiviams

Rašo P. Tuniasonis

Ir man teko tarnauti oa<- 
ro kariuomenėje. Tas buvo 
gana seniai — prieš 47 me
tras. Buvo ramus laikai. Tar
nyba tais laikais nebuvo su
nki. Sunkoka buvo tik tiems 
lietuviams jauniems vyrams, 
kurie nemokė jo rusų kalbos. 
P&žinaU tokių letuvių ka
reivių, kurie per trejus tar
nybos metus neįstengdavo 
susikalbėti rusiškai. Tokie 
vyrai tikrai vargdavo.

Sunkoka buvo katalikams.* k — . ............. . . • . , X
Kad ir šviesesniems nebuvo 
galimumų laimėti, pav., pus- 
karinmko pccukštį. Tas bu
vo leistina tik stačiatikiams 
ir protestantams. Caro ka
riuomenės taisyklėmis dau
giau buvo atsižvelgta į ka
reivio tikėjimą, negu į jo 
gabumus. Vis gi, kiek man 
buvo žinoma, katal ikams ka
reiviams buvo leistina, o kai 
kur ir patariama, eiti savo 
tikėjimo pareigas. Tas pri
klausydavo nuo garnizonų 
komendantų, arba pulkų var
dų. Stačiatikiai karininkai 
vadai buvo palankesni ka
talikams. Bet protestantai 
vadai — kaip tik atvirkš
čiai.
Kuopoje

Teko kareiviauti pakran
čių artilerijoje, Liepojoj.

tantai — vienas veikiančio
sios (strojevaja) pulko da
lies, kitas ūkiškosios dalies, 
ir dar du, ar trys karia'ti
kai priediniai. Kareivių hii-i 

vo keliolika: raštininkai, li- 
tografininkai, virėjai ir pa
siuntiniai.

Daug ko išmokau
Nesigailiu kareiviavęs ca

ro kariuomenėje. Įsigijau 
daug patirties, kas į>askiau< T » » •
man buvo gera žinoti manoT* ‘* • * * ♦
darbuotėje lietuvių tiarpe A- 
merikoje. Ėmiau pažinti sta- 
čiatkybę (pravoslaviją) ir 
rusų tautą. Tas dar dau
giau sutvirtino manyje ka
talikybę ir lietuvybę. Tas 
mane pastūmėjo leisti ran
ka rašytą laikraštėlį namiš
kiams ir kaimo jaunimui. 
Šio laikraštėlio idėja kilo 
paprasta' : Mylėjau daug ra
šyti. Kas savaitė tris, arba 
keturis laiškus siųsdavau 
namiškiams. Aprašydavau į- 
vairiausius įvykius. Praneš- 
davau, kaip rusų spauda, ko
voja prieš popiežių, Bažny
čią ir katalikybę. Laiškuo
se grubiom s eilėmis apdai
nuodavau savo tėviškės ir 
kaimynų laukus, piliakal 
nius ir ežerus. Paskiau pa
galvojau, ar nebūtų galima 
visus rašomus laiškus su
dėti krūvon ir padaryti laik-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

Wllliam George Bruce, prezidentas Bruce Publishing 
Co., Milwaukee, Wis., kompanijos 58 metų sukakties pro
ga, kariuomenei paaukojo dėžę — 58 rinktinių knygų. 
Dešinėj Mrs. Frank Morasco, atstovė National Catholic 
Community Service, narys ŪSO, priima knygas. (NCWC- 
Draugas)

.. ......... . - - - — . -

tuviškiį laikraščių ir knygų viškų knygelių, kurios ten 
ri platintojas. Lietuv škos kny! viešai buvo pardavinėjamos. 
‘ gos dažnai buyo atvežamos Tą pirkinį parodžiau virši- 

mano broliui. Barzdotas vy-! lai ir jo prašiau refeomėn- 
ras vienii airkliu bričkele at- diioti kompanijas virširiin-

Naujos medinės kareivinės* r3^ėb. Pagalvota ir įvyk- 
buvo pušyne prie pat Balti- d_yta- Tad viet°le kas saviai- 
jos jūros pakrančių. Ilgo-j siunčiamų namškiams 
mis pakrantėmis driekės; keistos laiškų, kas savaitę, 
konkretiniai didžiųjų patran ar^a kas dvi savaites siųs- 
kų lizdai. Mano laikais tos davau vieną stambesnį laiŠ- 
tvirtumos buvo ger narnos
ir didinamos ir dar naujos

važiuodavo, dažniausia ko
kio nors blogo oro metu. 
Pernakvodavo ir rytojaus 
dieną anksti išvažiuodavo 
kur toliau.

Lietuviška knyga
Kareiviavimas man buvo 

pagrindinė gyvenimo mo
kykla. Viskas, anot posakio.

statomosI • Dirbo civiliniai 
darbininkai. Su Liepojos 
miestu susisiekti buvo gele
žinkelis, pask'uu iki perka
so įbestas tramvajus. Arti
lerijos pulko vyriausioji va
dovybė su generolu prieša
ky buvo senojoj Liepojos 
miesto daly. Ten buvo pulko 
raštinė. Iš ten kasdien pul
kui buvo leidžiami litogra
fuoti įsakymai ir nurody
mai, taj? pat ūkiški reika
lai tvarkomi. Pulko vadovy
bės centre — raštinėje, dar
bavosi du karininkai adju-

ką — laikraštėlį. Laikraštė 
lis vadinosi “Vardas K-ko”
(kataliko). Pilną žodį Katą- vyko kaip sū mielėmis. Pa- 
likas buvo baugu pažymė- tekęs artilerijos trečion kuo
ti. Kareiviaudamas tokiu bū-

W. A. PRALGAllSKAŠ APLEIDŽIA CICERO 
DEMOKRATUS - DABAR R£MIA

REPUBLIKONUS
Atviras Laiškas Cicero Gyentojams!

* i o • *-♦*•*• M «••••»•» / Ji . •« * • > • • • t. i • i
Per ilgus metus aš esu buvęs Demokratų vadas ir Precinct Kapi
tonas Grant YVorks apylinkėje. Dabar aš apleidžiu Demokratus 
Ciceroje. Aš tai darau iš priežasties vieno demokrato, kuris net 
dab^r, prieš rinkimus, jau pradeda bosuoti. Sis kandidatai, žadė
jo pavaryti mane iš mano darbo, tai apleidžiu savo pareigas.

Jei Demokratai dabar yra tokie bosai, tai kas bus kai jie bus 
išrinkti?,

Aš j abar darbuosiuos už Republikonus ir ypatingai remsiu 
Frank Christenson už Asesorius.

(pasirašo)
YVILLIAM A. PRALGAUŠKAS

Ass. Christensonas 

Garbingai Eina Salo

to assesoriaus terminą, dirbda
mas Cicero gyventojų gerovei.

Jis yra prezidentu, Cicero kuo
pos . Fraternalės Erelių AEagles) 
organizacijos, narys Tautinio Ser- 
vicemen’s Komiteto —« nuo Fra
ternalės Erelių organizacijos, na
rys Kolumbo Vyčių (Knigbis of 
Columbus), narys Cicero Kiwanis 
Klubo ir taip pat narys Cicero 
Gerbūvio Direktorių Boardo.

Rep.

Rastas kareivio lavonas
YVatseka, III. — Pvt. Ed- 

ward Skwarczan, 20 metų,

Pabaigęs teisių mokslus Fr. J.
Christensonas buvo paskirtas Val
stybės (State advokato pagelbi- 
ninku dėl Cook .County. Per tą 
laiką jam teko vesti eivilines ir 
kriminalines bylas ir buvo pas
kirtas atstovu Auo Vote .Fraud 
Departament j Valstybės advoka
tų ofisą ir buvo advokatu Rinki
mų Komisijos Boarde.

REMIA LIETUVIUS

Bet daugiausiai Fr. J. Christen
sonas pasidarbavo Cicero gyven- 

I tojų ir lietuvių gerovei, kai 1940 
metais buvo nuo republikonų są
rašo išrinkta^ į. miesto assesorius.
Jo pasidarbavimo dėka, apie 2(\- 
000 asmenų buvo išbraukta (š 
Personai Pronęrty Tax List, / įs
teigiant gausias išimtis, svarbiau- iš Detroit, lavonas buvo ras-
siai išskiriant šeimynų ,> baldus , . TI1. .__,___
(Household Furniture) visų Ci- ^as Pa^ei Illinois Central ge-
cero miesto gyventojų. Darė di- ' ležinkelio bėgius. Šaurėje 
de(es pastangas užtikrinimui įsi-i
gyti nuosavybes (real esta.e) už I R'R'O Lllman. Atrodo, kad JIS
žemesnę kainą. Laike ją. asseso- bUV0 kurį tarpą velkamas 
riavimo, Cicero miesto taksai bu- r

kui, kad knygeles patvirtin
tų. Viršininkas pasirašė .ant
knygelių viršelių. Bet prieš »* i • r»• * /* p '( lS*tai j s knygeles perdėm iš
vartė. Ypač jam parūpo ka
lendorius. Kai kurias ka’.en-
dorinip antraštes aš buvau F'rank Chrlštensonas, kuris aoriuje antraštes as nuvau yra kandidatu j Cicero miesto
verčiamas pasakyti rusiš- assesorius antram terminui yra 

daugeliui lietuvių pažįstamas, bet 
nevisiems žinoma yra jo veikla, 
kaip Cicero miesto gerovei taip

traukinio.vo mažinami kiekvienais metais. 
Be savo veikimo visų gyventojų 
gerovei, Fr. J. Christensonas, nors 
ir nebūdamas lietuvis stengdavo
si kiek galėdamas lietuviams pa
dėti. Jo dėka vienas lietuvis ad
vokatas ir vienas gydytojas ga
vo gausią paramą karjerų pra
džiai. Reikia tikėtis, kad visi Ci
cero gyventojai ir ypatingai lie-

PIRKITE KARO BONUS’

MELSKITĖS UZ TAIKĄ
kai. Kalendoriuje buvo ne
palankių Rusijąi ir caro pa
reigūnams (činovninkams) 
raštų. Aš sakiau jam, kas 
man buvo tinkama. Virši
ninkas pagalvojęs ėmė aiš
kinti viršilai, kad lietuviams 
raštas yra uždraustas, kad 
lietuviškos knygos ir laik
raščiai spausdinami Prūsuo
se ir slapta Rusijon įveža
mi ir tarp lietuvių plauna
mi. Jis sakė, kad lietuviams 
rašto uždraudimas yra toks 
caro vyriausybės nusistaty

ir atskiriems lietuviams, todėl čia tuviai savo balsus duos už Fr. J. 
paduodame keletą biografinių Fr. | christenson, kuris taip gražiai pa
J. Christensono bruožų.

Kaip ir jo tėvai, taip ir jisai 
yra senas Cicero gyventojas. Gi
męs rugpjūčio 18 d., 1905 met. 
Gyvendamas Ciceroje įsigijo mok
slo laipsnius . to miesto mokyklo
se. 1919 metais gavo mokslo laip
snį iš Roosevelt G radę School, o 
1923 ųiet. gavo graduation. Har
rison High School. Iš Teisių Ko
legijos (College of Law) Illinois 
Universitete, mokslo laipsnį gavo 
1928 metais.

Jo tėvas, John Christenson, y- 
ra taip pat gerai pažįstamas, nes 
buvo. Cicero miesto Policijos Vir
šininku.

ŽMONA APDOVANOTA
Fr. J, Christensono žmona yra 

viršila liuošlaikį dažniausia j būti nieko draustino, kad Madelyn Qulrlci Christenson. Ji

pon (rcton) tik apie pora
du vykdž au požeminį dar- mėnesių su kitais naujokais 
bą prieš caro tvarką. Jau- “pagrindiniai'/’ mankštinau- 
čiaus patenkintas dirbąs ka-) 8j p0 į-o buvau 'paskirtas 
talikybės ir lietuvybės dir-j kompanijos raštinėn rašti-
vo]e.

Susisiekimas su Prūsuose 
leidžiamais lietuviškais laik
raščiais man nebuvo įma
nomas. O tų laik rašo. ų dar 
prieš kareiviavimą savo tė
viškėje turėjau galybes. Ma

ninku. Buvau klusnus, išti
kimas kuopos viršilai (field- 
febeliui) šumovskiui, apie 
55 m. amž. Jis buvo stačia
tikis, bet mielas ir gerašir
dis žmogus. Jis mane kąįp
sūnų pamilo'. Raštinėje ne- mas. Pagaliau pažymėjo,

no vienas brolių buvo pla- buvo daug darbo. Tad 4Š ir kad tose knygelėse negali
kil__ ‘'Ji. lik J 4-.,- t, •»>. _i_i__ j________ i______________ jČiai žinomas tais laikais lie-

su “che8s”ljis pasitiki mano aiškini

sirodė per pirmą savo kaipo mies-

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

praleisdavome 
(šachmatais).

Kiekviena kuopa raštinė- mane pradžiugino ir p ask a

yra graduota nursė, ir anksčiau 
"' yra tarnavusi , kaip stiuarde*

mais ir pasirašė, šis įvykis f (Stewardess) Amerikos Oro Li
nijos (United Airlines) lėktuvuo
se. Jai teko, kaip stiuardesei ly- 1

ie turi knygyną, kūrg kas1 tino dar intensyviau dirbti dabartinį Popiežių, kai jisai 
J f JbJ Z ■. • I,. x -- , , lėktuvu keliavo po Ameriką. Ji
metai, arba dažniau papil- lietuvybės darbą. - " -

S|irtn«sliilal 
Matrasai 

Mūsų pačių padirbti gražūs 

PARLOR SETAI — su 

springsais,
arba jūsų 
senas setą
ar matrasas 
perdirbtas 
padarytas 
kaip naujas.’

Ant visko sutaupysite 23% 
per VASARIO Ir KOVO mėu

Studlo Couch

uŽ sąžiningą ir kruopštų savo pa-

domns naujomis knygomis, g;jFAZINDlNRlTĖ KItŪS apdovanota medaliu ir sidabro ro- 
x _x „ .• x. žančiumi, kuriuos ir dabar tebe

turi. •

^Telefonas. SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

tinkamomis kareiviams skai 
tyti. Knygos perkamos kuo
pos lėšomis. Viršila įparei
gojo mane iš prisiųsto kny- Į 
gų le'dėjų katalogo parink- 

! tl keliolika nad jų knygų. A? | 
! tai padariau. Tarp jų įbsr- j 
i piau H. Sinkievičiaus “Quo 
Vadis” ir keletą kitų, rusų 
kareiviams nepilnai supran- 

' tarnų. Man pavyko viršilą Į 
i įtikinti, kad tos knygos ka- 
1 reivių bus rtiyllfftos. Jlš 
tiko. Knygos gautos ir 
pos viršininkas jas patvir
tino. Man pačiam buvo pa
kankamai skaitymo.*

Tuo aš rtėpašitėn&inau. 
Vieną sekmadienį nuvykau 
miestan ar ten bažnyčios 
šventoriuje iš škaplierinin
ko nusipirkau lietuvišką ka- 
Iehdorių ir pora kitų lietu-

SU DIENR. “DRAUGU”

Skolinam Pinigus
t <
Morgičiams

'.EITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS 

KREIPKITfiS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON

Sekretorius ir Iždininkas

D AB ARTINK 
DIVIDENTŲ 
RATA.

1751 W. 47th Street

2315 WE9T koOStVEtt BOAO

š su- 
kuo-

PIRKITE KARO BONUS

NATURALE IŠVAIZDA
Nauji; VELVATONfc

a tų *.

VARTOJAMA* NAUJAU FI.ASTIO MA- 
TKICIOlJAS NATLKAI.RM OUM 
8CALVOS DANIU Cl-KITOMS.

NAFJO9 
K ę Al ES

Velvalone DANTŲ 
PI EITOS

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ-

Neutabluoda. Ba akonio. NitluralAa apal- 
voa. Neblunka. VIhoJ Aaly Itnomoa dantų 
plettoa. Permatomo* crystal olaar pi alto*.

Plnnkanoa aunkiimo. aanltnrės. Patra
ki n Imaa uanintualaa. Matartola* lakai pa- 
oaAna | ramtlnl. Vlrnoa dlraoa Ul.jmą 
palamnvlmna. Aa-kaJ/SarlnMa raitai.

Darome p'eitas įspausUka le 
gautas tik Iš latsnluotą dentlstą

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Asbland 2nd Fl. Mon. 9251

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių

UZ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 

Jį SAVINGS
AND

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

Atdara nno • iki A. Ar*tad na# S Iki 4. 
KALBAMA I.IKTI, VIAKAI

3045 W. 2«tl> St. Snd Fl. Mar. MOS 
30 N. lleaihorn Itin. MO«, Kia 0049
Vldurmloačlo vaL 9—4. Antradieni Ir 

ketvirtadieni nuo 9 Iki 7.

4192 Archer Ave. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. and Mgr.

NELAUKITE-
Rytoj Gali Boti Pervelu!

, Jei .norite užsitikrinti nuo ngniea namn*, baldus, aninmobllhis, 
ar. Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų Jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pinpaklaąiai nariai Chicago Board of Undenvritera"

O’MALLEY and McKAY, Inc.
222 W. Adams St. „ ., Kamb. 1548-54

• Telefonas CENTRAL 5208 
GENERAUAI AGENTAI šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN'S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY'.
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[SOPHIE-BARČUS VAKARUŠKU *'VAKARAS!
Įvyksta rytoj po piety -

Sekmadienj, Kovo (March) ?6-ta dieną, 1944 metais
Vakaro pradžia:- 5:00 valandą po pietų..............................................

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Erdviose SOKOL HALL Patalpose
2345 South Kedzie Avenue, (West Sidėje) Chicago, III.

- - - - - - - - =- - - - - :- - ,- - - - - - - - - - - -- - - - - - - r—,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f
CHICAGO IR APYLINKĖSE

Cicero naujenybė
Šv. Antano bažnyčioje no

rima šiais metais užbaigti 
sudėti spalvuoti langai. Se
kančios draugijos ir para
pijiečiai jau užsakė atskirus 
langus patapdami jų funda
toriais : Bronislava Lenar- 
tienė, Antanas ir Ona Kas- 
mauskai, draugija Apašta
lystės Maldos, Marijonų Ben 
dradarbių skyrius, Juozapas 
ir Valerija Mozeriai, Anta
nas ir Agnietė Petkai, Jur
gis Valiulis, Pranciškus ir 
Karolina Leketai, Adomas 
ir Ieva Bemadišiai, Bruno 
Drake-Drugeika, kun. Ig. Al
bavičius, Anastazija Mila
šienė, Povilas ir Sofija Put
rimai ir draug. Šv. Mišių 
Aukos. Klebonas tikisi, kad 
trumpu laiku ir kiti langai 
atras fundatorius.

Misijų užbaiga Šv. Anta
no bažnyčioje sekmad. 3 vai. 
p. p. Per visas dienas žmo
nės1 skaitlingai lankėsi ir 
gėrėjosi gražiais pamoks
lais tėvo Juvenalio Liaubos.

Koresp.

vaikučiams už jų darbštu
mą ir vieningą veikimą. Va
lio, So. Chicago mokyklai!

Serga. Jau ilgas laikas, 
kaip serga mūsų duosni pa- 
rapijonka ir rėmėja įvairių 
įstaigų — M. Cickevičienė, 
8757 Marųuette Avė. Taip
gi rimtai serga Illinois Cen
tral ligoninėje parapijonas 
P. Perveneckis. Draugai ir 
pažįstami malonėkite aplan
kyti.

Skola tirpsta. Mūs k’eb 
kun. V. Cernauskas ir vėl 
atmokėjai $1,000 parap. sko
los. Reiškia, jau trečia tūks
tantinė nuo 1944 m. Duok 
Dieve klebonui sveikatos ir 
ištvermės toliau darbuotis 
mūsų parapijoje. Švento Juozapo parapijos, South Chicago. mokykla Chicago katalikiškų pradžios mo

kyklų konteste popierai karo reikalams rinkti laimėjus pirmą vietą.
(Chicago Herald-American photo.)

West Sidės žinios
A ršros Vartų parapijos 

sodalietės rengia bingo pa
rengimą sekmadienį, kovo 
26 d. Pelnas eis pusiau su 
parapija. Prašcm visų pri
sidėti prie šio parengimo. 
Sodalietės yri daug pasidar" 
bavusios parapijai. Įvertin
kime jų pastangas.

Šv. Juozapo dienos paren
gimas buvo labai sėkmingas 
todėl, kad visi prie jo (pri
sidėjo. Visi džiaugės ban- 
kietu ir programos gražu
mu, net svetimtaučiai gėrė
josi.

So. Chicago žinutės
Misijos. — Kleb. kun. V. 

Cernauskas pranešė, kad 
mūs bažnyčioje misijos pra
sidės kovo 27 d., 7:30 vai. 
vak. Misijas ves kun. A. 
Sandys, MIC., “Laivo” red 
Taigi, parapijonai ir apy
linkės katalikai kviečiami 
lankytis į misijas ir naudo- 
tis Dievo malonėmis. Pa
mokslai bus sakomi rytais 
ir vakarais iper visą savaitę.

Laimėjo kontestą. Mūsų 
mokyklos mokiniai begalo 
nudžiugo išgirdę, kad tiks
las atsiektas su aukštu laips 
niu — pirma dovana popie- 
ros rinkimo vajuj Chicago 
arkidiecezijos pradžios mo
kyklų tarpe. Garbė kleb. 
kun. V. Černauskui ir sese
lėms mokytojoms už jų pa- 
akstinimus ir patarimus, o

Ckeros Lietuviai 
Laikos Vienybės

Dalyvausime ir mes. ARD 
4 skyr., Roselande, rengia 
vajaus vakarienę su prog
rama kovo 26 d., 6 vai. vak., 
parapijos salėj- Tikietų kai
na $1.00. Mes, sočikagiečiai, 
ne* urėdami skyriaus savo 
parapijoj, paremsime virš 
minėtą vakarą, kurio pelnas 
skiriamas vienuolynui. Mūs 
parapijos mokytojos-sesutės, 
gyvendamos Roselande, rei
kalauja mūsų paramos. Tai
gi, tuo parodysime, kad at
jaučiame jų pasišventimą ir 
triūsą.

Rengia bingo. šv. Teresės 
Sodalicija rengia bingo ba
landžio 16 d., parapijos sa
lėj 4 vai. popiet. Bus daug 
įvairių dovanų. Įžanga 50c. 
Parapijonai ir svečiai pra
šomi rezervuoti tą dieną mi
nėtam parengimui.

Džiaugiamės. Šv. Juozapo 
parapijonai, choras ir mo
kytos vaikų choras džiau
giasi nauja vargonininke L.

turėdami nieko rynrtą primesti 
miiaų kandidatai, pasivertė lietu
vių apačiai aK apgailestauja Pet
ka, kad jis tik savo varda, Ir 
Mmi nagadlns, o rinkimų vistiek 

CICERO. — Rinkimams besi- nelaimė*. O lietuviai rinkimus 
artinant tenka prisiklausyti viso- pralaimėję neteksią atstovybės 
kh, kalbu, pasikalbėjimai daugiau- (Reprezentacijos) miesto rntūžėj. 
šia sukas apie A. B. Petkų, kuris Suprask, kad dabar svetimtautis.
kandidatuoja J miesto Asesorius, 
Lietuviai Šiemet labai susidomėję 
rinkimais, ypač dėl to, kad tautie
tis Petkus savo rimtu, pavyzdin
gumu profesijos Kakoj moka su
interesuoti ne tik lietuvius, bet 
Ir svetimtaučius.

West Pullmano 
naujienos

Rytoj pramoga
Brighton Park. — Švento

Su Namu Savininkais
Cicero.—Kovo 26 d. Lie-

Vakaras Andruškevi- 
čienei sušelpti

North Side. — Kas north- 
saidiečių nežino bei nežino
jo mūsų parapijos kilnių 
darbuotojų Andruškevičių; 
kas nežino arba neprisime
na a. a. M. Andruškevičiaus, 
kuris visą savo gyvenimą 
uoliai darbavosi mūsų para
pijos ir mūsų draugijų nau
dai. Visi žinome ir visi at
menanti ir tikim, kad a. a.
M. Andruškevičius rado pas 
Aukščiausiąjį už tai užmo
kestį.

Bet čia su mumis dar yra 
pasilikusi velionio gyvenimo 
draugė, irgi žymi kilnių dar
bų rėmėja našlė Andruške- Neužmirškite savo para- 
vičienė, kuri jau sulaukusi P^°8 ateityje ją remkite, 
senatvės. Gyventi, maitintis *r lankykite paren
reikia, o “pėdės” jos vyras S^mU8> kad gale ūme atsiek- 
daugiau neparneša. Šutau- savo gražius užsimojimus, 
pų nepaliko, nes neturėjo'
kada taupyti besidarbuoda- Aušros Vartų parapijoj 
mas ir beremdamas (parapi- Jau prasidėjo pavasariniai 
ją ir katalikiškas draugijas darbai. Šįmet manoma gra- 
bei organizacijas. i žiai išpuošti ‘ Rūtos’ dar-

' žą. Taip pat reikės visa pa- 
Taigi primenu visiems rapįjos nuosavybė iš vidaus

Pranciškaus Vienuolyno Rė'tuvhĮ Improvement Klubas northsaidiečiams, kad našlės ^^.ažinti ir iš<jekoruoti.
šv. Vardo dr-jos sureng- mėjų 2 skyr. rengia bunco ren&ia kauliukais žaidimo 

tas kauliukais ir kortomis party kcvo 26 d., 2 vai. pO-įPram0^ Liuosybės svetai- 
žaidimas kovo 12 d., davė pįet( Gramonto svet., 4535 Prasidės 3 val- popiet, 
pelno $126.00. Rengimo ko- go. Rockvvell St. Bus gražių lžanSa 30c (su taksais). Be
misija puikiai viskąr buvo 
prirengus. Dėlto ir sėkmės 
buvo geros.

Kovo 19 d., parapijos sa
lėje ARD skyrius surengė 
šaunų bankietą ir su gra
žia. programa. Viskas pra
ėjo kuo puikiausiai. Publi
kos buvo daug. Programą 
išpildė mokyklosi mergaitės 
ir berniukai; gerai prireng
ti mokytojų Šv. Kazimiero 
seselių. Programai vadova
vo kun. Juozas Makaras. 
Paskelbta vardai tų, kurie

dovanų ir be to, vaišės. Vi
si kviečiami atsilankyti. Se
sutėms parama labai reika
linga.

to su tuo pačiu tikietų bus 
durų prizas.

Ciceriečiaii-tėis, praleiski- 
me popietį su namų savinin

Komisija atsilankusius pa! kais. Skaitlingu atsilanky- 
vaišins. Komisijoj yra: pir- mu priduosime jiems, dau- 
mininkė H. širvinskienė, E. ’^au energijos tvarkyme 
Malinauskienė, S. Jocienė, ^°8 vienos i® didžiųjų lie- 
Gribienė, Balsienė. į tuviais apgyventos koloni-

Lau.ksime svečių ir iš ki- J08- Susipažinkime su namų 
tų kolonijų. Rėmėja savininkais, kurie mums tar

• i nauja per ištisus metus
Nepamirškime to, kad ne|l™oMlmi aavo nuosavybes, 

visi gali rarengti tokią va-l Laimingesni kauliukų bė-
karienę, kokią rengia Lav- rime’ arba ksziriavime gaus 
darių Są-gos 10 kuorus ko- Sen* d<>™nų, kurias suau- 
misija: “Barbora Sucilienė. koJ° nam^ aviniukai. Did- 

Įimoke:o po $100.00 ir pah-( Antanas žitkevičius ir kiti. žium* dovanų aukojo mūsų 
ko amžini akademijos rė- ĮžangO8 bPietas $1.00. Visas kandidatas į miesto aseso
mA-ioi č?4-oi nu tror/Jai* Drnn 4... A

parengimo pelnas eis užbaimėjai. štai, jų vardai: Pran
ciškus Radavičius, Evaldas gimui seneliams namo. Vi-

Saboniene, kuri savo sim-1 Radavičius, Drungilienė, Ma g. dalyvaukime. Rap.
patingu būdu ir asmenybe rijom Kūkalis ir Franciška 
džiugina visus. Chorai jau Savičienė. Ant galo buvo 
progresuoja. Garbė gabiai pagerbtas ir kun. Juozas 
muzikei Leokadijai! Rap. Makaras vardo dienos pro- 
_____ ___________________  ga. Sveikintas ir nuo kele-
sekssl įpuolė | desperaciją ir ne- to8 draugijų ir draugų: į- 

teikta dovanų.

Pirkite Karo Bonus

Jr

rius demokratų 
B. Petkus.

tikietų A.
J. T.

PIRKITE KARO BONUS!

PLATINKITE “DRAUGĄ*

senasis AsesoHns lietuvius atsto
vauja. O kai mes su kokiu svar
biu reikalu atsiiankom I rotužę, 
tai mėsų atstovas pasislepia.

Matydami, kad savo apgailes
tavimais ir neoamatuotais Smeiž-

Taip, kad galima drąsiai spėt, vlenvbės nesudrums
kad mflsu tautietis Alemet rinki- > grttMaal visokių priemonių, 
mus laimės, jei tik HetariaJ lai-1 TwJN 1 lėtu vlal-1 lėtu valtėa neou- 
kv*is vienybės. * kaip kad iki *lol „raidine sn parsidavėliais, atliki- 
laikės, pasižadėdami atiduoti savo teiainjęnJ sąvo pi lietukas prie
balses ne tik ui A. B. Petkų, bet denBKi baiminkime už tautieti A. 
h- už visą Demokratų partijos 11- B PHkų ,r „j v|gą 
kietą. Juk tik Demokratai ir Pilietis,
priėmė mfisų tautieti kandlduot j
Aseserians vietą. ________________________________ ___

Republikonai Nervuojasi.
-£££3- X "ROTE KARO BONUS!

Teko pasikalbėti su Bar
bora Sucjliene, kuri daug 
dirba ir renka šimtines Lab. 
Sąjungai proga tos sąjun
gos 10 kuopos rengiamo ban 
kieto, balandžio 16 d., pa
rapijos dalėje. Ji sako, kad 
Juozas Bražinskis jau su
mokėjęs $100.00, o pasiža
dėjo ir iki bankieto įteiks, 
po šimtinę sekantieji: Ag
nieška šegždienė, Kazys 
Paulauskas ir Anna Sadū- 
nas. Pastaroji buvusi biz
nierka, turėjus puikią užei
gą Riverdale, I1L J%a

GERKIT TIK GERA 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

Andruškevičienės parėmimui 
rengiamas kauliukais žaidi- Siuose laikuose tie_ kurie 
mo vakaras Verbų sekma- skaito ,atina katalikiš
lienį, apie 4 vai. popiet, pa- iaikraSčia8 daug dau/
rapijos svetainėje. Į tą pa- daro naudos jr sielai
rengimą turėtų susirinkti ir Bažnyčiai ir tėvynei ne-
visi geros valios northaai- kad atatytų bažny{ia8)
diečiai. Lauksime ir svečių.

Lietuvytis XI.
ar puoštų altorius”. Pijus

f

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ui pigesni nuoMhtį — bu konriUnu 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD....................Te!. CANaI 888T

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas
b

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

SV. 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 26 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

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

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

\



Seš adonis, kovo 25, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS

W. 23rd Place. Visi nariai 
prašomi ■uaįrinktį laiku.

James R. Cherry, rašt.
40 valandų atlaidai J 
Dievo Apvaizdos 
parap. bažnyčioj J

Sekmadienį, kovo 26 d.,1 I 
per sumą (10 vai.) prasidės 1 
40 valandų atlaidai Dievo I 
Apvaizdos bažnyčioje. Sv. 1 
Mišios pirmadienį ir antra- c 
diezų rytais bus: 5:30, 7, 8 
ir suma 9 vai. Mišparai 7:30 
vai. vakare.

Pamokslus per atlaidus J 
ęfrikys * * sekantieji kunigai: 1 
sekmadienio vakare — Tė- * 

vų Marijonų seminarijos 1 
viršininkas kun. J, Mačiu- 
lionis, MIC.; pirmadienio va J 
kare — kun. S. Gaučas; ant- 1 
radienio vakare — kun.' R. e 
Barauskas; pirmadienio ry- 5 
tą — kun. W. Urba; antra- £ 
dienio rytą — kun. A. Za
karauskas.

Rožančius bus kalbamas 
per visas tris atlaidų die
nas trečią valandą popiet.

Išpažintys bus klausomos 
rytais: nuo 7 iki po sumos; 
vakarais: nuo 7 prieš miš
parus, po mišparų — iki už
baigsime. Vaikučių išpažin
tys, pirmadienį, 3 vai. po
piet.

Velykinių ir suolų korte- | 
lės bus išduodamos 3 vai. 
popiet ir 7 vai. vakare — 
prieš mišparus ir po mišpa
rų, per visas atlaidų dienas, 
parapijos ofiee.

Visus parapijoaus, visus 
katalikus maloniai prašau, 
ypatingai per 40 valandų at
laidus, pasinaudoti Dievo 
malonėmis prieinant išpa
žinties, priimant šv. Komu
niją, ateinant į bažnyčią ry-' 
bais ir vakarais pasimelsti 
— išklausyti šv. Mišių ir 
pasiklausyti garsių pamoks
lininkų skelbiamo Dievo žo
džio.

Per atlaidus turėsime daug 
svečių kunigų iš Chieago ir 
apylinkių miestų su dvasine 
pagalba.

Kun. A. C. Martinkus, 
klebonas

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
\

DVI moderniškos koplyčios 
JŲ8Ų PATOGUMUI:

1410 South SOth Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2X09

6812 So. Westem Avė., Chieago
Telefonas GROvehiU 0X42

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

ADV. ANTANAS A. DOBBS
(DUBINSKAS)

Gyveno 7018 So. Armitage Avė.
Mirė kovo 24 d., 1944, 8:15 vai. ryte, sulaukęs 39 metų.
Gimė Pittsburgh, Pa.
Paliko dideliame nubudime tėvų Kazimiera, brolį Joną, 

seterį Julia, pusbroli Mykolą Dubicką ir jo Šeimą, ir daug 
kitų gimtųjų, draugų ir pažįstamų.

t
Velionis priklausė, prie Švento Vardo draugijos ir prie 

Bagles Fratemai Order.
Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 6812 So. 

Western Avė.
Laidotuvės įvyks antrad., kovo 28 d., iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Švč. Panelės Marijos par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Karimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Tėvas, Brolis, Sesuo, Pusbrolis ir kitos Giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas B. Petkus, Tel. Grovehill 
0142.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi ųilililiiiiiiiliilliiiiiiiiiiiimiiimiiiiimmiiil

PAMINKLAI i EW'f;£ 1 7  - - ■ • - -~r—ONA KALVEL1ENC 
(po tėvais Mironaitė)

Mirė kovo 23 c^, 1944 m. 3:40 vai. pp., sulaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rokiškio apskr., Panemunio par., 

Naujikų kaimo.
Amerikoje išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliūdime dukterį Margaret ir žentą 

IJic. Juozapą Meeban (U. S .Navy), sūnų Joną ir marčią 
Oną, sesers dukterį Albiną Gaižauskienę ir jos šeimą, gimi
naičius Baltušiu šeimą ir daug kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų. '

Kūnas pašarvotas namuose, 830 West 34th St.
Laidotuvės įvykp pirmad-, kovo 27 d. iš namų 8:00 vai. 

ryto bus atlydėta į šv. Jurgio parap. bažnyčią, Jcurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
' Duktė, Stone-, Zentes, Marti, Sesers Duktė U Gimihės.
Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips, Tei. Yards 

4908.

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitiks jimo

Mumis

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI AGENTU KOMISĄ 91 Firma Virš 50 Metų

SUVIRŠ 200 paminklu 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
GeriauMo Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilna patenkinimą.

PERSONALIZED 1CBMORI4UI AT NO ADDITIONAL, COOTI 
PABT1CULAB rporun PREFER PAGHANKJS PBODGOTIOM8 

DIRTniBUTORU OP THB FAMObfi' MONTELLO ORANITB 
Most Beaattful—Most Endurlng—Strm«eet—-Best Ia The WosM.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREiFErras prie —

JOHN W. PACHANKIS
-r-THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of tbe Lithuanian Chamber of Commerce

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

- VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO«

TRVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Oflaaa <r Dtrbtavft: 527 N.* WESTEBN AVE. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

1 ■■■■

PENKIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVRb

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4538 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 8645 Tek REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 ▼. vak.; šeštad. ir Setam 9-8 vai

BOLESLOVAS JANKAUSKAS
Persiskyrė eu šiuo pasaubu kovo 26 d., 1939 m. Palaidoto* 

kovo 29 d., fiv. Kazimiero kapinėse. Sulaukęs pusės amž., gi
męs Kauno rėd., Kėdainių apskr., Krakių parap., Sulaičių 
kaime.

Paliko nuliūdime pusbrolį Stanislovą Kunevičių, jo žmo
ną Antaniną, jo dukterį Oną Pibponis ir jos vyrą Kazimierą 
(Ū. 8. Nayy), pusbrolius — Vincentą Jankauską, ir Pranciš
kų Kunevičių ii- jo šeimyną ir kitų giminių Amerikoje. Lie
tuvoje — brolį Motiejų ir jo šeimyną, 1 sesei? ir kit. gimines.

Liūdnai atminčiai mūsų brangaus pusbrolio bus laikomos 
Šv. Mišios Šv. Jurgio parap. bažnyčioje, kovo 28 d., 1944 m.; 
6:30 vai. ryto. Kviečiame visas gimines, draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į pamaldas.

Mes tavęs mūsų brangus pusbrolį niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau pebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas 
tave ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame: Pusbroliai, dų šeimos Ir Ktti Giminės.

GABI, INDIANA LAUOTUVię ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI"Pasaulinra spaudos suju
dime ir įvairių nuomonių 
skleidime, katalikiški laik
raščiai yra kaijp tie prana
šai, tiesos ir dorovčs aklei 
dėjai”. Pijos XH.

PHONE 9000
AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir NaktįNARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidoto vių 
Direktorių 
A ąęč JOS,

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ U NAKT|

Mes Tarime 
Koplyčias 

įsose Miesto 
Dalyse

JUOZAPAS
VAICEKAUSKAS

Gyveno 942 W. 84th Flaoe.
MlrC ąpy» W <*.. 1944, 6

vai. dv., (miaukęs 52 m. amž.
Gitn-e Lietuvoje- Kilų i* Tilu- 

nvgčs apskr. Ir parap., Ta rai- 
iiU kaimo. ' '

Amerikoje Iftgyvimo 34 m.
Paliko ŠidnUame aultūtUnie 

dukterj' Marijoną tr žentą Al
fonsu Madetkę, minų Rvt. Pet
ru (IJ. 8. Army); 2 anukua 
Petrą, ir Alfonsą Mufletkus, pu
sseserę Marijoną ir 4voj »srj 
Htanuuovę. Htiultz ir jų Seimą, 
pusbrol) Vincentą Ir brolienę 
Roaallją Vaičekauskus lr Jų 
Seimų ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstam<> Lietuvo
je paliko 5 seseris.' Avogerlus, 
jų Sotinas ir kitas ąUalnrs.

lAddotuvčmls rūpinasi pusse- 
aeifi Marijonų Ir Svogeris Ht*- 
nislovas Hhultz

Kftnaa paAnrvotaa Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 8oz 
I.ttuan4ca Avė.

I-aldotuvČR Jvyks plnnady 
kovo 27 d. IA koplyčios »;3Š 
vai. ryto bus atlydytas J šv, 
Jurgk, p«u-ap ItužnyMą, kurto
je Jvyks .gedulingos pamaldos 
už velionio stelų. Po pamal
dų bus nulydėta* J Av. Kazi
miero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Rimines, draugus Ir pažįstamos 
dalyvauti MdotuvZse.

Ntilliulę: Duktė, SūnoK, Žen
tas, Arnikai, Paeeeaerč, Avoge- 
rte, Pueblo ta, Krolienė tr <41- 
nilnčn.

laidotuvių Direktoriui Anta
nas M. Phillips, Tel. Yards 
4908

LACHAWICZ IR SUNAI
tilt WB8T SSrd PLACE Phonea: CANAL MU
mum a mcmoAN a va oommodobe »7«

PULLMAN 127#
4605-07 S. Hermitage

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIOAN AVE. Phoąe PULLMAN IMSI

KARČAUSKAITC
Gyveno adresu: 5104 Archer Avenue, Chieago, Illinois 
Mirė Kovo 23 d., 1944 m., 10:25 vai. ryte.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Eržvilko pa

rapijos, Pavidaujp kaimo. Amerikoje išgyveno 32 metus.
~~ Paliko dideliame nuliūdime: seserį Petronėlę Atkočoitie- 
nę ir švogerį Joną; sesers dukteri Alviną Jarsombęck ir jos 
vyrą Wilham; švogerj Joną Gedvilą ir jo Šeimą; 8 puebroHue 
— Juozapą, Joną ir Kazimierą Aksamitouskau ir jų šeimas 
(WHk?s Barrę, Pa ); ir daug kitų giminių, draugų ir pažįsta
mų. Lietuvoje paliko daug giminių.

Velionė priklausė prie Eržvilko kliūbo.
Kūnas pašarvotas Antane B. Petkaus koplyčioje, 6812 

So. Westera Avenue. Laidotuvės įvyks pirmadienį, Kovo 27 
d., 1944 m. Iš koplyčios 9:00 vai. ryto bU3 atlydėta į baiat 
Rlcbards parap. bažnyčią, Kostnar ir SOth St., -kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už vęhoaės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Sesuo, švogerial, Sesers Duktė. Pusbro
liai ir viaos kitos Gšošašs.

Laidotuvių direktorius — Antanas II. Petkus, telefonas 
»- GROvaUįl 6142. ?

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVE. Phone Y AB4830-34 S, California 

Avenue 

Lafayette 0727
I. UULEVICIUS

4848 80. CALIFORNIA AVE. F

Ps J. RIDIKAS
Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGfi» 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad, 
8 vai. vak. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Pbone YABDS 1136—81

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą
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LIETUVIŲ VIENYBĖ LAIMĖS LIETUVIAMS ATSTOVYBĘ CICERO VALDŽIOJ 

Remkite Tą Organizaciją, Kuri Remia Mus Lietuvius ir Mūsų Reikalus

BALSUOKITE TIESOG DEMOCRATIC!
0 HENRY J. SANDUSKY 

Kandidatas už 
TOWN PRESIDENT

*Ix] JOSEPH J. JANDA 
Kandidatas už 

TOWN CLERK

0 EDYVARD W. CHODL’ 
Kandidatas už 

TOYVN COLLECTOR

0 TED J. ZAREMBA 
Kandidatas už 

TOWN SUPERVISOR

0 A. B. PETKUS 
lietuvis Kandidatas už 

TOYVN ASSESSOR

[X] S. E. WAWRZYNIAK 
Kandidatas už 

TOYVN TRUSTEE

CICERO RINKIMAI ĮVYKSTA: ANTRAD., BALANDŽIO (APRIL) 4-tą d., 1944. m.

LAKŪNAMS PARUOŠTAS POILSIS

Grąžinti
Aštuoni policijos kapito

nai, kurie buvo suspenduoti 
nuo pareigų ryšiumi su or
ganizuoto gembleriavimo by
la, buvo praeitą ketvirtadie
nį grąžinti į savo pareigas.

* * *

Nudegė
Mary Proeek, 4 metų am

žiaus, smarkiai nudegė, kai 
jos suknelę pagavo ugnis jos 
namo basmente, 2942 South 
Wisconsin avė., Bervvyn.* * *
Eksplozija

Fred Ludwig, 59 metų, 
3935 N. Marshfield avė., nu
degė nuo boilerio eksplozijos 
Builders Building, 228 N. La 
Šalie et., praeitą trečiadienį. 
Ketvirtadienį minimas žmo
gus mirė. Ludwig buvo in
žinierius.

* * ♦ i.
Brangus paltas

* — .
Ūdros (mink) paltas, turįs 

$2,500 vertės, ir kitų verty
bių už $185 buvo pavogta 
praeitą ketvirtadienį iš Mr. 
ir Mrs. William H Greenside 
apartamento, 1039 N. Shore 
avė. Mrs. Greenside pareiškė 

• Rogers Park policijai, kad 
vagys įėjo į namą, kai ji bu
vo išėjusi su vaikais pasi-

, vaikščioti.
♦ # ♦

Sučiupo

• Praeitą ketvirtadienį poli
cija sučiupo buvusį kalinį, 
kuris buvo pagrobęs penkių 
metų amžiaus mergytę. Kid- 
neperis vadinasi Charles La- 
pa, 34 metų, 220 W. 13th-st. 
Pagrobta mergytė vadinasi

. Mary Anne Dorabaris, kuri 
buvo išgelbėta iš grobiko na
gų.

SUDARĘS NAUJĄ 
VYRIAUSYBĘ

Dome Sztojay, buvęs Ven
grijos ambasadorius Vokie
tijoj, Berlyno radio prane
šimu, sudaręs naują Veng
rijos vyriausybę, žinoma, to
kią, kokios Hitleris norėjo. 
(Acme-Draugas telephoto)

Gimė 1 svaro ir 13 
uncijų kūdikis

Kūdikis gimė du ir pusė 
mėnesio anksčiau, negu tu
rėjo gimti. Jis gimė prieš 
savaitę ir gimimo d:enoje 
svėrė 1 svarą ir 13 uncijų, 
dabar jis palaipsniui auga 
Šv. Luko ligoninėje. Kai kū
dikis neteko svorio keletą 
uncijų, jis ėmė gyvėti ir da
bar sveria 1 svarą ir 11 un
cijų. Kūdikis laikomas oxy- 
gen incubaturiuje. Minimas 
kūdikis yra Mrs. Christine 
Stevart, 3736 Cotage Grove 
avė.

Apie tai teko sužinoti pra
eitą penktadienį.

Karžygiškos dvasios vyras

Taikos metu mokino vaikus, karui
siaučiant mirė už juos

. ** ’ «
GENEROLAS PRANEŠĖ MOTINAI, KAIP MARINAS 

ŽUVO UŽ SAVO DRAUGUS. DIDVYRIŠKA MIRTIS

688,846 mirė badu
LONDON. — Kovo 23 die

ną gauta žinia, kad apie 
688,846 asmenys mirė nuo 
bado Bengal provincijoje, Im 
dijoje, praeitais metais. Apie 
tai praaešė sekretorius In
dijai L. S. Amery parlamen- 

Įte.

Yra heroiškos dvasios 
dvasios vyrų, kurie aukojasi 
už kitus, jie aukoja savo gy
vybę, kad išgelbėtų kitus. 
Vienas iš tokių vyrų buvo 
marinas Demosthenes. Kat- 
sulis. Jis turėjo 29 metus 
amžiaus, bet buvo marinų 
korpuso veteranas, ir jautė 
pareigą saugoti naujokus 
kareivius savo dalinyje, kai 
vyko krauju paplūdęs karių 
išlaipinimas Tarawoje, kai 
vyko baisus mūšis su japo
nais.

Marinas Katsulis mirė 
saugodamas savo vaikus 
(savo kareivius), ir po mir
ties buvo apdovanotas 
Purple Heart medaliu, kurį 
gavo jo motina Mrs. Marika 
V. Kotsulie, 1765 E. 55th st., 
praeitą ketvirtadienį, kovo 
23 d. Ji yra prezidentė Wo- 
men’s Auxiliary of Greek 
War Relief.

Jis turėjo vardą garsaus 
kalbėtojo, bet Demosteno žo
džiai nepriligs marino žo
džiams, kuriuos jis ištarė 
kai jo dalinys pasiekė kran
tą. Jis sušuko:

“Jūs. vyrai, pasilikite že
mai! Aš pasirūpinsiu jais! 
Aš esu senas — man nedaro 
jokio ekirtutmo!”

Taip! Katsulis stojo į ko
vą. Jis buvo aiškus japo
nams taikinys. Jis leido ug
nį iš savo automatiško šau
tuvo į priešo ugnį. Katsulis 
buvo palieptas. Ir kai jis gu
lėjo sužeistas, pamojavo į 
medikalio korpuso vyrus ir 
prašė, kad jie rūpintųsi ki
tais kariai.

Lt. Gen. Alexander A. 
Vandergrift, marinų korpu
so vadas, parašė pfc. Katsu- 
lio motinai laišką ir išreiškė 
viltį, kad jos sūnaus karžy-

giškumas suteiks šiek tiek 
suraminimo skausmo valan
doje.

Pfc. Katsulis buvo baigęs 
Chicago universitetą ir buvo 
taikos metu mokytoju, pirm 
negu kraštas pašaukė jį ka- 
ran.

Jis taikos metu mokino 
vaikus, jis mirė už juos ka
rui siaučiant.

Apiplėšė einant
bankan

Martin Wemer, 16 metų, 
3703 W. Roosevelt rd., Adolf 
Richman, Ine., pasiuntinys, 
209 So. State str., pranešė 
Centralinei policijai, kad ke
turi negrai pagrobė iš jo $65 
ir už $1,168 čekių praeitą 
ketvirtadienį. Apiplėšimas 
įvyko gatvelėj, netoli Adams 
ir Dearbora str., kai jis ėjo 
iš firmos į miesto banką.

Rastas negyvas
Frank F. Rueping, 63 me

tų., 933 East 44th st., Wil- 
son ir Co. pakavimo prižiū
rėtojas, buvo rastas negyvas, 
lovoje praeitą ketvirtadienį. 
Jis sirgo pilvo liga.

Vienas Amerikos Raud. Kryžiaus įsteigtų klūbo Lon
done, kur po manevrų ir atliktų žygių mūs lakūnai ran
da paruoštą poilsį. Raud. Kryžius tai atlieka mūs auko
mis. Aukokime šį mėnesį.

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
S už U.S. LAISVĘ ir:

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Lietuvis Havajų salose

Pranas A. Zenonis gimė 
1913 metais, New Yorko 
mieste. Pradžios ir aukštes
nę mokyklą baigė Bingham- 
tone, N. Y. Jaunas būdamas 
įstojo į IP S. kariuomenę. 
Jis tarnavo tris metus Ha
vajų salose, krantų artileri
jos dalinyje. Grįžęs iš ka
riuomenės dirbo ‘ ‘Aukso” 
Co., Binghamtone. Vedė Joa
ną šimanskiutę ir augina 
gražią dukrelę.

Pranas A. Zenonis vėl iš-

vyko kariuomenėn 1943 me
tais, gegužės 1 dieną, ir bu
vo išsiųstas į Havajų salas 
krantų tvirtumas ginti.

Plėšikai nusigandę pabėgo

Išmesta kėdė pro langą išgelbėjo 
didelę sumą pinigą

Trys ginkluoti plėšikai 
praeito ketvirtadienio vaka
re pačiupo $1,326 iš Peoples' 
Federal Savings ir L^Rn As
sociation, 1700 W. 21st str., 
bet pabėgo negaudami dide
lės sumos pinigų, kurie bu
vo atidarytame seife, kai al- 
dermanas Joseph F. Ropa 
(21st) išmetė kėdę pro lan-

čias banditas paliko lauke. 
Kai aldermanas Ropa pa

juto, kad įstaigoje yra plėši
kai, jis išmetė kėdę pro lan
gą. Trukšmas sunervino plė
šikus, ir jie pabėgo negauda
mi pinigų iš seifo.

Nepaprastas įvykis

/mus

Pranas A. Zenonis

Pranas lankydamas mo
kyklą mėgo tarnauti šv. mi
šioms, ir likusiu laiku užsi
ėmė dailydės darbu., Jo tėve
lis Vincentas mirė 1942 me
tais, gegužės 4 dieną, o mo
tina po tėvais M. Valkūnaitė 
su marčia gyvena 108 Glin- 
wood avė., Binghamtone, N.

Iy.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

• NUOŠIMČIO RATOMS” ~ 7 e r* ~ v

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!- ■ ■ ■ .i i. i
TAUPYKITE mūsų JstAigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
mi ir ligi 16,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
miranee Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR" ŽYMIAUSI! LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA

- — 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

„.ĮSTOTO SAVINGS cmd LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. Sec’y. 3286 80. HALSTED ST.

. i.- , .l.i/ ez? i ■
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Ropa dirbo užpakaliniame 
ofise, kai du vyrai su revol
veriais įėjo į didįjį ofisą. 
Vienas plėšikas atsistojo 
prie durų ir į?akė penkioli
kai asmenų (kos&umeriams) 
laikytis ramiai. Kitas plėši
kas peršoko ofiso tvorelę ir 
pareikalavo, kad Stanley Ro
pa, prezidentas įstaigos, pa
duotų jam pinigų dėžę. Tre-

Ir višta suprato, kad karas

Platinkite “Draugą”.

Skelbkitės “Drauge’

Karui siaučiant vyksta 
smarki produkcija. Ir kai 
kurios vištos jaučia pareigą, 
kad reikia padidinti produk
ciją. Viena višta, kurios var
das yra Polly, Rhode Island 
Red, prisidėjo prie produkci
jos padidinimo. Minima viš
ta kasdien padėdavo vieną 
kiaušinį, normalaus dydžio. 
Nesenai višta Polly padėjo 
du didelius kiaušinius, kiek
vienas turi du trinius, ir at
rodo kaip baseball.

Višta Polly yra Edward 
Hausner, 9821 So. Campbell 
avė., nuosavybė. Vištos sa
vininkas apie tai pranešė di
džiuodamasis praeitą trečia
dienį.

Rrownwood, Tex. — Sep
tyni kareiviai, iš 13-tos ar- 
mored divizijos, Camp 
Bowie, žuvo ir kiti septyni 
buvo sužeisti nelaimingame 
atsitikime, laike patrankų 
praktikos. Apie tai gauta ži
nia kovo 23 dieną.

X Kun. dr. J. Končius, iš A 
Mt. Carmel, Pa., J. Laučka, 
“Amerika” redaktorius, iš 
Brooklyn, N, Y., vakar atvy
ko Chicagon, dalyvauti stei
giamajame Lietuvai šelpti 
Fondo susirinkime, kuris į- 
vyksta šiandie Chicagoj.

X Adv. Ant. A. Dobbs va
kar, trumpai pasirgęs, mirė. > 
Velionis buvo pačiame stip
rume. Ofisą turėjo vidur- 
miesty, o gyveno adresu 70- 
18 S. Artesian avė. Studen
tavimo metais priklausė prie 
L. Vyčių 36 kuopos ir veikė 
ypatingai sporte. Pastaruo
ju metu darbavosi lietuvių 
politikoj.

X Aurora ir St. Charles 
lietuviams žinotina. Kovo 25 
d. vienas iš Tėvų Marijonų 
kunigų vyksta į Aurora su 
priešvetykinlu patarnavimu.
Bus iki sekmadienio, o sek
madienį popiet tuo pačiu 
tikslu vyks i St. Charles, 
kur išbus iki pirmadienio.

X Domininkas Molis, vest 
saidietis, vakar , iš Karo De
partamento gavo žinią, kad 
jo jauniausias sūnus Ado- 
mrakas buvo sužeistas Ita
lijos fronte ir šiomis dieno
mis mirė. Velionis buvo bai
gęs Aušros Vartų pradžios. .. 
mokyklą ir dalyvavo jauni
mo draugijų veikime.

X Antanina Leščinskie
nei, bridgeportietei, padary
ta nuostolių: kovo 21 d. jos 
namo išnuomuotam antram 
aukšte kilo gaisras, kurs 
nors pavyko greit likviduo
ti, bet gerokai vanduo ap- 4 
gadino ir jos kambarius.

X Chicago lietuvių kata
likų draugijos skubiai ren 
ka delegatus į metinę Fede
racijos Chicago apskrities 
konferenciją, kuri įvyks ba
landžio 2 d., Šv. Jurgio pa
rapijos salėj. Ypatingai smar 
kiai bruzda Bridgeportas. x 
Kurios draugijos dar neiš
rinko atstovų | šią konfe
renciją, lai tai padaro rytoj 
per savo susirinkimą.

X Vargdienių Seserų Gil
dos susirinkimas buvo labai 
skaitlingas. Narių atvyko iš 
visų kolonijų. Plačiai apkal
bėta apie seimą, kuris įvyks 
balandžio 30 d., Aušros Var- 
tų parapijoj. Visos Chicago 
kolonijos stropiai rengiasi 
prie jo. šiame susirinkime 
narių mokesčių įplaukė 55 
doleriai, ir $10.00 įmokėjo 
Petras ir Marijona DorSai 
trečiu atveju amžinos narys-

f




