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NUGALESIM VISUS PRIEŠUS:
Naciai sulaiko aliantus Cassino mieste

SĄJUNGININKŲ STA
BAS Neapoly, kovo 26. — 
Gerai išlavinti vokiečiai 
parašutininkai pastoja ke
lią neuzelandiečiam kariam 
žygiuojantiems per' Cassino 
miesto pietinę dalį. Sąjun
gininkų štabo pranešimas 
sakė neuzelandiečiai ir vo
kiečiai smarkiai kaujasi, 
bet padėtis bendrai nėra 
pasikeitusi.

Vokiečiams, tačiau, pasi
sekė į Continental viešbutį 
pristatyti dar tris tankus. 
Smarki tankų ir artilerijos 
kova vyksta ir apie Del Ro- 
ses viešbutį.

Sąjungininkų artilerija 
nuolat šaudo į nacius, kad 
neduoti jiems progos sus
tiprinti savo pozicijas Ca
ssino sektory. Vokiečiai, ta
čiau, matomai vartoja se
nuosius tunelius vienuolyno<___ _ __________

Vokiečiai patroliuoja 
visą Dunojaus krantą
LONDONAS, kovo 26. — 

Rumunijos oficialąms pat
virtinus nacių okupacijos 
pranešimus, raportuojama, 
jog nacių legionai patro
liuoja visą Dunojaus frontą 
nuo Budapešto iki Galati 
uosto, prie Juodosios jūros.

Raportas iš Istanbulo sa
ko vokiečiai užėmė visus 
Dunojaus uostus Vengrijo
je, Rumunijoje ir Bulgari
joje, ir paverčia upės lai
vus į karių transportus.

Vokiečių DNB agentūros 
pranešimas sakė sąjungi
ninkų lėktuvai dar kartą 
bombavo Sotfia.

kalne sustiprinimui savo li
nijų.

Anzio fronte, vokiečiai 
bandė pralaužti sąjunginin
kų pozicijas tankais. Du jų 
tankai buvo sunaikinti prie 
Carrooeito, ir penki kiti į 
vakarus nuo Cisterna.

Štabo pranešimas sakė 
didieji bomberiai atakavo 
Rimini ir Ancona geležin-1 
kelius, šiaurinėj Italijoj, o 
vidutinieji bomberiai puolė 
kitus taikinius, jų taipe ir 
Leghorną. ,

Vokiečių lėktuvai nuolat 
skraido virš sąjungininkų 
Anzio pozicijos.

Legendai sako Continen
tal viešbutis ir Castle kai-»
nas yra centrai tų nacių 
naudojamų perkasų’ (ture
lių), kurie neva buvę iškas
ti 16-tam amžiuje, kuomet 
buvo ieškoma užkastų tur
tų S

; .V,.----- -------------- 1— ------------------- :------------ -------
CHURCHILL APLANKO AMERIKIEČIUS ANGLIJOJE

Anglijos Ministrų Pirmininkas Churchill, drauge su aukštais karininkais, daro ame
rikiečių parašutistų apžvalgą “kur norint Anglijoje.” Jis ta proga pasakė jiems, kad 
neužilgo galės panaudoti savo išsilavinimą. (Acme-Draugas Telephoto)

Ministrų Pirmininkas darė apžvalgą
Apsidirbę'šu Hitleriu, kovos japonus z
LONDONAS, kovo 26. —I prieš Japoniją, Churchill 

Anglijos Ministrų Pirmi-’ sakė didesnę dalį tos kovos

U. S. laivai apšaudė 
Pityilu japonus

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, kovo 26. 
— Šiandien pranešta, kad 
Amerikos naikintuvai ka- 
nuolėmis apšaudė Pityilu sa
lą Admiralty salyne, kur 
kiti japonai vis dar prieši
nasi amerikiečiams, kurie 
užėmė tos salos strategines 
vietas prieš savaitę laiko.

Gen. MacArthur komuni
katas sakė bombardavimas 
išdaužė pastatus ir laivus, 
ir padegė priešo gazolino 
ir aliejaus krovinius. Kiti 
tų šovinių paėjo iš japonų 
laivų kanuolės, kurią ameri
kiečiai suėmė, pataisė, ir 
vartoja prieš pačius japo
nus.

Četnikai pasiruošę padėti invazijai
LONDONAS, kovo 26. — 

Jugoslavijos armijos Majo
ras Voislav Lukatchevic va
kar sakė Gen. Draja Mihai- 
lovic turi 30,000 karių Ser-

Nuteisė tris moteris, 
du vyrus šnipus

DETROIT, kovo 26. —
Federaliniam teisme vakar 
nuteisti Grace Buchanan- 
Dineen, 12 metų kalėti; Mrs.
Theresa Behrens, 20 metų bijos) kalnuose, pasiruošu 
kalėti; Mrs. Emma Leon- 
hardt, 5 metus kalėti; Carl 
Leonbardt, 10 metų kalėti, 
ir Walter Abt, 10 metų ka
lėti. Jie visi prisipažino kal
tais šnipinėjimu.

Mrs. Marianne Von Mot- 
ke prisipažino esanti kajta, 
bet dar nenuteista.

sius atakuoti nacius sąjun
gininkams davus signalą, 
kad praskinti kelią invazi
jai.

Jugoslavijos vyriausybė 
in exile tuo pat metu pra-

I nešė, kad Mihailovic četni- 
j kai nesenai pravedė ofensy- 
vą iki pat Belgradą vartų.

Majoras, kuris atvyko 
Londonan prašyti sąjungi
ninkų pagalbos Mihailovi- 
čiui, sakė četnikams truksė
ta amunicijos ir ginklų. Jis 
sakė todėl jie šiuo laiku ne
kariauja, kadangi jie nenori 
suvartoti amuniciją ma
žiems veiksmams, bet lau
kia didžiosios ofensyvos.

ninkas Winston Churchill 
šiandien sakė kalbą, kuri 
buvo transliuojama Ameri
kon. Pradėdamas savo kal
bą, jis sakė jis neturęs jo
kių stebėtinų^ žinių, o tik 
padarysiąs bendrą karo ap
žvalgą.

Anot Churchill, . praeiti 
metai buvo kartu ir džiaug
smo ir nusivylimo metai — 
džiaugėmės greitesniais lai
mėjimais, nusivylėme nepa
sisekimais. Bet, jis sakė, 
“Tamsa negaus viešpatauti. 
Pergalė bus mūsų, tas yra 
tikra.”

Ministrų Pirmininkas sa
kė nepasisekimai Italijoje 
ir Egijos jūroje nusveriami 
suirute Balkanų valstybėse, 
ir graikų bei jugoslavui par
tizanų laimėjimais. Jis taip-

dabar neša Amerika, bet 
Anglija kiek išgalėdama 
padeda, ir nugalėjus Hitle
rį, pasuks visas savo jėgas 
prieš japonus, kadangi An
glija daugiau nukentėjo 
nuo japonų, negu Amerika. 
Britai dabar kariauja Bur- 
moje, kad tuo padėjus ame
rikiečiams Pacifike.

Kalbėdamas apie karo pa
baigą, Churchill sakė jis 
vis dar jaučia, jog bus lai
kotarpis tarp vokiečių nu
galėjimo ir japonų nugalė
jimo, bet tas laikotarpis 
nebūsiąs toks ilgas, kaip 
jis pirmau manęs.

Kalbėdamas apie poka
rinius planus pačiai Angli
jai, Churchill pranešė, kad 
dabar ruošiami planai ir 
keli jų jau patiekti Parla-

gi sakė dar lieka daug da- mentui galutiniam apsvars- 
ryti Balkanuose ir Vidurže- tymui ir nutarimui. Vienas

60,000 angliakasių Raportuoja planą
grįš j darbą' Reicho okupacijai

my.
Churchill sakė didžiausias 

Anglijai pavojus — subma- 
rinai — nugalėtas, ir prie
šas jau dabar raitosi po di
delių sąjungininkų atakų. 
Apart kitko, jis sakė, kad 
Amerikos aviacija jau toli 
gražu pralenkė britų avia
ciją, o rusų greitas žygia
vimas praeitais metais su
davė naciams didelį smūgį.

Kalbėdamas apie karą

tų planų esąs dėl kariau
jančių vyrų demobilizaci
jos, bet, Churchill pabrąžė, 
ne dabar laikas kalbėti apie 
demobilizaciją, kuomet ruo
šiamasi (phlti žmonijos en- 
gėrjus.

Churchill sakė bus daug 
netikrų žygių, kad suklai
dinti priešą, bet gavę tik
rąjį signalą, sąjungininkai 
visu smarkumu puls prie
šus.

Naciai skuba užimti Pirkite Karo Bonus 
svarbiąsias perėjas

Nesitiki išgelbėti 
16 užgriautą kasėją

CLARKSBURG, W. Va., 
kovo 26. — Galbėtojai reiš
kia, kad jau nėra vilties iš
gelbėti 15 angliakasių, ku
rie po sprogimo buvo su
gauti degančioj No. 4. * ka
sykloj, netoli Shinnston.

LONDONAS, kovo 26. — 
Sunday Times rašė, kad vo
kiečiai skubiai siunčia ka
riuomenę į Čekoslovakijos 
šiaurrytinę ir rytinę sieną 
užimti strategines perėjas 
Karpatų kalnuose. Rusų ka
riuomenė šiuo laiku yra a- 
pie 70 mylių nuo Rusini- 
jos.

Laikraštis sakė partiza
nai Slovakijoje ir Rusinijo- 
je pradeda viešai veikti ir 
puola vokiečių linijas perė
jose.

RUSŲ KARIUOMENE PASIEKĖ PRUT
Prisivarė prie pat Nikolajevo miesto
LONDONAS, kovo 26. —. Prut upės.

Maskva praneša, kad rusų Sovietų biuletenis sako 
kariuomenės daliniai jau demoralizuoti nacių ir ru- 
pasiekė Prut upę. {munų daliniai betvarkiai

traukiasi pietiniam fronte.
MASKVA, kovo 26. —

Rusų kariuomenė, skubėda
ma ji Karpatų kalnų pėrė- į miškus.” 
jas vedančias į Balkanų Pietryčiuose, kiti rusų 
valstybes, užėmė didžiūlį daliniai šeštadieny įsilaužė

Anot rusų, “tūkstančiai vo
kiečių metė ginklus ir bėgo

KALENDORIUS
Kovo 27 d.: Sv. Jonas Da 

niftftkfotis; senovės: Meldu 
tis ir Borėją.

Kovo 28 d.: šv. Jonas

Proskurovo geležinkelių cen 
trą, ir per 50 mylių plotį 
tampriau suspaudė viršuti-

į Byeltsi pakraščius, tarpe 
vidurinio Dniestro ir Prut 
upių.

nę Dniestro upę pagal Ru-i Rusų linijos vakarinė da- 
munijos šiaurinę sieną. lis yra 60 mylių į rytus

Rusų kariuomenė taipgi nuo Jasina perėjos Karpatų 
įsilaužė į Kamenets-Podolsk kalnuose, ir 60 mylių nuo 
priemiesčius, 55 mylias že- Čekoslovakijos Karpatų-Ru-
miau Proskurovo, ir dasiva- 

Kapt»tr»n«; eenovčz: Bra-I rį ,ki mylioB noo
4OM ir Sirdvalda. Nikolajevo uosto, ant Juo-
------------------------- -------------  dosios jūros. Vienas rusų

ORAS i dalinys prasimušė iki punk-
Nešalta. Gali būti lietaus.! to aštuonias mylias nuo

sijos sienos.
šiaurvakariuose rusai per 

24 valandas pasivarė 38 
mylias Lenkijoje, ir susirė
mė su naciais Kamenets>- 
Podolsk priemiesčiuose.

LONDONAS, kovo 26. — 
J. A. Hali, Yorkshire ang
liakasių uni joe pirmininkas, 
pranešė, kad angliakasiai 
pasirašė naują sutartį, pa
gal kurią jie tuoj grįš prie 
darbų. Ginčas buvo kilęs už 
tai, kad kasyklos atskaitė 
iš angliakasių algų už ang
lis, kurias jie parsinešdavo 
šildyti savo namus. Iš viso 
60,000 angliakasių buvo iš
ėję ant streiko.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO — Maž

daug 1,700 sąjungininkų 

lėktuvų numetė 2,400 tonų 

bombų ant nacių pozicijų 

šiaurinėj Prancūzijoj ir 

Olandijoj.

Vokiečių radio praneši

mas sakė sąjungininkų lėk

tuvai skraidė virš pietryti

nės Vokietijoj, veikiausiai 

iš Italijos bazių.

IŠ LONDONO — Jugos

lavai partizanai sakosi vi

siškai sustabdė nacių otfen- 

syvą Bosnijoje ir pradėjo 

savo kontrofensyvą.

IŠ PEARL HARBOR — 

Amerikos lėktuvai šešiolik

tą kartą atakavo Wake 

lą. Trečiadieny ir ketvirta

dieny Ir vėl atakavo Pona- 

pe atolį, o ketvirtadieny an

trą kartą puolė Ant salą, } 

pietos nuo Ponape.

Karys nušovė sargą, 
pabėgo iš stovyklos
FORT BENNING, Ga.,

kovo 26. — Vakar pranešta, 
ne susitarė dėl pokarinės kad lg metų ^„įutįgtgg,
Vokietijos okupacijos. Anot Pyt John j 0.Connor is 
laikraščio, Amerikos jėgos j^^,, N Y, kurig

LONDONAS, kovo 26. — 
Sunday Observer rašė, kad 
Ministrų Pirmininkas Chur
chill, Prez. Rooseveltas ir 
Premjeras Stalinas Tehera-

APSUPO JAPONU 
DALINI BURMOJE

NEW DELHI, kovo 26.--
Vakar pranešta, kad ame
rikiečiai ir kiniečiai kariai 
apibėgo ir apsupo japonų 
dalinį) vienam šiaurinės

oloupuos Bavariją, Sakaoni- pragižengimą buv0 laikomaB Burmos klony. Tas amai
kiečių-kiniečių žygis pasta
tė juos 45 mylias nuo Man- 
dalajaus geležinkelio prie 
Mogaung-Mytkyina susisie
kimo tinklo, kuris pristato 
reikmenis trim japonų dali
niam šiaurrytinėje Indijoje.

šiuo laimėjimu amerikie
čiai ir kiniečiai uždarė pie
tinį įėjimą į strateginį Mo 
gaung klonį.

Indijoje, stipras japonų 
dalinys veržiasi giliau In
dijon ir gręsia Imphal mies
tui, Manipur valstybėje. Ja-

U. S. Ūktum puolė naciu. PrancMol j S.jT."“. "JV
LONDONAS, kovo 26. — perskristi per kanalą. j phal.

Apie 1,000 Anglijos lėktuvų Vokiečių pranešimas sakė Japonų daliniai iš pietų 
numetė 2,800 tonų bombų Leipzigas ir Weimaraa taip-1 Ir iš rytų pusių rado didelę 
ant Berlyno penktadienio, gi buvo atakuoti, ir gyrėsi opoziciją ir keliais atvėjais

ją ir Vertembergą. , Britai hgigjgyįų, atovykloje, nušo- 
okupmos vakarinę ir šiauri. yS Mrgybinį ,r paaįgriebę„ 
nę Vokietiją iki Oder upės .,jeep.ą., pabgg0 ManQma 
ir dalj centrinės Vokietijos. jig gu gavim revolverj 
Rusų okupacijos zonos va-, ,r amunicljog, ir atalba į 
karinė siena būtų Dunojaus Ga Sui!inoU,
ir Oder upių sudaromas
kampas.

Berlynas, anot laikraščio,

apie tai kuomet antras be
laisvis, kuris taipgi buvo 
nutaręs pabėgti, pasidavė

bus visų trijų kraštų jėgų sargybiniams ir pranešė a- 
okupuotas. Į pie O’Connor pabėgimą.

BRITŲ LĖKTUVAI PUOLĖ BERLYNĄ

naktį). Orinėse kautynėse 
prarasta 73 britų lėktuvai.

Sekdami tą didžiulę ata-

numušę 112 lėktuvų.
Dienos metu vakar Ame

rikos vidutinieji bomberiai
ką, britų lėktuvai vakar • puolė Hirson geležinkelių 
naktį skrido per kanaljf iš centrą, šiaurinėj Prancūzi-
naujo pulti taikinius nacių 
okupuotoje Europoje. Lėk
tuvų dalinio didumas nuro
domas tame^ kad ėmė apie 
valandą visiems lėktuvams

Joj.
Britai (penktadieny puolė 

ir Kielą lėktuvų statybos 
centrą, Frankfurtą ir Sch- 
weinfurtą.

buvo atmušti, bet visvien 
veržiasi į sąjungininkų li
nijas.

Opozicija japonų šiaurry
tinei invazijai didėja. Piet
rytinės Azijos komanda 
pranešė, kad britai atsiėmė 
Palel-Tamu kelio apylinkę, 
kurią japonai buvo anksčiau 
užėmę.

/Z*
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WHOLESALE (f 
FURNITURE | 

BROKER £i t I . ' DM
Everything ln the Une of Sj 

Furnlture lh'

VALSTIJOS RROfSTRUOTAS 
AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARK

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtų 

antrašu.

finte nuo Missiiiippi “i “ •£

(rantll cagoj prie Sv. Kryžiaus baž-
. . nyčios ten darbuodamasis

East SL Louis, III. — Ke- parapijoj. 1943 mėtais jis 
turlasdešimties valandų at- atšventė savo kunigystės
[aidai Nekalto Prasidėjimo auksinį jubiliejų. Pragyve- 
parapijoj pasibaigė atnešda- nęs gana gražų amžių (77 
mi į lietuvių sielas malonių metus), jaučiasi pavargęs ir 
ir džiaugsmo’ Nežiūrint, kad žinodamas', kad arctyi&fece- 
netekus bažnyčios, taip arikš zijoj **jau yra pft.kanka.mfli 
ta laikinoj koplyčioj, para- jaunesnių kunigų, jis pasi- 
pijieČiai uoliai naudojosi traukia senatvės poilsiui, šv. 
maloniu laiku. Juos labai Kryžiaus parapijos klebonui 
džiugino, kad sulaukė į pa- kun. Linkui jis yra dėkin- 
galbą svečių-kunigų net iš gaB tą prieglobą per tre- 
CHicagos. Klebonas buvo pa- jetą metų, kunigams St. Jo- 
skelbęs, kad į pagalbą at- neliui ir St. Ad-cminui už 
vyks kun. K. Baras ir kun. malonų prieteliškumą se- 
M. Vitkus, tači au į atlaidus n am žmogui ir geriesiems 
pribuvo dar kleb. M. Švar- gv Kryžiaus parapijiečiams, 
lis ir kun. A. Deksnys, dėdė, ug rodytą nuoširdumą' per 
taip, kad atlaidai buvo “lie- yįgą jo darbavimosi metą. 
tuviški”. Pamokslininko kun. Kun A Deksnys per savo' 
K. Baro gražūs, gyvi pa- 27-nerius Amerikoj darbavi-| 
mokslai, pilni pavyzdžių ruo mosį metus, daugiausiai pra-* 
ša sielas artintis arčiau prie leido Chicagoj, maždaug a- 
Kristaus ir tie jo žodžiai pie 8_tą metų, tat ir jau- 
paliko klausytojų atminty- gjasį labiausiai susigyvenęs 
je, nors pats pamokslinin- E,u ta didžiąją lietuvių ko
kas greit išnyko iš mūsų lonija, kur tiek judėjimo,1 
padangės. Išvyko taip pat parengimų ir darbo lietu- 
ir kleb. M. švarlis, pasiliko j vį§koj įr religinėj srity. Iš
tik dėdė kun. Ą. Deksnys. vykdamas poilsiui, jų pasi- 
Jis žada paviešėti pas savo J iįeka malonų prisiminimą vi- 
giminaitį kleboną ilgesnį lai, aų tų lietuvių ir linkėda- 
ką ir padėti jo rūpesčiuose mas tai didžiajai kolonijai 
statant naują bažnyčią. Ku- darbuotis, Lietuvos išlaisvi- 
nigas A. Deksnys, dėdė 1941 nimui> jis pasįžada prisi- 
metais, po bolševikų okupa- minti visus juos savo mal-

EXTRA! EXTRA!
FactoVy Represšntstive

8HOWROOM8 IN 
MERCHANDISE MAKT 

U5rt Tx* VFor appointment call — 
’ REPUBUC 8051

leturlik*. 
Žyduku ,

Gmkųosprinces^^SSSanaMJir Jugoslavijos karalius 
Petras H šiomis dienomis susituokę Londone. (Acme-Drau
gas telephoto)

REMKITE
» SENĄ

LIETUVIŲDRAUGU rtlARCUTIU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.MONARCH LIQŲOR 
3529 So. Halsted St.

Phone YARDg #054

Lankės pas tėvus
Albertas Mark'ąuskas par

vykęs iš Dėdes Šamo tar
nybos pas savo tėvus vie
šėjo dešimtį dienų. Albertas 
yra pavyzdingas vaikinas, 
todėl nelinksma su juo skir
tis^.
“Missing in Action’’

Tokią žinią Washingtonas
suteikė Juozo Povilonio šei- 
mai apie jų sūnų Joną, ku
ris tarnavo laivyne.

Tikrai liūdna žinia tėvams 
ir giminėms. Bet vis yra vil
tis, kad jis nėra taj~p žuvu
sių; gal, yra patekęs į ne
laisvę.

I C\ 1 t

Reiškiam Poviloniams gi
lią simpatiją.

Saulės Brolis

SEKMADIENIAIS — nuo 1

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
vakare.

' EXTRA PROGRAMAS Penk-

tadleniais nno 7 Ud 8 v. v. 
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas —' GROvehlll 2242 "

WAŠHINgTON, kovo 24.* A i—Karo produkcijos tarybos 
pirmininkas Donald Nelson 
sakė laikas visuotinai' dAr- 
bininkų mobilizacijai jau 
praėjo, Ir jos vieton siūlė 
dr^ftuoti 4-F vyrus ir ve 
dusius iki 45 metų amžiaus, 
kuris neturi vaikų, ir nedir
ba karinėse dirbtuvėse.

Nelson pranešė Atstovų 
buto 'militarinei komisijai, 
kuri tyrinėja atidėjimus iš 
karinės tarnybos, kad toks 
planas gal priverstų milįo 
ną vyrų įmtis reikalingų 
karinių darbų.

metą praktfltafinutf 
jūsų garantavimai .. i 

Optometricaily Akių Specialistai 
Palengvina akių * Įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tunao, skaudamų akių karštį, atitai
so trumparegystę ir > toliregystą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklas vaikus. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o No- 
- dėlioj pagal sutartį. 

Daagely atsitikimų akys atitalm-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

TeL CANaI 6122

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak.

Nedėliomis pagal sutartį 
Offlea TeL Y ARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak' Rd. 

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

vakarais ofisas uždarytam 
REZIDENCIJA

.5 £ |241 »West 06th Place 
»- Tel. REPnblic 7868

JAS. F. BUDRIK
INCORPORATED “Mes esame išleidę dau

giau bilijono doleiHiį Įnir
dami savo “katalikiškų mo
kyklų tinklą, bet mes, paly
ginamai, mažai tesame in
vestavę j mūsų katalikišką 
Amerikos spaudą. Ir mes 
galime greitai visko netek • 
ti," jėi apsigynimui neturė
sime kovojančios, įtakingos 
katalikų spaudos”.

Vysk. G&nnon

>uth Ashland Av.3241 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7237 KREIVOS AKYS ATITAISOMOS” i»h Mftl oe I .

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregė jlmo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

girniui Lietuvos reikalais. 
Kaip girdBT.i, tai pažanga 
padaryta labai maža j tą 
pusę ir labai abejoju, ar tas 
dalykas bus realizuotas. Ar
gi tylėsime ir lauksime il
giau? Argi šio miešto lie
tuviai nėatbus ir nesupras, 
kad Lietuva reikalauja pa
galbos iš visų Ariaerikos lie- , 
tuvių didelių ir mažų kolo
nijų:

Korespondentas gauna įaiš 
kų iš įvairių veikėjų, kurie ' 
prašo, kad ir Ši maža Hėtu 
vių kolonija nors kiek pri-? 
sidėtiį prie Lietuvos riepri- . 
klaušomybės iškdvdjimo. Jie 
klausia: “Argi nėra čia to- j 
kių lietuvių, kurie atsime- I 
ria savo krašto' tragišką pa- ; 
dėtį”? * •’ *' r
Korta vimo vakarasAl ., .. *. • * t • * *

Lie.uvių Moterų Siuvėjų ' 
klūbelis turėjo kortavimo 
— bingo vakarą, kovo 19 d. I 
lietuvių parapijos svetainėj. 1 
Vakaras pavyko gerai,' ne
žiūrint, kad visą dieną ir 
naktį sniegas snigo ir buvo 
Šaltis oras. Parengimas bu- 
vo daromas tikslu paremti 
parajpiją, ris pelnas skirtas i 
per pus su parapija, šio klū- *
kelio moterys yra darbš- Įu. ....». * . 'čios ir jų parengimai visa
dos atneša naudos.

Eleveft niėmbers of a secret Bel« 
glan underground orgamJation re- 
sponsible for aiding United Nations 
fliera shot down over Gernian occu 
pied territory were executed by 
Nazi firing squads recently over a

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue
a ’ ' arti 47th Street •

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

Didelė Rakandų
* ju rs’ c U '*r' **»Krautuvė

JEWELRY IR MUZIKOS 
KRAUTUVE

po vienu stogu, baltame name 
■ • per 3 l-us metus.

Sąžiningas patarnavimas. Jums 
apsimokės atvažiuoti pas Budri
au, nors jūs gyventumėte ir po
rą šimtų mylių nuo Chicagos. 
čionai rasit tokių rakandų, ko
kių niekur kitur nerasite

Gydytojas ir chirurgas
1821 So. Halsted St 

Rezidėnclja: 6600 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

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

Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244
Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office Tel. HEŠfioek 4848

Tel. YARds 3140
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Oftoo vaL: 1—8 h- 8—8:81 P.H. 

Trečiadieniais pagal sutarti

iey wėrė charged3-daV period. 
by their Germai 
ing the enemy."

Hera in America we can aid in 
the fight against Hitler without en- 
dangering our livee if we do our 
tvora diligently and buy War Bonds 
every pay day. ■> •
WB8 M1O i U. 8. Trtaaurv D*t>t.

Kreivais kompromisais su 
lipdyta vienybė nėra patva
ri ir galinga vienybė.'” ' "

GYDYTOJAS IR CHOtURGAS*

' * ofiso Valandos 
Nuo 2 Ud 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. Ir Nedėliomis susitarus
2423 VVest Marąuette Road

I4II..I . IH. ....-, », i

CrDllOJAS m OmBUBGAl 
nt AKINIUS PRITAISO 

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

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

PLATINKITE “DRAUGĄ

SAVO AKIMS!’M’f t ♦’» ,
Tik viena pora aklų vlaam gyveni
mui. Saugokite jaa leisdami išeg
zaminuoti Jas moderniSklauaia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

38 METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, knric prašali

na visa akli) Įtempimą,

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNI NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

Skaniausia * duona yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko

mis.

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

756 VVest 35th StreeJ

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

GYDYTOJAS IR ChlRURG AS
4729 So. Ashland Avė.

• - (2-tros lubos)'
Ofiso Telefonas: Y ARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel. J MIDway 2880 
•OFISO VALANDOS:

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

ŠI minkšta kėde yra linguojanti 
far padaryta stipriai ir sulyg vė
liausio stiliaus. Dabar parei- 

!......iv.ti9.95

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

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

Dr. X J. Smetana, JrUNDER U. S. GOVERNMENT SUTERVISION

GYDYTO JAS IR CHIRURGAS• * y • *, I $ t ..
6155 So. Kedzie Avenue'OFTOS/ETRIsVAf '

1801 So. Ashland Avenue
Kampai 18-toa \

Telefoną*: CANAI, 0523, Chicago
’- vl’ arisč) valandos?”’*

Kasdien 9:80 a. ra. Iki 8:»0 p. m.
(Trečiad. ir ŠeStad. 8:30 a. m.

Iki 7:00 p. m. , .

F E D E R A L
Slj SS® SAVJ,NGS

loan association
------ ------------ L—---------- ‘bF CHICAGO’

4192 Archer Avė. Virginia 1141
•f • -j_ r -t - « : . . n-ųynu’f f n

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

UU ' rTi <

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 
išskiriant trečiad.

7—9 kasdien, 
ir sekmad.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.

Ofiso Tel..........................VIRginia 1886

DR. G. SERNER
4 < ».y j.l . t fį I

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
2j metų' patyrtinas ‘1

Tel.: Yards 1829 •*?'.
Pritaiko’Akinius. 

Kreivas 
- Mtalso.

Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

i? kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 iki 8 

Sekmadienyje pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso Tel. LAfayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868

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

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA: •
- Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 

Trečiad. ir Sekm. tik susitartas

So pilna orkestrą iš 25 
instrumentų.

* DA^MstfAS 1
1446 S. 49th Court, Cicero 

Antradientett, Ketvirtadieniai 
''hr Penktadieniais 

VaL: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
1147 S. Halsted St, Chicage 

Pirmadieniais, Trečiadieniais > 
kr ft' SMtadi»iiala,“-,‘> 

Vai.! nw> 3 iki 8 vakare

r. ffUttSE 
2^

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

t’. •. * • ’ '
J. W. Goethe

Kančia
mokykla.

tai didvyrių 
Maironis.
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

Caro kariuomenėje
(Atsiminimų bruožai)

"DRAUGAS’* HEI.P WAWTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tei. RANdolnh 8488-8488

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower CJoimnlwdon nu

statymai reikalauja kad (laupo
mas darbininko turi (sinti Pa- 
lliiOHn 'lino Raštą (sta temeni of 
avallahlllty) nuo dahartlnAs dar
bo JstiUpoH — ar nuo Wnr Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstabioje. 
Persltlkrlnklt ar Jūs galit gauti 
ir nr Juma reikalinga palluosa- 
vinu) raštas. Jūs sutaupysit san 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

PAKUOTOJŲ IR 
SHIPPING ROOM PAGELB.

Geros darbo sąlygos. Užtenkamai 
viršlaikio. Po karo apsauga.

McMaater Carr Supply Co.
640 W. LAKE ST. HAT. 7241

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA
GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSISAUKIT J

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

Centrgl 

Steel & Wire Co.

SPRAYERS
Patyrusių prie rakandų. 

Pastovūs darbai. Gera mokestis.
STORKLINE FURNITURE 

CORP.
4400 W. 26th St.

HELP WANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ .
Patyrusią, 117.80 J mšnesj 
Pilnam ar dalintam laikui 

Kreipkite* prie Roueekeeper.
EDOEWATER BEACH HOTEL 

6848 Sheridan Rd.

REIKIA . 
MEKANIKŲ

Patyrusių
Prie automatiškų filling 
mašinų ir prie visokių 
mekaniškų darbų.

Gera Mokestis
PASTOVUS DARBAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
, SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
Atslšaukit darbo dienomis nno 8 ryto 
tkl 5 pp. arba Šeštad. Iki 12 piety.

2742 W. 38th PLACE
Atsinešktt gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

GENERAL GARAGE 
VYRO

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

SERVICE
1912 S. Jourdan Ct. Canal 7580

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

LION MFG. CORP. 
100% Karo Darbams

REIKIA
RECEIVING ROOM 

PAGELBININKU 

ALIEJUOTOJŲ

GENERAL MAINTENANCE 

DARBININKŲ 

ABELNŲ MACHINE SHOP 

DARBININKŲ 

ATSIŠAUKIT

2640 BELMONT AVĖ.

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims iki SO 
metų senumo. Valandos: nuo 5:30 
vakare iki 12:00 valandos naktj.

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžius 20 iki 50 metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
.valandomis

Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

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

LENGVI RANKOMIS 
MILLING MACHINE DARBAI

Patyrimo nereikia. Gera mokestis, 
pastovūs darbai. Patogu visokiai 
transportacljal.

CHICAGO-LATROBE 
TWIST DRILL WORKS 
411 Weat Ontario Street

(700 North)

OPERATORIŲ
PATYRUSIŲ 

SINGLE NEEDLE
r ^lacka.Prie sportswear, bluzių ir 

Uždarbis $1.00 j vi 
Pastovūs darbai, atostogos, 

ir bonai. Atsišaukite j J
KATZENBERG & RIVKIN, 

INC.
. 237 S. Markei St

MERG1NŲ
PRIE

BINDING
IR

LENGVŲ SHAPOS DARBŲ

Durand

Manufacturing Co.
939 W. 35th St.

RENDUOJASI

KENDAI KAMBARYS
Kambarys ant rendos Cicero apy

linkėj. 3 blokai nuo Western Elec
tric Co., vienas blokas nuo gatve- 
karLų, Dėl vyro ar merginos. Turi 
būti katalikas ir ne girtuoklis.

gaukite telefonu: CICERO 5848

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

j o kas libografininkas, a. a. 
dr. Kudirkos sekėjas, grei
tai susipažino su Liepojos 
lietuviais veikėjais. Aš bu
vau užimtas savo laikraš
tėlio rašymu, o jis eidavo 
kitais lietuvybės keliais. Ir 
abudu budėjome, kad virši
ninkai nepatirtų apie mūsų

Rašo P. Tumasonis
Bandė prastumti \

Nepraėjus nė vieneriems 
tarnybos metams aš paaukš 
tintss korporalu. Antrai
siais metais vieną dieną man 
pranešta, kad kuopos virši
ninkas tariasi su viršila ma
ne paaukštinti veikiančiuo
ju puskarininku. Negalimas I nel£areivišką veiklą 
daiktas, kad jiedu būtų ne-l T*** laikais Rygos lietu- 
žinoję, kad puskarininkis viai studentai pirmą kartą 
aukštinami tik išėjusieji pul Liepojoj viešai vaidino A- 
ko puskarininku mokyklą. Imerika Pirtyje"- Tik mudu 
ir kad katalikas caro ka- iS kareivių buvome tame ža- 
riuomenėje negali būti pus- vingame vakare. Vaidinimas 
karininku. Jie to nepaisė ir policinių autoritetų 
be specialės mokyklos ryžo
si mane atžymėti.

DARBININKŲ REIKIA
BILE KURIO AMŽIAUS

54 VALANDOS Į SAVAITE
Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų

PAGELBĖKIT SUMUŠTI AŠĮ!
MES GAMINAM KARIUOMENEI IR LAIVYNUI 

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA 
GERA TRANSPORTACIJA — PO KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT EMPLOYMENT OFISAN

SHERMAN-KLOVE CO.
3531 West 47th Street

★★★ ★ w
* For Salei
* For Help 1
* For Rent I
* For Service 1
* For Results I 
- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspapei 
— ESTABLISHED ĮSOS —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEAD ING LITHU ANI AN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★ ***

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

cero “Draugo” skaityto
jams anksti dienraštį at
nešti į namus.. Bet dabarti
nis karas ir čia trukdo dar
bą. šiuo reikalu reikia ge
ro susitarimo. Kandidatai į 
“Draugo” agentus: Valan
čius, Mockus, Shemetulskis, 
Shląuteris, Vilkas, Mele- 
kauskas, Širmulis, Mikolai- 
nis. Katras iš jų gaus dau
giau balsų, tas nešios “Dr- 
gą” ir bus “Draugo’ agen
tas. Balsus galite paduoti 
“Draugo” stoty — vaisti
nėje, 1446 S. 49th Ct., Cice
ro, I1L Rap.

PRIE SVARBIŲ GINKLŲ GAMYBOS DARBŲ
MUMS KEIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininku
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų

Machinistams Pagelbininku
Moteriai Handlers

Welderiams Pagelbininku
Hand Truckers ,

★ '★
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

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

ELECTRIC ARC WELDERIŲ LAYOUT INSPEKTORIŲ
AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIŲ 

PRECISION INTERNAL IR EXTERNAL GRINDERS 
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IAMOKINSIM 

★
MERIT DIRBTUVE

Gabumų {vertinimas dirbtuvėje duoda jums progos {sidirbti 
taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

★
DlrbtnrAa tvarkom* Canteen pristato ralflm kašto kaina.

Jei dabar dirbate prie karo darbą, būkite prie savo darbą.

Danly Machine Specialties, Ine.

2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

Paskirtą dieną kompani
jos viršininkas mane su ke
letu kitų kareivių išvedė į 
pakrančių įsitvirtinimus Te 
nai jis aprodė milžiniškas 
patrankas, paaiškino jų da
lis ir kaip jos operuojamos 
ir “pamokos” uždarytos. 
Siunčia jis pulko vadovybe- 
raportą ir rekomenduoja 
mane pripažinti puskarinin
ku. Už keletos dienų jam 
atsakyta, kad katalikas ne
gali būtL veikiančiosios ka 
riuomenės dalies puskari
ninku. Apie kvalifikacijas 
nutylėta.

Pulko vadovybė tačiau tos 
rekomendacijos neužmiršo 
Sekančiais metais man įsa
kyta palikti kuopos raštinę 
ir nusikelti pulko rasti nėn 
Tenai į trumpą laiką bu
vau paaukštintas neveikiau 
čiosios .dalies (nestrojevajia 
čast) žemesniuoju puskari
ninku ir paskiau — pilnuo
ju.
Sulaukiau draugo

Pulko raštinėn prisiųstas 
Litografijos mašiną operuoti 
petingas brolis lietuvis za
navykas. Jis buvo lietuvis 
patrijota^ ir nuoširdus ten 
mano draugas. Prieš karei
viavimą jis keletą metų ze- 
ceriavo Mauderodės spaus
tuvėje, Tilžėje. Sukalbėjo 
vokiškai. O tais laikars Lie
poja buvo labiau vokiškas 
negu latviškas miestas. Lie
poj 031 leidžiamas laikraštis 
buvo spausdinamas rusų ir 
vokiečių kalbomis. Tks niau

buvo
Leistas.

Pora kartų patyrėme, kad 
mudviejų lietuviškas veiki
mas sekamas. Daug lietu
viškų laiškų, raštų ir iš ru
sų laikraščių iškarpų reikė
jo į pečių sukimšti. Bijojom 
kratų. Nors kratos neįvyko, 
bet mudviejų budėjimas dar 
labiau sustiprintas.
Vos tik nepakliūta

Tas budėjimas kartą mu
dviejų vos neįstūmė nelai
mėn. Buvo apie 11:00 va
karo. Aš dežiuravau prie te
lefono pulko raštinėje. Su 
manimi ten buvo ir mini
mas draugas. Iš miesto giar- 
nizono raštinės mūsų pulko 
vadui generolui prisiųstas 
specialus slaptas laiškas. 
Gauti tos rūšies laiškai be 
delsimo siunčiami pulko ad
jutantui.

Laišką pavarčius man 
galvoje (pasipynė mintis, kad 
gal čia gali apeiti kratą, ar 
kas dar aršiau. Na, kažin, 
kad laišką eitidarius ir pai- 
tyrus, kas čia pranešama, 
ar įsakoma. Laiškas plony
tis. Kas čia taip svarbaus 
galėjo įvykti, jei naktimis 
siunčiami slapti ir svarbūs 
laiškai. Klausiau draugo pa
tarimo. Jis atsakė, kad ver
tėtų pažiūrėti, kas rašoma. 
Atsargiai atidariau laišką.

kęs kažkur Jaltoje. Rengia
mos stačiatikių gedulo pan 
maldos įr nurodoma, kad 
pamaldose būtų atstovauja
mas ir pakrančių artileri
jos pulkas.

Nespėjau laiško įdėti at
gal vokan, staiga pro duris 
įeina adjutantas. Jis manęs 
klausia, ar neatnešta koks 
laiškas, o laišką buvau su
spėjęs numesti į pastalę. At
sakiau, kad negavau nė ko
kio laiško, ar pakisto. Jis 
paaiškino, kad eidamas gat
ve matęs šalimais raštinės 
einantį kareivį pasiuntinį. 
Pasakiau, kad kareivis dal 
nebuvo. Jis man įsakė, kad 
jei kas bus atnešta, jam tuo
jau pasiųsti. Adjutantas gy
veno naujojoj Liepojos da
ly. Jam išėjus laišką kaip 
reikiant uždariau voke, pa
šaukiau raštinės pasiuntinį, 
kurs tuoj ir nunešė atj.utan- 
tui. Po to ir už krūvą pini
gų nebūčiau bandęs atida
ryti kad ir paprastų pulko 
reikalais laiškų. Apie šį į- 
vykį niekas pašalinis nepa
tyrė. Brolis lietuvis litogra- 
fininkas pasirodė tikras, 
nuoširdus ir ištikimas man 
draugas. Apie tai jis nie
kam neprasitarė.
Aš pirmutinis

Tais laikais rusų nacio
nalistų liberalų laikraštis 
“Novoje Vremia” dažnai ra
šydavo apie katalikus. Ka
talikų Bažnyčią ir begėdiš
kai atakuodavo popiežių Le
oną XIII. Tas dienraštis ka
rininkams buvo prisiunčia
mas. Kuone kasdien rasda
vau progą aš pirmasis per
žiūrėti laikraštį, tinkamas 
savo laikraštėliui žinias iš 
sikopijuoti.

“Vardas K-ko” namiškių 
ir kaimynų mielai buvo skai 
tomas, o paskiau paslepia
mas kur kluonų šiauduose. 
Mano laiškų ir to laįkraštė- 
lio surinkta nemaži pluoš
tai. Patekus Amerikon aš 
tų savo paliktų tėviškėje 
raštų likimu nesirūpinau.

Nagi pranešta, kad caro Tik paskiau žymi jų dalis 
broVs Georgii dviračiu va- prisiųsta į Ameriką mano 
žiuodamas sprandą nusisu- mano broliui Jurgiui.

ri

Gerai pasisekė
Cicero. — šv. Antano par. 

bažnyčioje kovč 26 d., 3 vai. 
po pietų iškilmingai baigė*
si misijos. Milijonierius « ___ 
pranciškonas Tėvas Juve
nalis Liaiuba savo gražiais 
pamokslais visus (patraukė 
tarčiau prie Dievo. Taipgi 
gražus būrelis prisirašė 
prie Tretininkų. Katalikiš
kos spaudos svarbą taipgi 
visi gerai suprato.

Per misijas gauta “Drau
go” “Laivo” 44 Varpelio” 
naujų skaitytojų; seni sk. 
atnaujino prenumeratas, ki
ti žadėjo po misijų užsisa
kyti “Draugą”, “Laivą,” 
“Varpeli” ir kitus katali
kiškus laikraščius.

Kadangi šiuo laiku “ Dr- 
gas” Ciceroj savo agento 
neturi, tai per misijas už
simotai surasti tinkamą žmo
gų, kuris galėtų visiems Ci-

J?

H

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
WE8T VIRGINIA STOKER..... . jg gQ 
STOKER COAL, AukStoa rflšiea,
2 syk plautos. Chemiškai prirengtos 

f) BLACK BAND LUMP...................$11.25
PETROLEUM COKE ................... $12*50

Extra Conrse

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmo* RMIes 
Namą Materijolą UI Dar žemomis Katnomisl

Atvykite | mflsų J&rd ą ir apžlflrMdte ata
ka Ir ankštą rfi4| LENTŲ—MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dM garažą, porčią, višką, aklepą lr fletą. 
PASITARKIT 8U MCSŲ EKSPERTAIS

'Draugo' Piknikai
1944 metais

L Liepos (July) 9 d.
1944 ML,

Bergman's Grove* 
RIVERSIDE, ILL.

2. LABOR DAY,

Rugsėjo (Sept.) 4
1944 M.,

VYTAUTO DARŽE

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
. BEITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 

KREIPKITĖS PRIE MCSŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINĖ 
DIVIDENTŲ 
RATA..............

1751 W. 47th Street

APROKAVIMAS IB PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINA3,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

9039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 

jus remia ir kovoja už kilnius idealus.
★t

Pirkite pas tuos biznierius, kurie 

skelbiasi "Drauge"
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DRAUGAS
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 

2834 South Oakley Ave. Chicago, IlUnol-
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Presą Association 

26.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas'’ brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—pašto:
Mettftns *.............................................................................. $7.00
Pusei metų-....................................................-.................... 4.00
Trims mėnesiams .............................................................. 2.00
Dviem mėnesiams .............................................................. 150

t Vienam mėnesiui .........................................................................75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams .................................................................................. $6.00
Pusei metų-........................................................................... 3.50
Trims mėnesiams ................................................................. 1.75
Dviem mėnesiams ............ -............................................... 1.25
Vienam mėnesiui ......................    .75

Užsieniuose:
Metams .................................................   $8.00
Pusei metų ..................... ................................ •«................,. 4.50
Trims mėnesiams ............................   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu? 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams lr korespondentams raštų negražiname. Jei neprašo
ma tai padaryti lr neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti lr trumpinti ' visus prisiųstus raštus lr ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinyte), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštln nededamos.

Entered as second-Claa* Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3. 1879.

Naktis prieš aušra...
Tėvų Jėzuitų leidžiamas savaitinis žurnalas “Ameri

ca” praėjusios savaitės laidoj rašo apie karo eigą ir 
sąjungininkų tarpe esamus skirtumus pokarinio pa
saulio pertvarkyme.

Žurnale teisingai pažymima, kad kiekviena didelė 
kampanija turi savo pasisekimus ir nepasisekimus. Ka
ro laukuose kai kuriose vietose sąjungininkai daro žy
mią pažangą, kitose gana sunkiai tenka kariauti. Di
džiajai invazijai jau veik visai prisiruošta. Bet tai bus 
žygis, kurio pasaulis laukia apie jį nieko nekalbėdamas.

Sovietų Rusij.es užsimojimas pasigrobti Rytų; Euro
pą vis tik kelia didelį neramumą jungtinių tautų tarpe. 
Vokietijos. Prancūzijos, Jugoslavijos, Italijos ateities 
reikaluose nesutarimas taip jau pesimizmu užkrečia. 
Kai kas yra linkęs manyti, kad tai pri ruošia dirvą ci
viliniam karui pokarinėj Europoj. Jau ne vienas politi
kas komentatorius pareiškė, kad būk tai ir Atlanto 
Carterio ir Maskvos konferencijos deklaracijų išsiža
dama. Daug kalbama ir apie tai, kad kitas pasaulio 
karas gali pasidaryti neišvengiamas.

Padariusi šias pastabas, “America” daro tokią išva
dą; “Qali būti, kad tas viskas tai tik gili pakalnė, per 
kurią mes turime pereiti siekdami pergalės, gal tai tik 
tamsi naktis prieš aušrą. Dabar mes neturime pasiduoti 
pesimizmui.”

★
Chaplino byla

Šiomis dienomis spauda turi medžiagos naujoms sen
sacijoms. Mat, Los Angeles, Cal., mieste prasidėjo “gar
sioji” Charlie Chaplino byla. Net svarbiosios karo ži
nios kai kuriems dienraščiams ne be tiek svarbios, jau 
į antrą vietą nustumiamos.

Garsusis komikas, kuris keletą kartų yra divorsuo- 
tas, yra įsipainiojęs arba įpainiotas į nepadorų pasiel
gimą su viena mergina. Ar jis čia bus kaltas, ar ne, — 
ne mūsų reikalas spręsti. Išspręs teismas. Tačiau yra 
gaila, kad pačioje bylos eigoje, kol teismas turės pro
gos išduoti savo ištarmę, iškeliami tokie klausimai, 
kurie turėtų būti pasakojami prie uždarytų durų. Tuo 
labiau tai neturėtų būti skelbiama spaudoje, dar gi 
su visokiausiais detaliais. Dienraščių redakcijos, rodos, 
turėtų jausti didesnę atsakomybę visuomenės,\ ypač 
jaunuomenės dorovingumo atžvilgiu ir neskelbti to, kas 
demoralizuoja jaunus žmones.

Keista, kad Charlie Chaplin, kuris tiek ilgai gyvena 
Jungtinėse Valstybėse, ligšiol dar nepasirūpino šio kraš
to pilietybe. Čia jis pagarsėjo, čia milijonus susikrovė, 
čia savo laiku buvo pradėjęs už komunizmą agituoti, 
tačiau vis dar tebėra Anglijos pilietis.

★
Dėl kandidatų į prezidentus

Veik visi daviniai sako, kad Prezidentas Rooseveltas 
kandidatuos ketvirtam terminui. Demokratų partija ki
to kandidato neieško. Už tat respublikonui partijoj vei
kimas išsijudina. Joj atsiranda vis daugiau kandidatų, 
kurie dabar veda kampaniją, kad daugiau, šalininkų 
partijos nacicnalei konvencijai prisikalbinti. Smarkiau
siai dabar veikia Wendell Willkie, 1940 metų respubli
konų kandidatas. Bet jis nėra populiarus “tikrųjų res
publikonų” tarpe, nes nesąs partijai ištikimas ir “ne
disciplinuotas’. Tad, jo šansai nėra pergeriausi. Daug 
kas norėtų matyti New Yorko gubernatorių Dewey kan
didatuojant. Tačiau jis via dar atvirai nepasako savo

___

Anglijos lietuviai darbuojasi
Londone, Anglijoj leidžiamas laikraštėlis ‘ ‘Apžval

ga” (mimiografuotas) vasario 16-tai dienai (Lietuvos 
Nepriklausomybei) paminėti išleido specialų numerį 
lietuvių ir anglų kalbomis. Jį redaguoja J. ir A. Degė
sis, leidžia Šv. Kazimiero Lietuvių Sporto klūbas. Spe- 
cialinėj laidoj rašo kun. Kaz. Matulaitis, MIC., Lon
dono lietuvių parapijos klebonas, B. Balutis, Lietuvos 
pasiuntinys, S. Prapuolenytė, Bulaičiai ir kiti.

Ministras p. Balutis savo straipsnyje tarp kitko pa
brėžia :

“ Lietuvos kančios po svetimu 'jungu dar neužsibst- 

.. gė. Dar laukia ją sunkios valandos. Sunkas kryžius 

d»(r vis ant jos pečių, ir kelias ligi Golgotos kalno, 

kur norima ją nukryžiavoti, dar ilgas ir erškėčiais 

nuklotas... Bet nenusiminkime! Golgota juk nebuvo 

vien mirties ženklas. Ji yra. ir prisikėlimo simbolis. 

Prisikels ir nekaltai kankinamoji Lietuva ir vėl ji 

įžengs į Laisvės karalystę. Apie tai neabejokim!”

Toliau p. Balutis ragina visus užsieny gyvenančius 
lietuvius padėti Lietuvai jos sunkų kryžių nešti ir ilgą 
Golgotos kelią eiti. Kiekvienas aukotas centas Lietu
vai, kiekvienas geras žodis už ją pasakytas, kiekvie
nas naujas draugas įgytas Lietuvai tarp žmonių, su 
kuriais sueiname — visa tai yra palengvinimu Lietu
vai jos sunkų kryžių nešti ir į laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą žengti.

Tokie ministro* paraginimai, miatyt, nėra tušti. Iš 
londoniškės “Apžvalgos” pastebime, kad Anglijos lie
tuviai, nors jų te.n ir nėra tiek daug, sulig savo išsi- 
galėjimo darbuojasi ir, kas svarbiausia, darbuojasi su
tartinai, vieningai.

Nori bū! folalitaristais ir tiek
Mes aną dieną rašėme apie “Dirvos” vedamąjį) straips

nį, kuriame giriasi esą kažkokiais “viršžmogiais”. “A- 
merika” dėl to tokią pastabą padarė:

“Dirva” suranda dideliu tautininkų nuopelnu, kad 
jie, esą, nebuvę nei partija, nei srovė, bet visetas.

Jeigu jau laikytis faktų, Lietuvoj tautininkų žmo
nės eavo organizaciją vadino sąjunga. “Dirvos” pa
sakymas, kad tautininkai esą visetas, nieko nepride
da ir nieko neatima nuo jų tikrosios padėties. Vienu 
atžvilgiu yra tai Labai atviras seniai žinomos tiesos 
pakartojimas ir prisipažinimas. Visas yra tas pat. 
kaip lotynų kalbės žodis totus. Iš to žodžio yra pa
darytas totalitarizmas, kuris reiškia diktatūrinį re- 

’žimą valstybėje, — kaip tik tokį režimą, kuris nori 
pats vienas užimti visų kitų grupių vietą,. Ir “Dirva”, 
kuri mėgina atstovauti buvusius Lietuvos režimo kū
rėjus ir pasekėjus, labai atvirai pasisakė, kad tauti 
ninkai buvo totalitarizmo vykdytojai, arha — visetas, 
jeigu ieškoti panašaus lietuviško žodžio.

Negalime “Dirvos” kaltinti, kad per ją tautininkai 
taip atvirai prisipažįsta prie totalitarizmo šioje lais
vės ir demokratizmo šalyje: atvirumas yra geras 
daiktas. nors vis dėlto reikia turėti geras akis Ame
rikoje girtis totalitarizmu.

Bet*“Dirva” labai klysta išvedžiodama, kad kata
likai negalį būti geri tėvynės mylėtojai. Kaip tik Ka
talikų Bažnyčia tėvynės meilę laiko didele vertybe ir 
ją ugdo. Nepriklausomybės kovų laikai, paskutinių 
metų praktika parodė, kad geriausi kovotojai už Lie
tuvos laisvę yra katalikai, kurie daugiausia ir nu
kentėjo.

Todėl labai keista ir naivu “Dirvoje” skaityti, kad 
“tautininkų veikla kyla iš natūralios tėvynės mei
lės”. Nuo kada “Dirva” išrado dar “nenatūralią” tė
vynės meilę? Ar lietuviai katalikai nacių koncentra
cijos stovyklose buvo nužudyti ir yra žudomi todėl 
kad jie savo šalį mylėjo “nenatūralia” tėvynės* mei
le? Ar kun. Krupavičius buvo išvežtas į Vokietiją dėl 

“nenatūralios” tėvynės meilės”?
Kaip Lietuvoje tautininkai manėsi esą pašaukti tu
rėti monopolį laikyti valdžią savo rankose, taip jie 
čia sapnuoja esą vienintėdiai tėvynės meilės nešioto
jai. Tai vėl savotiškos rūšies totalitarizmas, arba — 
visetas jei norite.

Tėvynės meilė yraf didelis, brangus ir šventas da
lykas. Už ją kraujas liejamas, gyvybės guldomos. Ta 
meilė yra kilniausioji visos tautos ugnis; ji apima 
visus žmones, kurie savo šaliai, savo tautai, savo 
tėvų žemei trokšta Laisvės, nepriklausomos ateities, 
šviesos ir gerovės.

Iš “Dirvos” išvedžiojimų atrodytų, kad tik dabar 
atsivėrė tautininkų akys, kad jiems prireikė viešai 
išpažinti tėvynės meilę. Katalikai savo žemiškosios

Pirmadienis, 
kovo 11 diena

Jau mes turėjome progos 
prisiminti, kaip maloniai V. 
Jėzss Sa mari jos moteriškę 
grąžino doram gyvenimui, 
kaip išmintingai Zachiejų 
padarė teisingu ir pavyzdin
gu Abraomo vaiku. Bet 
mums dar neiprošalį Ibūtų 
tiesiog prisiminti ko Jis mo
kino apie nusidėjėlio santy
kius su Dievu.

Šitame dalyke pagrindinė 
V. Jėzaus mokslo tiesa yra, 
kad nepaisant nuodėmių dau
gybės ir sunkumo, jos bus 
atleistos, jei tik žmogus no
rės. O tas noras turi pasi
reikšti gailesčiu už kalty
bes ir paliovimu jų. Tiesa 
pasakius, nė gailestis ne 
koks, jei žmogus nesiliauja 
daręs tą, ko sakosi gailysis. 
Kalbant apie gailestį reikia 
prisiminti kas jau sakyta, 
būtent, kad nėra reikalau
jama jausmingo gailesčio: 
užtenka protinio. Kalbant a- 
pie pasiliovimą nuodėmių, 
taipgi imama domėn žmo
gaus silpnybė ir jo nepas
tovumas. Tik vieno dalyko 
negali trūkti — tai nuošir
dumo. Būtinai reikia, kad 
noras pasitaisyti būtų nuo
širdus ir nuoseklus. Kas sa
kosi norįs pasitaisyti, o ne
nori pakeisti artimų santy
kių su pačia nuodėmės prie
žastim, tas nenuoširdus ir 
nenuoseklus.

Tuos nuodėmių atleidimo 
dėsnius V. Jėzus išreiškia 
trijuose prilyginimuose: a- 
pie moteriškę, kuri džiau
giasi atradusi pamestą 
drachmą, apie ganytoją, 
kurs palieka 99 avis eida
mas ieškoti vienos paklydu
sios, apie sūnų palaidūną, 
kurs grįžta į tėvo namus. 
Tuos prilyginimus esąme 
jau visi girdėję iš mažens 
ir gerai juos atsimename. 
Tiktai reikia, kad mes pa
sitikėtume Dievtf ir įvertin
tume Jo gerumą, išreikštą 
šitais prilyginimais. Nors 
tavo, žmogau, sąžinė būtų 
purvinesnė už šlykščiausią 
skarmalą, jei tik tu nuošir
džiai šauksies V. Dievo, Jis 
tau padės atsikelti iš purvų 
ir tavo sąžinę padarys bal
tesnę už sniegą.

V. Jėzus ne vien taip mo
kino, bet ir vykdė. Jau mi
nėjom Samarijos moteriškę 
ir Zachiejų. Neminėjom, bet 
neužmiršom Magdalenos ir 
kitos moteriškės sugautos 
bepaleistuvaujant. Pridėkim 
Petrą, kuris buvo V. Jėzaus 
užsigynęs ir žmogžudį pas
merktą mirti. Vienam Ju- 
došitri nedovanojo V. Jėzus, 
dėlto kad tas neprašė dova
noti'.

Vieno daikto saugokimės, 
kad taip lengvai gaunama 
atleidimu pasitikėdami nea- 
tideliotume atgailos vėles
niems laikams. Tas atidėlio
jimas būtų nuodėmė prieš 
Šv. Dvasią, o nuodėmės 
prieš šv. Dvasią neatleidžia-

tėvynės meilę pažįsta nuo senovės Laikų. Pavyzdžiui mos nė šiame pasaulyje, nė 
Lietuvos katalikų gyvenime ta meilė buvo atžymėta kitąme. Taigi pasitikėkime 
visose gyvenimo srityse.” . . įr saugokimės.
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APŽVALGA GAVĖNIOS
MINTYS

Rašo Vysk. P. Budy*, M I C.
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PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Spring stnlal 
Matrasai

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 

springsais,
arba jūsų 
senas setas 

i ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas
kaip naujas. '

Studlo Couch

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mėn

Telefonas ŠEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ni pigesni nuošimtį — be komUino 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD...................................................Tel. CANaI H88"

BEN J. KAZANAUSKAS, Rafitininkas
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Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę 41

Rusij.es


Ęirmadie DRĄUGA3,

tuvių dainininkams-ėms. Ęus 
ir jutooW:.... ... ’

Po programos bus šokiai. 
Tikietų galima įsigyti iš an
ksto veik kiekvienoje lietu
vių kolonijoje. Lietus y t is< zį įtol .ųė t VI •

Amerikos8 vėlia 
ių Rose-

NUUODJĮMO o VALANDOJEsvečius kunigus, bet ir p&- 
rapijosi chor< ir komilėtL 

įvykus pranciškonui kuh. 
Al/onsui "Kazlauskui,11 klebo
nas įfaaik’viė^ikM sekmadie
niais sVeČią 'kunigą'*' kuris

Į valdybą išrinkti šie: K. 
Draugelis, Ona Labzentiė1 
1 Gehys, "Paviliotos.
•f, t <’ » ?VaKlhi,

Sekančiame skaitlinges- 
niam mitinge žadama papil
dyti valdybą, kat. draugijas 
inkorporuoti 1 Federacijos 
skyrių, prie jo suorganizuo
ti spaudos sekciją, be kurios 
dabar jau visi skyriai neap-’ 
seina.

Į valdybą išrinkti veikė
jai matyt pilni pęusišventi- 
mo, geriausių norų'ir suge
bėjimų. Jie pasiryžę į or
ganizaciją sutelkti daugiau 
vietos pajėgų — tokiu įū- 
du Fedėranijos Rosėlando 
skyriaus 'gyvavimas užtik-

Geriausios kloties roselan- 
diečiams! S. J-te

North Sidje. — Naujo pas 
muš' yra TSbn daug? * Pir
miausiai i n&tfiftaidfc&ai la- 
bai džiaugiasi savo nauju 
klebonu kūif. P. Gasiūnu, 
kuris per trumpą laiką gra
žiai užsirekomendavo' ir 'Vi
sų parapijohų širdis pat-
raūkė:,’»r’ ; •
♦ ... .

Klebono vadovybėje, pir
miausia nortftšaidieči&i vista 
smarkumu pradėjo rengtis 
prie' parapijas 40 metų gy
vavimo sukaktuvių parbifiį- 
jifno. Manoina (h'cfžiatisiėhįis 
iškilmėmis tai 'piĮamrn^ti ’a- 
pie gegužės mėnesį. Visos 
šios kolonijos draugijos ir 
organizacijos eina klebonui 
į talką.

Laikytame klebono ir ko-- V: -t ■ • ' * Įmiteto susirinkime nutarta 
tuojau įtaisyti prie bažny
čios lenta, kurioj bus įraT 
syta pamaldų tvarka ir lai
kas.- Nutarta kaip kas met 
atvelykyje ren&tis prie mar 
gučių vakaro. Dovanos bus 
duodamos už stipriausi ir 
margiausį margutį.

Buvęs klebonas kun. 
Šaufinskas' išmokėjo 'para
pijos skolą. Čia didelis' įvy
kis ir' jis reikės' Atžymėti. 
Taigi nepoilgo' turėšime* su
rengti morgičių deginimo iš- 
kilihes.t: 
" Praeitą savaitę baigėm 40 
valandų atlaidus. Klfebonas 
buvo' pisikviėtėš daug sve
čių kunigų. Atlaidų vakare 
klebonas pavaišino ne tik

Broniaus Vešotos

Kreipkitės į

B. PETKUS
VJįu' direktorius 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOSklebonas pageidavo vei
kėjų tuojau ktad būtų at
gaivinti, arba sustiprinti: 
Fėdėracijios skyrius, Lietu
vos ”Vyčių-*5 ¥uoparir mer
gaičių Sodattcija. Ar £ai’h6-
ita tolel'a "tas ‘gh-dėtfr f,4‘ 
tu nitiA wr t[creseisi:

Klebonas žino, kad tik or
ganizuoti galėsime daug nu
veikti.

T a d g i, northsaidiečiai, 
mums nauji laikai spindi, 
žiba. Visi tad. į darbą, mū 
sų naujo* klebono vadovybė-
4-1 .<„4........ 4-«„

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

4 K *<*>."* V ’ rf <*
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
L • Jūsų finansiškam stovini prieinamas.

čias; vargstančiųjų brolių 
žudynes, kurios vyksta na
ciams Lietuvoje šeiminin-......  • •» • 1 ,
kaujant; naikinimą Lietuves• x »»• j. ♦ • k l *. «.»»*• a •
kultūros. Visa tai bus at-» ? t l • *8. A »- «
vaizduoti Velykų sekmadie
nį, Šokol, Balį brolių Vešo- 
tų dramoje ‘ ‘Lietuvą-Tėvy
nė’.’. Vaidiniėfle dalyvauja 
rinktiniarlsios dramos mene 
jėgos, pačiam autoriui rėži-
l <?• t Arf Vi 7*4 4 4%, I? U <4» • -suojant.
s»o.

Vešotai pasiryžo Ameri
kos lietuvių vaidybos mene 
iškilti, pasiryžo atvaizduoti 
tai, ko dar čia lietuviai iki 
šiol nėra matę. Tbdęl,'lietu
vi, būtinai pamatyk šią Bro
niaus Vėšotos dviejų veiks 
mų dramą. Be to, bus ir kon
certinė dalis, dalyvaujant

t- 4 i i « ♦ v -» - • -> 1 u v- • •
rinktiniausiems Chicago liė l ra sąmoningas katalikas

rr’*nTn t

TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta lŠS^m.)’' * ’ ™ ~c>
iiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii

Naujas Eedetacijos
Meniški, VertingiYVestsidiečiams — nuo 

ankstyvo' ryto’^alima gauti 
“Draugą” nat Cermak Road 
ir Leavitt Št" E. ir N. kamp. 
Pardavėjas ‘ Liudvikaa'Pet- 
rauskas. Pasinaudokif!

Kovo 21 d. pas J. Labzen- 
tį, 10806 "Wabash Avė. įvyko 
vietos lietuvių veikėjų pa
sitarimas aktualiais šių die
nų klausimais. Kad geriau 
pasiruošus gelbėti Lietuvai i 
padidintu veikimu vietoje, 
organizuotu ‘ Člalyvavinių lie
tuvių konferencijoj, gegužės 
mėnesį Illinois valstybėj, da 
bar labai svarbu mūsų vi
suomenei tampriai draugi
jiniai vienytis. Tuo tikslu 
nutarta suburti visas čia

MAUZOLEJA1(SEAL)

PasitikėjimoP^tintojas
Mumis

Pirkite Karo Bonus
KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
StfĄfięNTŲ ąoMisv.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI - PAS <MU8 - JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
■hįP r j p
Geriausio Materiolo ir Darbo.C»Viž VtJ t *
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviamr 
kli^ntania pilną patenkinimą.

- « ^4 rr,. nrx.,<
Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

• ■‘i. ’, . I V v * **-.

VENETLAN
- ■ > “t .> ♦ A - ’

MONUMENT CO.

PERSONALJZED MEMORIAUS AT NO ADDITIONAL COST1 
PAKTfCULAJR PEOPIdl PRKFER PAOHAN&IS PRODUOT1ON8 

D1STRIBUTORS OW THB PAMOU8 MONT£UX> GRANITE 
Moet Beaatiful—Most BndarlBt-—Htmagrl 11 rm ln Tbe Wortd. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
įtrtir.ipiftTes prie —

ONA LU4ETCKIEN®
GyfehO l6t» d. Št,Uock/ord, n).
Mirė kovo £3 d., 7 vai. ry

to, --1944 ua., sulaukus 70 ra.
Gimus Lietuvoje: Kiio Iš 

Raseinių.,.apskr.. Eržvilko pa- 
rap.

Amerikoje išgyveno 41 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
3 dukteris: Petronella ir žen
tą Pujdoką, luhelą Ir
žentą. J. į Shaw«r, Antaniną Ir 
žentą W. Oosterllnr. 1 spnų 
Dominiką I.usatskį, 4 anukus. 
6 pro-anukus.. 1«. brol) Domi
niką Gudavlobe. t seserį V. 
Stacevlchlene. ir daug gimi
niu. . .

Priklausė prie vietinės L.R. 
K. Sustvtenymo. .kp. į
h Kūnas ' paSarvoUlS randasi 
Julian MoAJlister koplyčioje, 
J04 N. 5th 8t.

laidotuvės (vyks kovo 28 d. 
iš 6v. Petro. Ir PovHo bažny
čios. 9:34 vai., o
gų .pamaldų bus 
Spring Vailey. iii. 
kapines. \ .

' lVulifidę lieka:
Dransat.,, b, a-.

JOHN W. PACHANKIS
—T^E1 LITHUANIAN MONUMENT MAN—A. DOBBSADV. ANT

Membet of the Lithūanian Chamber of Commerce
Mūsų

T»vaiįb
Gyveno 7018 So. Armitage Avė.
Mirė kovo 24 d., 1944, 4:15 vai. ryte, sulaukęs 39 metų.
Gimė Pittsbiirgh, Pa.
Paliko dideliame nuliūdime tėvą Kazimierą, brolį Joną, 

seserį Julią, pusbrolį Mykolą Dubicką ir jo šeimą, ir daug 
kitų giminių, draugų ir'pažįstamų. < >

VeNcuis priklausė prie švento Vardo draugijos ir prie 
Eaglea Frateraal Order. | ' ?• ’ •"

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Westem Avė. I - > f ą

Laidotuves įvyks antracL, kovo 28 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo švč. Panelės Marijos par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos ui velionio sie
lą. -Po pamaldų, bus nulydėtai į Sv. Kazimiero kapines.
'■ 1 ' - • •; < v . ••

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pazjsta- 
muS dalyvauti Koše laidotuvėse; - i _w. .«t*

ir „jy/ra*’ $**><♦ 1 A**t *n«Nuliūdę:
iVu Tėvas, Brolis, Sesuo, Pusbrolis ir kitos Giminės.

Į. ..F*. , , . , ■ i,.
Laidotuvių Direktorius Antanas B. Petkus, Tel. Grovehill

01A2»jO»1'J AJ •-VftMtmT o r -t T >,

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
45S5 W. VVasblngton Blvd. 5919 South Troy Street 

TeL ESTebrook S645 Tel. REPublic 4298 
VALANDOŠ: Kasdien 9-ū T. vak.; Seėtad. irr Sekto. 9-6 VaL

‘i ’^N
PHONSr SBBbEY <10S

GARY, INDIANA
PRUZIN PI

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGAlJįJljĮ-V-Jlt 1 * ’ " DIREKTORIAI
įsvliiiaa — Moterį 
* « ” nn ROOS

AMBULANCe
Patarnavimas

Dieną ir Naktį
Giminės Ir

< v | NARIAI
Chicagos
lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

LĄŲKftUVIŲ ĮSTAIGOS Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

LIUDVIKA
SVAGZDIBNfi TJVIŲ DIREKTORIUS 

'CĘ DlESrį IB »A*Tl L BUKAUSKAS
MGAN AVĖ. Phone 1

(pu tėvais Klbartaitė) 
Gyveno 3430 H. Knu>r(tl4 Avė.

iMirS.kovo 24 d.. 1944^ 6:8B 
vai. vak. sulaukus senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskr. ir miesto.

Amerikoje išgyveno 37 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Kazimierą,... dvi seseris 
Emiliją Skrodlenę Ir Šeimą. 
Zofiją Vajčekaaskienę, ir šel- 
ųią, 2 brolius Joną su brolie
ne Kunigunda Kibtutus ir šei
mą ir Justiną Kibartą Ir šei
mą, brolienę Aleksandrą Kl- 
bartienę Ir Seimą, anukus Ed
uardą (IJ. 8. Navy) ir Jurgi (V. &. Army) Kįrauskus. se
sers sūnus Stanislovą ir Ixzuls 
Varpatus ir jų Seimas, puss
eserę Oną Origalavlėlenę ir 
Seimą ir,,pusbr0U Stanislovą 
Petkūną ir jo Seimą Ir daug 
kitą giminiu ir patįstimų. , 

• Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips koplyčioje, 33(>'< Mo. 
Lituanlea Avė.

Laldotuvėa Jvyks antradie
ni. kovo 28 d. iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta J ftv. 
Jurgio j>ara|». bažnyčią, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų .bus. nulydėta J 9v. Ka
zimiero kapine*. F
. NuoSlrdžiai kvlečlafne visus 

gimines, d ra u gus-gąs ir pažjs- 
tarttus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: . Vyras, Se-a-rys.
.Anūkai... be- 

srrs Kūnai, Pues-escrė, Pus- 
brųiis ū- Uimiaės. 1*1*

^Laidotuvių plrektorlus An- 
tanaą .M. Phillips, Tel. i .Yard* 
4908.

4605-07 S. Hęrmiiag
. » M -■* ntT

Ąvenue
Yarci^74i-2 

4339-34 §J''^ilifomi<

ANTANAS M. PHILLIPS
----- . i.g glvaijAvu

9307 LITUANICA AVĖ. Phone YAB' ADOMA? U^ĄS
Gyveno 3322 S. Wallace St.
Mirė kovė 26 d., 1944, 8:30 vai. ryte, sulaukęs pusės amž. 

__Kilo iš šakių apskr.j - Kriatabudiio parap./ Smilgių kaimo.
Amerikoje išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Konstanciją (po pirmu 

vyrtl Zakrienė)/ dukterį Anna, -brolio sūnų Antaną Ūsą, jo 
žmoną Marijoną, krikšto dukterį Eleną^ Ūsas, dėdę Antaną 
Oirdauską, švogerką Domicėlę Bakao,-'jo* šeimą,‘>2 švoge-. 
rhur 'Joną Matonį ir Aleksandrų -Matonį ir jo- šeimą.

-Velionis priklaUBė prie-TreMnkikU ir Apaštalystės Maldos 
draugijų. - '• *» 4r - v»-»-v •

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 S. Halsted 
Street. -' 1 «^,.v --f* -.Į- - rt

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, kovo 30 d. iš koplyčios 
8:30 vai. • ryto bus atlydėtas Q Sv. t Jurgio’parapt bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos ui .velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kasimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Brolio‘HūnuH, Krikšto Duktė, Dė
dė, švogerką,* ftvogeris Ir' Ghbinėtt.< • V. AiU&kš. M v*«»Abs &. tfc I

Laidotuvių Direktorius P. J. Ridikas, Tel. YARds 1419. 
PRAŠOME NESIŲSTI GELIŲ. ’

I. LIŲLEVIČIUS
4348 SO. CAUTOBNIA AVĖ, Phone LAF. 35'

P. I. RIDIKAS

Phone YARD6 0781Koplyčios VELTUI Visose 
’ Chicagos Dalyse MAŽEIKA- r’ ~ -i i»- •

8819 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 1138—38

EVANAUSKAS
Radio Programai WGE8 
K<.iu. <13»© k.) v. 

f Pirmadieniali‘lr Ketvirtad. 
8 vai. vak. “•» LACHAWICZ IR SUNAI

2314 WEST 23rd PLACE 
l<tt56 ė. BOCH1GAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5763 

PULLMAN 1270
Remkite ir platinkite dięąraštį "Draugą



(justi kakTIuB DRAUGAS, CHICAGO, lLuNufB Pirmadienis, kovo 27, 194 f

Nelaimi
Mrs. Rose Greenwood, 59 

metų, 459 W. 31st str. praei
to penktadienio vakare mirė 
nuo dūmų, kai kerosino lem
pa eksplodavo virtuvėje ir 
sukėlė gaisrą name.

* * * 
Apvogė

Miss Clara Thiede pranešė 
policijai praeitą penktadie
nį, kad buvo pavogta brang
akmenių ir rūbų už $350 iš 
jos kambario, 4464 Lexing- 
ton st.

* * #

Už $591
Vagys paėmė likerio už 

$591 iš Boulevard Oocktail 
louge, 2535 N. Kedzie avė.

* jf. *

Rado
Miss Genevieve Kutą, 29 

metų, buvo rasta negyva 
trečiojo aukšto porčiuje. Ją 
rado 13 metų amžiaus jos se
sutė.

* W»

[kando
Netolj namų, 420 So. Oak

ley blvd., žaidė 6 metų am
žiaus vaikas. Šuo įkando vai
kui ir nubėgo savu keliu.

SKAMBINS KONCERTE

šiandien, kovo 27 d., 8:15 
vakare, Orchestra Hall, 
įvyks Chicago “All Giri” 
piano simfoninio orkestro 
koncertas. Devyniolika mer
gaičių gros pianais. Koncer
te pianu skambins lietuvaitė 
Genovaitė Aleksūnas, 14 
metų amžiau?, žymi pianis
tė, Š v. Antano lietutvių pa
rapijos narė, Ciceroje. Ji pa
sižymi nepaprastu talentu 
muzikoje.

Sužeisti kariai karo !e *
frontuose

Iš upės, netoli Van Buren 
gatvės, Chicagoje, praeitą 
ketvirtadienį buvo ištrauk- 
tas žmogaus lavonas. Polici
ja bandė nustatyti to žmo
gaus asmenybę. Lavone su
žeidimų nerasta.

Karo departamentas pra
eitą pentadienį pranešė 366 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Centro 
Pacifiko ir Viduržemio apy
linkių karo frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 28 vyrai yra 
iš Illinois valstijom, keturio
lika iš jų yra iš Chicagos, 13 
iš Indiana, 11 iš Micihgan, 
7 iš Wisconsin.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
pvt. John J. Malauskas, jo 
sesuo Mis? Jenny Malauskas 
gyvena 1840 Wabansia avė.

Didžiausia Lietuviu 
Jevvelry Krautuvė

-----------A-----------

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

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

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

IOHN A. KASS
JEWELRY — YVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Č:

Kelias į gražų gyvenimą

Kaip ilgai galima gyventi
NE TIEK SVARBU KAIP ILGAI GYVENTI, BET SVAR

BIAUSIAS DALYKAS GYVENTI DORAI IR GRA
ŽIAI. TIKĖJIMAS IR DORA SVARBIAUSIAS ŽMO
GAUS REIKALAS.

Yra žmonių, kurie sulau
kia daugiau kaip šimtą me
tų amžiausi ir juose dar vieš
patauja jaunystės dvasia. 
Yra įvairių pažiūrų kodėl 
žmogus ilgai gyvena.

1895 metais Arpad Saba- 
dos perskaitė laikraštyje 
vieno vyro istoriją, kuri sa
kė, kad minimas vyras su
laukė 100 metų amžiaus, kad 
jis laikės šių taisyklių:

1 Valgyk mažai mėsos
2 Būk blaivus (nepasi- 

gerk)
3 Nerūkyk.
Kai Sabados sužinojo 100 

metų amžiaus vyro ilgo gy
venimo paslaptį, jis nusimi
nė ir išmetė laikraštį pro 
langą ir sumurmėjo: “Nėra 
malonumo gyventi, jei tokių 
taisyklių reikia laikytis.”

Nu ir ką? Gi Sabados vis
gi nepąliovė gerti alaus, vy
no, rūkė cigarus ir per pie
tus sudorodavo steiką.

Ir kovo 25 dieną Sabado9 
šventė šimtą aštuntą (10&) 
gimtadienį, šv. Benedikto 
senelių name, 1718 W. 18th 
Pt

Sabados turi visus dantis 
ir skaito be akinių, yra jau
nos dvasios vyras. Jis. savai
tėje kartą nuvyksta į teatrą. 
Jis mėgrcta skaityti juokus. 
Jis mėgsta ice cream, išge
ria sodos ir valgo saldainius.

* č

Pažiūrėkime į kito žmo
gaus gyveąimą. Tai 
Peter Van der

ryžius. Tačiau jis prisipaži
no, kad dabar šiek tiek iš
geria, kai “smutkas” širdį 
suspaudžia.

Peter Van der Pol sulaukė 
šimtą tris metus amžiaus, 
šia proga Holland name, 240 
W. 107th pi., atšventė gimta
dienį su giminėmis ir pažįs
tamais. Jis turėjo gimtadie
nio keiką, bet degė tik viena 
žvakė. Šimtas tris žvakes ži
binti, pasakė Van der Pol, 
būtų kriminališkas nusikal* 
timas karo pietų.

Visokių yra pažiūrų dėl 
ilgo gyvenimo, bet nepaslap
tis, kad džiaugsmas ir tvar
kingas gyvenimas atidaro 
vartus į gražų ir palaimintą 
gyvenimą.

Ar apsimoka korido
riuje

Fred Waldo, 58 metų am
žiaus, buvo areštuotas .už 
miegojimą koridoriuje. Jis 
pasakė teisėjui Edward P. 
Luczak, Chicago avė. teisme, 
praeitą ketvirtadienį, kad 
jis nebuvo visą savaitę dar
be. Fred Waldo verda val
gius berniukų akademijoje, 
Auroroje. Nors Waldo visą 
savaitę nebuvo darbe, bet 
jis pareiškė teismui, ■ kad 
mielai bus vęl priimtas į vi
rimo darbą. Jis buvo paliuo
suotas nuo kaltinimo dėl ne

yra į i tvarkingo elgesio. Teisėjas, 
Pol gyveni-, tardytojas ir arešto oficieris

PRISTATOMAS PASIŽYMĖJĘS ŠUO

“Chips” — pasižymėjęs karo šuo — pristatomas gen. 
Eisenhower. šis šuo yra apdovanotas medaliu ir jam 
leista jį dėvėti. Karo Departamentas tačiau praneša, kad 
ateityje ordinais-medaliais bus dekoruojami tiktai žmo
nės, o ne gyvuliai, nors jie, kaip pavyzdžiui šunes yra 
ne vien geriausi žmogaus draugai, bet ir kare atlieka 
svarbias pareigas.
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Vaizdas iš karo fronto

šv. rožančius turi didelę jėgą
Italijoje du amerikonai 

kareiviai užėjo į vieno ūki
ninko namą norėdami gauti 
ką nors valgyti. Įėję rado vi
są šeimą suklaupusią ir kal
bančią šv. rožančių. Pamatę 
kareivius, visi nusigando 
manydami, kad kareiviai no
rėjo, juos nuskriausti, bet 
kaip nustebo, kai kareiviai 
išsitraukė savo šv. rožan
čius, ir suklaupę šalia jų, 
pradėjo su jais melstis. Ro
žančiui pasibaigu?, nors ka
reiviai nemokėjo nei vieno 
žodžio itališkai, jie buvo ap
dovanoti kiaušiniais,
vynu ir duona, ir dar buvo 
pakviesi pernakvoti. 

Kareiviai už viską padė-

/ mus

galingumą. “Matyt, kad ro
žančių galima daugiau lai
mėti, negu šautuvu!” — pa
sakė vienas iš jų,— ir jie 
pasižadėjo kasdien kalbėti 
rožančių, kad Dievas juos 
grąžintų sveikus ir gyvus į 
namus.

Dingę kariai karo 
frontuose

Karo departamentas pra
eitą penktadienį paskelbė 

sūriu,1317 Jungtinių Amerikos Val-

Kiek kaštuoja 
gydytojo klaida?

Mrs. Ethel Thomas, 28 
metų amžiaus, 3117 Ainslee 
st., praeitą penktadienį iškė
lė bylą apylinkės teisme, kad 
Dr. James H. Bloomfield, 
Passavant’ ligoninės štabo 
narys, palikęs po operacijos 
pilve bandažo dalį. Operaci
ja buvo minimai moteriškei

mą. Jis kovo 24 dieną šventė 
šimtą tris (103) metus savo 
amžiaus. Peter Van der Pol 
pareiškė, kad jis sulaukė to
kio amžiaus todėl, kad nerū
kė, negėrė ir kasdien valgė

surinko 87 centus ir įteikė 
minimam žmogui. Jie pasa
kė, kad 77-ių centų pakaks 
tikietui į Aurorą ir 10 centų 
galės alui sunaudoti prieš 
išvykstant į Aurorą.

stybių kareivių pavardes, 
kurie dingę Azijos, Europos, 
Viduržemio, Vidurio Rytų ir 

koję, grįždami į savo stovyk- pietvakarių Pacifiko apylin-
lą kalbėjos apie rožančiaus kių karo frontuose.

Dingusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje vienuolika 
vyrų yra iš Illinois valstijos, 
7 iš Indiana, 10 iš Michigan, 
ir 6 iš Wisconsin.

Dvi karo tragedijos

MOTINA KALBĖJO APIE SUNŲ, KAI ATĖJO ŽINIA 
APIE JO MIRTĮ. JI MIRĖ IB DIDELIO SUSIJAUDI
NIMO

Mrs. Mary Muir, 48 metų 
amž., 239 Bridge St., Gary,

atlikta praeitų metų liepos , Ind , praeitą ketvirtad kaj. 
20 dL, buvo reikalinga antra apje aaVo gįnų karį, kai 
operacija rugpiučio 14 die- jj daiyvavo socialinio klubo 
ną. Ji prašo $25,000 dėl šio mitinge, 360 Marahall st. Jos 
įvykio iš gydytojo ir ligoni- 8Ūnus vadinasi kapitonag
n^8- Charles Muir. Kai posėdis

vyko, prie durų suskambėjo 
skambutis. Tai buvo telegra
ma, kuri pranešė, kad Mrs.

Muir vienintelis sūnus žuvo 
kovoje kovo 10 dieną, Sicili
joje.* y

• •
Kai motina gavo telegra

mą apie savo sūnaus kario

KASTAS SABONIS

Lietuvių pamėgtas solis
tas, pasirodys Sv. Jurgio 
parapijos salėje balandžio 2

mirtį, ji sušuko: “Charlie, d” Verbų sekmadienyje, cho 
Charlie”, ir tuojau sukniu- rai ir kitiems solistams drau 
bo. Draugai ją pargabeno į 2e i^pUdant Dubois kantatą

PIRKITE KARO BONUS

Platinkite “Draugą”. ,

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

---H
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ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimui
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

namus, kur ji mirė, nežiū
rint kad gydytojas, dėjo yi- 
eas pastangas jos gyvybę iš
gelbėti.

Motinos širdis neišturėjo, 
kai gavo skaudžią žinią, ji 
sukniubo ir nuėjo į kitą pa
saulį — gyvenimą pas savo 
sūnų, kuris kovojo už kitų 
laisvę ir gerovę.

“Septyni
žiaus”.

žodžiai nuo kry-

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indeliai rūpestingai globo Ja
nai ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. JOsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSI \ LIETUVIŲ FINANSINft IŠTAIGA 

— 47 Metei Sėkmingo Patarnavimo! —

K£ISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TER CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3286 SO. HALSTED ST.

1590—1609 M.
Pirmas teleskopas Meins’o,

Alpmaer’o ir kitų padirbtas 
1590—1609 m. „

...... r1767 M. '
Moderninė verpimui maši

na išrasta 1767 metais.

MIRĖ DARBE
I

Richard Heldewang, 64 
metų, 5019 Augusta blvd., 
sukniubo ir mirė nuo širdies 
atakos, kai jis dirbo litho- 
graphing departamente, Et- 
cHing Company of America, 
1520 Montana st.
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James Keefe, 48 metų, 
8709 Morgan st., auklėjimo 
boardo troko vairuotojas, 
mirė nuo širdies atakos, kai 
jis vykdė išnešiojimus Hed- 
ges mokykloje, 4735 South 
Winchester avė.

Perdaug tu divorsu, ale 
tikrai perdaug

Mrs. Ann Statkus, 26 me
tų, 910 W. 19th pi., nusiskun
dė praeitą ketvirtadienį, kad 
jos vyras WiUiam, 30 metų, 
atsisakė apleisti jų namą, 
nepaisant jos divorso bylos. 
Mrs. Ann Statkus pareiškė, 
kad jos vyras nepaleidžia 
namų, kad jis bijąs, jog 
drafto boardas gali pakeisti 
jo klasifikaciją. JI kaltina 
vyrą žiaurumu.

Teisėjas John A. Sbarba- 
ro, Superior Court, paskyrė, 
$20 savaitėje laikinai alimo- 
nijos ir išlaikymo pinigus 
jos sūnui, Robertui, 5 metų. 
Teisėjas pareiškė, kad jis ne
galįs Statkaus išvaryti iš jo 
namo, bet jis galįs paskirti 
jo šeimos išlaikymui.

Nathan Gomberg, Mrs. 
Statkus advokatas, pasakė, 
kad vyras, braižinių daryto
jas, miegojo lovoje, o jo žmo
na turėjo miegoti sofoje.

Jei Šeimoje būtų daugiau 
meilės, susiklausymo ir 
viens kitą labiau suprastų- 
tikrai tokių dalykų neįvyk
tų. •

X Joana Klemka, gyve
nanti Cicero, per Amerikos 
Raud. Kryžių gavo laišką 
nuo A. Klemkos iš Kauno. 
Laiške prašo paieškoti Hen
riko Maškės, jo* žmonos Ju-s . _ »
zefos ir vaikų Romualdo, 
Jonės ir Birutės, taipgi šei
mos Jakaičių: Prano, jo žmo 
nos Karimieroe ir dviejų 
vaikų. Laiške nepasakoma, 
kur jų ieškoti. Greičiausiai 
bolševikai okupacijos pra
džioje bus juos išgabenę į 
Sibirą.

X Jaltos Saplys, tarnau-’’ 
jąg laivyne, dalyvavęs aš- 
tuoniuose mūšiuose Pacifi
ke ir už pasižymėjimus ap
dovanotas keturiomis žvaig
ždėmis, gavęs fcirlough, ap
lankęs savo brolį Stanislovą 
Tėvų Marijonų seminarijoj, 
draugus ir gimines Chica
goj ir išvyko į Detroit, Mi
chigan, pas tėvus.

X Pauline Kovarskienė,
6919 S. Artesian Avė., iš
leidus savo anūką, Lawrence 
Strode, į Navy Air Corps, i 
Missouri Valley College, 
Marshall Mo., pati pasiėmė 
atostogas ir išvyko į Hot 
Springs, Ark., pasilsėti. Ko- 
varskai seniau yra buvę pla 
čiai žinomi West Side biz
nieriai.

X J. ir M. Janušauskams, 
žinomiems Brighton Park 
biznieriams ir rėmėjams kil 
nių katalikiškų darbų, sū
nus Juozas padarė augpry- 
zą — nieko nepranešė, kad 
parvyks iš Kalifornijos il
gesniam laikui namo pasil
sėti. Tikrai linksmos buvo 
tėvo ir sūnaus Juozapų var
duvės.

X Alfonso ir Onos Budri-
kų, bridgeportiečių, namuo
se kovo 19 d. buvo sykiu 
sūnaus krikštynos ir Alfon- 
saT išleistuvės į kariuomenę. 
Puotoj dalyvavo visa. gimi
nė ne tik gyvenanti Chica
goj, bet ir Springfield, UI., 
taipgi daug jų draugų, žmo
na paliks namie su dviem 
mažais vaikais. Alfonsas ir 
Ona buvo aktyvūs Sv. Jur
gio parapijos chore..

X K. Sriubienė, V. Gal- 
nsltė, A. Aleksifinienė ir D. 
Kaminskienė aplankė Albi
ną Poškienę, kuri buvo su
sirgus, ir nuo Moterų Są
jungos Chicago apskrities, 
kaipo tos apskrities pirmi
ninkei, $Mkė dovaną.

Aukokite savo kraują per 
Raudonąjį Kryžių sužeis
tiems kareiviams.

X A, Ir M. Povilionio!,
6825 S. Western Avė., šio
mis dienomis begalo džiau
giasi: du sūnūs, tarnaują 
kariuomenėj, sykiu parvyko 
namo paviešėti — Vincen
tas iš Aleutlans salų mėne
siui poilsio, o Alfonsas iš 
California — kelioms die
noms. Retai kurioj) šeimoj 
taip pasitaiko.

X Solistė G. Giedraitienė 
ruošias savo partijai kanta
toje “Septyni paskutiniai 
Kristaus žodžiai nuo kry
žiaus”. Kantata bus išpil
dyta balandžio 2 d., Sv. Jur
gio parapijos salėj.




