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REIKALAUJA 4-F VYRU DRAFTAVIMO
Hershey sako jie yra reikalingi 

darbams karinuose fabrikuose
JAPONAI VAROSI GILYN I INDIJA

Britai pradeda vis smarkiau priešintis
NEW DELHI, kovo 28.— 

Rytinėn Indijon įsibriovę 
japonai prasiLaužė per Som- 
ra kalnų apylinkę į Ukhrul 
sektorį, ir šiuo laiku kauja
si au britų daliniais, kurie 
gina pasienj. Žygiuodami 
pietvak&ruosna į Manipur 
klonio vieškelio ir provin
cijos sostinės Imphal pusę, 
japonai matomai pasivarė 
auvirš 12 mylių per Burmos 
sieną.

Komunikatas sakės japonų 
spaudimas padidėjo, ir ar
šios kovos vyksta prieš 
smarkias jų atakas.

Britų daliniai toliau Į (pie
tus išmuša {japonus iš Tid- 
dim-Imphal vieškelio apy
linkės. /Trečias japonų dali
nys buvo atmuštas po susi
rėmimo, kurio metu japonai 
naudojo artileriją.

kuris žygiavo į šiaurvaka
rius per Naga kalnus ji Ko- 
hima pusę, apie 40 mylių 
virš Ukhrul.

Sąjungininkų lėktuvai 
nuolat atakuoja japonų da
linius.

(Vokiečių DNB žinių 
agentūros pranešimas, gir
dėtas New Yorke, sakė {ja
ponai pasiekę Silchar apy
linkę, Indijoje, 70 mylių j 
vakaris nuo Imphal, ir su
daužę didelę britų jėgą. Nė
ra jokio patvirtinimo tam 
pranešimui, ir nėra buvę 
jokių ženklų, kad jarponai 
būtų prasimušę taip toli į 
vakarus).

Šiaurinės Burmos fronte 
kiniečiai kariai užėmė Hka-

DAUGIAU KAPELIONŲ LAIVYNO JŪREIVIAMS

Gavę paliuosavimus, neieško darbų
PROVIDENCE, R.I., kovo 

.28.—Kalbėdamas į Rotary 
klubo narius šiandien, Gen.

rintų, kad kiekvienas dirbti 
galįs vyras tarpe 18 ir 45 
metų amžiaus dirbtų, kur

Hershey, nacionalinio draf- reikia. Amerika jau pasiekė 
to direktorius, sakė Selec- laiką, kuomet reikia imtis

dabar valdo viršutinį Moga- 
ung klonį. Pranešimas nieko 
nesakė apie amerikiečius ir 

Raportas nieko neminėjoj britus, kurie varosi į Myit- 
apie ketvirtą japonų dalinį J kyina.

NUSKANDINO DU JAPONU LAIVUS
178 tonai bombų numesta ant Wewak

SĄJUNGININKU STABAS vo 14-toji koncentruota ata-
pietvakarių Pacifike, kovo ant tos bazės.
28.—Šios dienom konrunika- . , . ..Admiralty

Šie Katalikų kunigai atsiliepė į atsišaukimą dėl daugiau kapelionų mūsų kari
nėms jėgoms. Jie neseniai baigė kursus U. S. laivyno kapelionų Williim and Mary 
Kolegijoje, Williamsburg, Va. Pirmoje eilėje (iš kairės į dešinę): kapelionai J. F. Fol- 

. lard, Brooklyn; S. H. Kieman, Detroit; J. J. Burna, Davenport, la.; H. J. Scully, 
wanglawyang miesteų ir Manchester, N. H. Vidurinė eilė: J. F. Ham-mond, Flushing, N. Y.; J. D. McLaughlin, 

Newton, Mass.; T. F. Carroll, Fhrhing, N. Y.; M. D. O’Brien, Oak’and, Cal.; S. E. 
D’Angelio, Carthaga, N. Y. Paskutinėj eilėj: C. J. Cloutier, Akeley, Minn.; F. M. 
Osborne, L. V. Pick, Los Angeles; E. T. Nioolaus, Forest Hills, N. Y.; J. M. Dono- 
hoe, Salisbury, Md. Oficiali laivyno nuotrauka. (NCWC-Drauga3.)

tive Service yra pasiruošęs 
prašyti Karo ir Laivyno de
partamentų imti 4-F vyrus 
į “darbo batalionus.’’

Anot Hershey, perdaug 
vyrų, gavę 4-F paliuosavi
mus iš karinės tarnybos, ne 
sirūplna kariniais darbais 
ir neieško karui reikalingų 
darbų, arba dirba nereika
linguose darbuose.

Jis sakė jau praėjo tas 
laikas, kada Amerikos pilie
tis gali tik sėdėti ir nesirū
pinti savo prisidėjimu prie 
karo laimėjimo. Pasak jo, 
yra priemonių, kurios užtik

tų priemoniųi, kad atsiekti 
tikslą.

Hershey tvirtino, kad la
bai didelė dalis 3,500,000 
4-F vyrų gali atlikti darbus, 
kuriuos dabar dirba vyrai, 
kurie tuo būtų paliuosuoja/- 
mi karinei tarnybai. Labai 
mažas skaičius 4-F vyrų 
tėra tinkamas karinei tar
nybai.

Tuo pat kartu, Hershey 
įspėjo, kad 400,000 vyrų iki 
26 metų amžiaus skaičius 
turi būti sumažinamas iki 
minimumo. Jo manymu, 
bent 250,000 jų bus rasti 
tinkami karinei tarnybai.

tas pranešei, kad sąjunginin
kai lakūnai sekmadieny po 
pietų užtiko ir atakavo ja-

saloee, 240 
mylių į šiaurę, Amerikos 
naikintuvai bomb ardavo

x , . . . . į priešo pozicijas pietrytiniamponui 1.000 tonų prekybmj ,r -r Ram
pakraščių laivus prie Mus- , . x , __, .. i butyo, nemažą salą 30 my-chu salos, ir juos nuskandi-’ : , I lių i pietryčius nuo Manus.no ar suzalono, drauge su

Sako Berlyne įvyko 
'taikos' streikas

STOKHOLMAS, kovo 28. 
—Laisvos Danijos spaudos 
agentūros pranešimu, 30,- 
000 vokiečių ir svetimšalių 
darbininkų pradėję taikos 
streiką Berlyne. Jų obalsis 
esąs baigti karą prieš Vely
kas. Ta žinia neva gauta iš 
specialaus korespond e p t o, 
kuris praleidęs kiek laiko 
Berlyne. Nėra jokio patvir
tinimo.

septyniais kareiviniais lai
vais. Per dvi savaites, tad, 
sąjungininkai lakūnai nudė
jo 25 priešo laivus.

Kaip įtik pirm tai didieji 
ir vidutinieji bomberiai puo 
lė du aerodromus Wewak 
bazėje. Naujoj Gvinėjoj.
Anot komunikato, 178 tonai 
bombų numesta ant tos ba
zės. Bombos nutildė šešias
priešo kanuoles ir padarė bombos sunaikino 145 pas- 
da-ug kitų nuostolių. Tai bu-' tatus.

Pranešimas sakė šoviniai 
sunaikino Lenkam kaimą ant 
Rambutyo.

Manus ir Los Negros sa
lose amerikiečiai baigia iš
mušti užsilikusius japonus.

Amerikos bomberiai tęsia 
atakas ant Rabaulo. šešta
dieny jie ten numetė 70 to
nų bombų, šioje ir penkta
dieny padarytoje atakose

Sąjungininkai atrėmė Cassino ataką
Artilerija sistematiškai naikina pastatus

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, kovo 28.—Štabas 
pranešė, kad sąjungininkų 
artilerija atmušė nacių ata
ką į šiaurę nuo Cassino. ir 
vis tebešaudo k Continental 
ir Dės Roses viešbučius pa
čiam mieste.

ris randasi apie 4 mylias į 
šiaurvakarius nuo Cassino.

Vokiečiai atsako į sąjun
gininkui artilerijos šaudymą 
savo artilerija, šaudydami į 
sąjungininkų pozicijas į pie 
tus nuo Cassino.

Šiandien pasakyta, kad

Nacių šoviniai užmušė 
5 Anzio ligoninėje

NEAPOLIS, kovo 28. — 
Penki kariai ligoniai buvo 
užmušti ir 11 buvo sužeista, 
kuomet 80 vokiečių šovinių 
sekmadieny pataikė į Ame
rikos ligoninės palapinę 
Anzio fronte. Daugiau negu 
dešimts kitų palapinių buvo 
perdurtos šoviniui išmestų 
gabalų.

Ligoninės palapinė, nu
ženklinta dideliais raudo
nais kryžiais, yra izoliuota 
nuo visų militarinių taiki
nių.

Prašo tuojau ištirti Darbininkų draftas 
Romos miesto statusų nereikalingas: McNutt
NEW YORKAS, kovo 28. WASHINQTON, kovo 28. 

-—Aukštieji dvasininkai pa- —War Manpower komisio- 
reiškė viltį/; kad Šveicarijos
diplomatai bus greit pasiųs
ti Romon ištirti ar naciai 
tikrai padarė Romą “atviru 
miestu.”

Nors vokiečiai yra prašę, 
kad Roma būtų pripažinta 
atviru miestu, sąjungininkų 
aukštoji komanda teigia, 
kad naciai vartoja Italijos 
sostinę kariuomenės perve
žimui ir savo centrui.

Jungtinių Tautų vadai su 
pasigailėjimu sutinka, kad 
jeigu naciai ištikrųjų varto
ja Romą kaipo militarinę 
bazę, sąjungininkams lieka 
tik viena išeitis—atakuoti.
Anot jų, Romos likimas da
bar priklauso nuo nacių.

nieriorPmoI V. McNutt šian 
dien ragino Kongresą nepra 
vesti darbininkų mobilizaci
jos bylius—kurį Prez. Roo- 
seveltas tik 11 savaičių at
gal reikalavo.

McNutt sakė būtų “tra
gedija” militarinę ar biuro
kratine procedūra atstoti 
dabartinę savanorių koope
raciją.

Jis pripažino, kad gali 
ateiti Laikas, kuomet darbi
ninkų mobilizacija bus rei
kalinga, bet sakė tas laikas

UŽ NUŽUDYTA NACĮ

Nacių ataka buvo prade-! vokiečiai sekmadieny trim 
ta ant kelio iš Terelle, ku- • atvejais bandė atakuoti są

jungininkų pozicijos žemiau
KALENDORIUS 

Kovo 29 d.: ftv. Jonas ir
B&rachius; senovės: Eikis 
ir Gygoja.

Kovo 30 d.: ftv. Jonas 
Klimakas; senovės: Danuiis
ir Siūtė.

ORAS

Dalinai ūkanota ir truputį 
šalčiau.

U. S. lėktuvai vėt puolė Prancūziją
Atakoje dalyvavo 250 - 500 bomberių

pat 
•ai b

LONDONAS, kovo 28.— 
Tarp 250 ir 500 Amerikos 
didžiųjų bomberių' šiandien 
atakavo nacių aerodromus 
prie Chartres, Chateudun, 
Reims ir Dijon miestų, 
Prancūzijoje. Vakar dieną 
amerikiečiai lakūnai puolė 
devynis aerodromus ir Tours 
geležinkelių centrą, taipgi 
Prancūzijoje.

Yra galimybė, kad tų ae
rodromų tarpe buvo ir tas 
iš kurio pakilo nacių lėktu
vai, kurie vakar naktį puolė 
Angliją.

Šios dienos atakoje daly-

vės” ir toks

dar neatąjo, ir žadėjo pats | vavo “skraidančios tvirto- 
to reikalauti iš Kongreso, 
kuomet bus reikalas.

McNutt sakė jis nemanąs, 
kad Gen.
draftuoti

f skaičius 
naikintuvų. Tai buvo antras 
iš eilės puolimas Chartres, 
kur randasi viena nacių la
kūnų galutino lavinimo ba
zė.

Pirmieji grįžę lakūnai’sa
kė priešlėktuvinių patrankų 
šaudymas buvęs nedidelis, 
ir visai nesimatė priešo lėk
tuvų, nors oras buvo labai 
tinkamas arinėm kovom.

Nakties metu vakar Mos- 
quito bomberiai iš naujo 
atakavo Ruhr klonį, kuris 
jau ir taip gerokai išgriau
tas.

Rusų kariuomenė užėmė Nikolajevą
ą^^vrus Puari-i Spaudžia vokiečius, greit užims Černauti

niems darbams yra reikalin 
riIrhJr 1AA Al AUAII ga® Šiu° hikU’ nOrS dasilei'
J’lFME 100 OLANDŲ do, kad gal būtų neprošalį

LONDONAS, kovo 28.— 
Nederlandų Aneta agentūra 
sakė gavusi iš požemio pra
nešimą, kad vokiečiai suė
mė 100 įkaitų Almelo mies
tely, Olandijoj, dėl to. kad 
buvo užmuštas nacis karys.

užvesti “darbų 
tiems vyrams.

kontrolę’

Romos kairiąją pusę, ir kas
kart buvo atmušti.

šeši patrolių susirėn.iir.ai 
įvyko Anzio fronte, dau
giausiai Cisterna ir Carro- 
ceto apylinkėse.

Aštuntos armijos fronte

Neapoly apsivaloma 
nuo buvusių fašistų

NEAPOLIS, kovo 28. — 
Šiandien pradėta apsivalyti 
nuo visų įtariamų fašistų 
Neapolio provincijoje. Iki 
šiol atleista 690 įtariamų 
italų, kurie dirbo visokiose 
valdžios agentūrose ir įstai
gose.

Kiti iš atleistųjų italų 
sako jie ginsis teigimu, kad 
fašistų atžymėjimai buvo 
jiems suteikiami be atsi-

vokiečiai apšaudo Orsogna klausimo, ir jie turėję juos 
apylinkę, bet ir ten vyksta priimti, kad palaikyti savo 
tik patrolių veiksmai. | darbus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Ift LONDONO — Du bcm- 

berial ir trys naikintuvai 
negrįžo iš šios dienos ata
kos ant nacių aerodromų 
Prancūzijoje.

Ift WASHINGTONO. — 
Atstovų butas sudarė komi

tetą, kuris įpareigojamas 

studijuoti Amerikos pokari

nius reikalavimus. Jam pa

skirta $25,000

Ift LONDONO — 200-300 
nacių lėktuvų antradienio 
naktį atakavo pietrytinę Ari 
gliją. Vienas pranešimas sa
kė jie puolė Bristol miestą.

V ■ Vi Vi22 žuvo viešbučio 
gaisre; ieško padegėjo

SAN FRANCISCO, kovo 
28.—Dvidešimts du asme
nys žuvo New Amsterdam 
Hotel gaisre, ir daug dau
giau gali mirti nuo apdegi
nau ir žaizdų. Ugniagesių 
viršininkas Frank Kelly sa
kė nėra abejonės, kad pade
gėjas kaltas, kadangi tai 
buvo paskutinis iš šešių 
gaisrų praeitą naktį ir anks 
ti šį rytą.

LONDONAS, kovo 28.— 
Maršalas Stalinas pranešė, 
kad trečioji Ukrainos rami- 
ja jau užėmė Nikolajevo 
uostą, prie Juodosios jūros 
Vienintė’is uostas prie Juo
dosios jūros, kuris dar lieka 
naciams, yra Odessa.

nos armijos tankai ir kariai 
vako vokiečius ir rumunus 
į pražūtį upėje.

(Londone girdėtas Ber
lyno radio pranešimas sakė 
rusų kariuomenė bandė ata
kuoti laši miestelį, kas nu
rodytų, jog rusai jau persi
kėlė per Prut upę).

Ift WASHINGTON — 
Prez. Roose veltas sakė rei
kia organo, kad perkratyti 
sąžines tų vyrų, kurie ne
sirūpina susirasti karinius 
darbus.

MASKVA, kovo 28.— Iš 
visų davinių matosi, kad 
rusų kariuomenė Bukovino
je tampriau suspaudžia Cer- 
nautį iš pozicijų aplink tos 
provicijos sostinės.

Į šiaurryčius nuo Cernau- 
ti, rusai iš užimtų Kamenets 
Podo’sko ir Bozovitsy greit 
apsupa vokiečius 1,400 kv. 
mylių plote šiaurryčiuose. 
Vokiečiai iš ten gali pabėg
ti tik per koridorių, kuris 
ta ipgi uždaromas pirmos 
Ukrainos armijos iš šiaurės

VETERANU BYLIUS
UŽKLIUVO KONGRESE
WASHINGTON, kovo 28. 

—Veteranų aprūpinimo by
lius užkliuvo ten, kur buvo 
manyta jis ras daugiau pri
tarimo—atstovų buto pa
saulinio karo veteranų ko
mitete. Nesitikima, kad tas 
bylius bus priimtas pirm 
Kongreso Velykinių atosto- 
KU-

Atstovas John E. Rankin
lr antros Ukrainos armijos sakė jis to byliaus neiššauk
iš pietų.

Raportas iš Prut upės 
fronto sakė antroji Ukrai-

siąs greitam balsavimui, 
nors gautų tūkstančius te
legramų tą padaryti.
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15 GARY, IND. LIETUVIŲ GYVENMO
Juozapinems
praėjus

Kovo 19 d., parapijos sve
tainėje buvo Juozapų ba
lius — vakarienę, kurią su 
rengė parapijos komitetas 
pagerbimui klebono kun.

Teikia dvasinio
sustiprinimo

Lake county ligoninėje, 
Crown Point, (džiovininkų 
sanatorijoj randasi kun. 
Mikaitis iš Chicago. Jis ten 
aplanko ligonius ir apdali
ns “Draugu’'. Šią žinią ga
vau iš vieno tos ligoninėsJuozapo S. Marčio ir visų,,.. T o ... : ligonio, kuns siottus dieno-parapijos Juozapų. Seseles! ° ’ , ... .mis grįžo laikinai namo. 
Aukokite Raud. Kryžiui

Kaip kas met, taip ir šį
met paskelbtas ypatingas

suruošė {puikią iš vaikučių 
programą. Dainuota, lošta.

Į vakarienę atsilankė 
daug žymių svečių: miesto

PALMIŲ PAVĖSYJE, TOLI NUO SAVŲJŲ > Malonus SVOČIOS

Mikas Pavilionis. buvę3 
“Draugo” intertaipistas, šio
mis dienomis aplankė savo 
buvusius spaudos bendradar
bius- ir praleido malonų pus
valandį su jais.

Tenka pastebėti, kad Mi
kas Pavilionis dabar nuolatai 
operuoja gatvekarį No. 4 ant 
Cottage Grove Avė., tarp 115 
gatvės ir didmiesčio — tad, 
prie progos, pabandysime 
“raidą” ant old No. 4! V.

nnjorM Juozapas Finerty, vajug guMltawi reikaLingos 
Indiana Harbor šv. Pran- gumog p,nigų R K velldai 
oiškaus vikaras kun. J. Nau- Raudonojo Kryžiaus už- 
džkia ir daug aukštų vai- duotia yra iab>1 gvarbi Kur 
džios pareigūnų, kurie kan- uk iatjnka pasalti kokia 
didatuoja į įvairias valdžioj tenai jlg pirmuti.
vietas. Vakaro vedėju buvo nįa gu pagaiba: maistu, vais 
pats klebonas. Majoras sa-''taig dPabužiais ir krauju, 
vo kalboj pažymėjo turįs Be vįa-jomenės aukų, dar- 
garbę švęsti vardadienį sy- bag bd,ų neįmanomas. Dėl- 

to didelė pareiga organiza
cijoms, be išimties, klubams 
ir pavieniams žmonėms au 
koti Raud. Kryžiui,.

Lai tavo, b r oi 2 u ir sesuo 
doleris nušluosto nelaimin
gųjų ašaras, apdengia nuo 
gus, aprūpina našlaičius i) 
karo belaisvius, užriša žaiz
das mūs ginėjų, sulaiko jų 
kraują ir t.t.

Gary lietuviai, aukokite 
per kleboną kun. J. Martį, 
kuris apsiėmė tarpininkauti 
lietuvių tarpe.

Lietuviai, pasirodykime 
lietuviais!

kiu su mūs klebonu. Svei
kino ir visus Juozapus. Gra
žią kalbą pasakė taip pat 
kun. J. Naudžius. Džiaugės 
gavęs progos dalyvauti ga- 
r'ečity Juozapų vardinėse, 
o; eikino kleboną ir visU3 
Juozapus. Ant galo klebo
nas dėkojo visiems už svei
kinimus, svečiams už atsi
lankymą ir šeimininkėms už 
vakari sn ės paruošimą. Ypač 
vakarienės sumanytojui Mic 
kevičiui ir visam komitetui. 
Pelnas buvo skiriamas pa
rapijos naudai.

Pirkite Karo Bonus

' Bmlrtko ftaflio Valandai;
W.H.F.O 1420 Kilocycles —., 

Ketverge, 7 vai. vakare.
W.CF.I,., 1000 Kilocycles —

NedSlloj, 9:30 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

Rakandų, Parlor Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
Springsų, Matrasų, Karpetų, 
Klejankių, Minkštų Kėdžių ir 
Vaikams Vežimėlių ir Lovelių.

Jeveiry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šj Pavasarinį 31 Metų

IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 So. Halsted Street 
Tel. CALumet 7237

Krautuvė atdara Nedėliomis — 
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p.p.

Utarnikais, Ketvergais ir Suba
tomis iki 9:30 vai. vakare.

Kun.' John T. CoUeman, narys draugystės Misijų Afri
koje, kuris šiuo metu lankos Amerikoj, 13-ka metų iš
buvo misionierium Liberijoj, o pastaruoju laiku eina Li
berijoj stovinčios U. S. kariuomenės kapeliono pagelbi- 
ninko pareigas. Nuotrauka padaryta laidojant vieną ka
reivį, John Burke, žymų sportininką, buvusį nacionalį gol
fo čempijoną Georgetown University. (NCWC-Draugas)

Lake County Dept. of Pu-1 
blic Weifare, 400 Broadway. 
Phone 7588.

Hammonde — 5236 Hoh- 
man Avė. Phone 3440.

East Chioago — 720 W. 
Chicago Avė. Phone 1362.

Lovvell Twp Trustee’s Of
fice, Crown Point, Court 
House (base men t) pirmadie
niais ir trečiadieniais.

Sauk šiandien ir pasitei
rauk ! Korespondentė

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

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuve

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

Registruoja garažus

Užsiregistruok
Jeigu persikėlei į kitą vie

tą ir pamainei savo adresą, 
kurį turėjai prieš du metus, 
turi užsiregistruoti.

Gegužės 2 d. bus primary (LKFSB) Kaune įsakyta 
rinkimai visoj Lake county. į užregistruoti visus garažus 
Jei norėsi atlikti savo prie- abiemis bausmėmis, 
dermę, o nebūsi užsiregis- .
travęs, negalėsi to padary- «.dld”n.?;!tol“,ną gat’
ti.

Registracija prasidėjo ko
vo 17 d. ir baigsis bal. 3 d;
Reikalinga' Boarding 
Homes vaikams.

Kiekvienas vaikas reikia* 
lingas meilės ir pagalbos. 
Kada vaikai neturi savo na
mų, kada motinos turi eiti1 
dirbti, kada vaikų tėvai ser
ga. tiems, kuriems nėra rei-' 
kaio į dirbtuvę eiti, arba 
sveikata neleidžia dirbti, ver' 
tetų paimti globoti kitų vai
kus. Valdžia už tai atlygins. 
Kūdikius, arba mokyklinio 
amžiaus vaikučius, reikia 
pavesti globot geriems na
mams.

Jei tuo interesuojies, krei
pkis į šias vietas:

ves, privažiavimo patogu 
mus, plovimo įrengimus ir 
t.t; Garažai turėjo būti įre
gistruoti iki vasario 10 d. 
Nusikaltusieji šiam įsaky
mui būsią baudžiami 6 mėn. 
kalėjimo ar 10,000 markių,

PLATINKITE “DRAUGA* |

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

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

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius^ žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius lo- 
strnmentos. Pasinaudokite!

' JOHN A. KASS
JEWELRY — VVATCHM.AKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAKAYrifTE 8617

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRlVITAS 

AUDITORIUS

Tek Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARK

Su Income taksais Ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

antrašu,

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UZ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
UNDBR U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

OFFICE OF COUNTY CLERK 

OF COOK COUNTY, ILLINOIS

STATE OF ILLINOIS )
) SS.

COUNTY OF COOK )

Pagal nustatymus Article 7, Sec- 
tlon 18, Primary Election Illinois 
Teisių, aš Šiuomi certifikuoju kad 
spalva popieros vartojimui prt- 
mary balotų respektyviškų parti
jų dėl Primary Rinkimų, kurie 
įvyks County of Cook, išlauko 
miestų Berwyn, Chicago, Chica
go Heights ir Harvey, Cicero 
miesto ir miesteliuose Elmvvood 
Park, Morton Grove, Skokie, Sum- 
mit Ir Stickney, antradienį, Ba
landžio (April) 11 d., 1944 m., 
bus sekančiai:
DEMOKRATŲ PARTIJOS ŽALIA j

REPUBLIKONŲ PART. RUSVA
LIUDIJANT TAME, aš šiao- 
mi padedu savo ranka para
šą ir prispaudžiu antspaudą 
County of Cook, šią 27 d. 
Kovo, 1944 A. D.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
everything U the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appfttotment call — 

REPUBUO 6061

rPARGDU-f
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, JSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - USB kilos.
SEKMADIENIAIS — noo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — noo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 1 ikh8 v. v._ y
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. VVestem Avė., Chicago. III.
Telefonas —- GROvehlll 2242

(SEAL)

MICHAEL J. FLYNN
County Clerk of 
Cook County, Illinois

EXTRAI EXTRA!

UeižyeturUbu.
dūkas

REMKITESENĄ
LIETUVIUDRAUGĄ

jSg- Permainyta.
rarda. ir
adr«Ma

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St. *

Phone YARDS 6054

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvhhUl 0617 
Office fel. HEMloek 4846

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALAND08 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

2423 VVest Marųuette Road

Bukit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akių vlaam ĮfyveTll- 
ųiul. Saugokite Jaa leisdami ISeg- 
zamtnuetl Jis nftoderniSklausia 
metodą, kurią reggjltno mok.laa 
g*tl sutelkti.

METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, knrfe prašali

na visą aklų (tempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1301 So. Ashland Avenue

Kam pan 1 g -to.
Telefonas: CANAL 0523, Chkago 

OFISO VA IGNUOS: 
Kasdien 9:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečiad. ir Šeštad. 9:30 a. m. 
iki 7:00 p. m.

DR. G. SERNER
UCTLVT8 AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso h* Akinių Dirbtuvė 

. .j 64M SO. HALSTED ST. \ 
Kampas 34th Street *' 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
Sekmadienyje pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRlKOL'IS
FHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Kao 2 Ud 4 ir nao 6 iki 8 vaL vak.

Nedėhomls pagal sutartį . 
Offlea TaL YARda 4787 
Namų Tel. PROspeet 1986 '

TeL YARda 2246

DR. C. VEZRIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Aveaue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: REVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

4157 Archer Av6knae 
Oftao vaLj 1—8 Ir 6—8:80 P.M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cennak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 T, v. 

Sekmad^ Trečiad. ir Šeštadienis
vakarais ofisu uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place
- Tet REPnblie 7868 /

TeL CANai 0257
Rez. Tel.: PROspeet 665f

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS in CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. JI SIMKUS

ToL YARda 5921 
Rea.: KENvrood 5107.

DR. A. J: BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dl ARINIUS PRITAIKO 

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

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

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMIock 8700

Rez. te*. PROspeet 6086 
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue

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

Ofiso Tel.........................VIRglnia 1886

DR. AL. RACKUS
gydytojas ir chirurgas 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cioero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

1147 S. Halsted SL, Chicag* 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

/ Ir šeštadieniais 

Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros Inbos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. Tel.: MlDw*y 2880 

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer AveilUe -

Ofiso Tet LAFsyette 3210 
Rei. Tel. LAFayetto 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868

w VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
yPenktad. 8:30 iki 9:30 vak.

SeštaA 6 vai. Ori 9:30 vak.
Sekmadieniais pagal suoitarUną.

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

J. W. Goethe

a
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
-DRAUGAS" HKT.F WAXTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Deafborn Street 
Tel. RANdolph M88-9489

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Oommimion n> 

•tatymal reikalauja kart <la<un> 
tnas darbininku turi ,si»ryti Pa 
Uuomvimo ItivStij (otatement o» 
availabillty) nuo dabartinėm dar
bo IstHlirom — nr nuo W«r Man- 
power Oommtsston — pirm pra
dedant dirbti kitoje imtaičoje. 
Permltikrinkit ar Jflm galit gauti 
ir ar Jums reikalinga pnlIuoMt- 
vimo raAtaa. JOa sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigon*) daug laiko.

HEI.P ffANTED — VYRAI

PAKUOTOJŲ IR 
SHIPPING ROOM PAGELB.

Geros darbo sąlygos. Užtenkamai 
viršlaikio. Po k^ro apsauga.

McMaster Carr Supply Co.
640 W. LAKE ST. HAY. 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

BOILER MAKER PAGELB.
IR PAPRASTU DARBININKŲ 

VVELDERIŲ 
SAND BLASTERS 

SPRAY PAINTERS
MILLVVRIGHTS

Aukščiausia mokestis, puikios dar
bo sąlygos. 53 vai. i savaitę. įtai
kąs ir pusė virš 40 vai.

GRAVER
TANK & MFG. CORP. 

4809 Todd Avė.
Tel. East Chicago 204

HENRY DISSTON & SONS

VYRŲ
REIKIA

DIRBTUVES DARBAMS 
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS 
PASTOVUS DARBAI 

ATSIŠAUKIT

111 N. JEFFERSON ST.
SHTPPING ROOM DARBUONKŲ 
Vyru ifiplldytl Ir pakuoti orderiu.. 
Svarbi pramonė. 51 vai. I savaitę. 
VlrSlalkis po 40 vai. Malonios darbo 
sąlygos. Orupės apdrauda. Taipgi 
vieno vyro prie lengvo dženltorlaus 
darbo. Pusė dienos shipping rūme.

AtsISauklte
H. KOHNSTAMM & CO., INC.

11 E, Illinois St.

VYRO
Su patyrimu. Turi turėt šoferio 
liudijimą vairuoti troka. Darbas 
vairuoti troką ir pagelbėti prie 
liodavimo troko. Gera mokestis. 
HERMAN A. GRAFF fe SONS

1223 W. 69th St.

REIKIA 
FEED MILL 

DARBININKŲ

1400 E. 93rd ST. 
BAYPORT 2922

DEDEI SAMTJI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

HELP ffANTED — VTRAI HEI/P ffANTED — MOTERYS RENDUOJASI

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO VVAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSISAUKIT I

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

Central
.Steel & Wire Co.

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS 

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko,darbai 
Gera mokestis 

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

2742 W. 36th PLACE
AtsineSkit gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

INTERNAL GRINDERS 
PATYRUSIŲ

MILLING MACHINE OPR.
LATHE OPERATORIŲ 

MILLVVRIGHT MAŠINISTŲ 
SHOP KLERKŲ

Atsišaukit 8:30 iki 5 pp. 
Pirmad. ir Ketvirtad. 8:30

iki 7 pp.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL
4737 W. DIVISION

LANGŲ PLOVftJŲ 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtsISauklte 
Tlmekeeper’s Ofisan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sherldan Rd.

HELP ffANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims iki 50 
metų senumo. Valandos: nuo 5:30 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

. Valgis dykai.
Amžius 20 iki 50 metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

Atsišankit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

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

Čia rasite tokį darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

MERGINU 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 na 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.

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

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

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT ofisan

Plrmad. perdėm Aefltad.
8:80 ryto Iki 4:10 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, 187.60 J mfinee} 
Pilnam ar dalintam laikui 

Kreipkite, pri. Houaekeeper.
EDOEWATER BEACH HOTEL 

6849 Sherldan Rd.

RENDAI KAMBARYS
Kambarys ant rendos Cicero apy

linkėj. 3 blokai nuo Western Elec
tric Co., vienas blokas nuo gatve- 
karių. Dėl vyro ar merginos. Turi 
bdtl katalikas Ir ne girtuoklis.

Sauktu- telefonu: CICERO 5949

OPERATORIŲ
PATYRUSIŲ

SINGLE NEEDLE
Prie 8portswear, bluzių ir slacks. 

Uždarbis $1.00 i vai. 
Pastovūs darbai, atostogos, 

ir bonai. Atsišaukite į

KATZENBERG & RIVKIN, 
INC.

237 S. Market St.

MERGINŲ
PRIE

BINDERY
IR

LENGVŲ SHAPOS DARBŲ

Durand
Manufacturing Co.

939 W. 35th St.

DRILL PRESS OPER. 
MACHINE OPERATORIŲ 

BENCH OPERATORIŲ
Atsišaukit 8:30 iki 5 

Pirmad. ir Ketvirtad. 8:30 iki 7.

MINNEAPOLIS 
HONEYWELL 
4737 W. Division

★ ★ ★★★★★★★
★ For Sale!
★ For Rent!
★' For Help!
★ For Service!
★ For Results! 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTBLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

L1THUANJAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*★★★★★★★★

Iš Cicero

MERGINŲ
Išnešioti paketus 

Del Dental supply įstaigos 
Atsišaukit Room 1010

I.. D. CAULK CO.
25 E. VVASHINGTON ST.

PROSYTOJŲ
Patyrusių ar ne.

Merginų ąr Moterų .
Norinčios išmokti 

Gera mokestis

ATLAS CLEANERS 
2218 W. Belmont •

Pasikėsinimas nu
žudyti Kubiliūną

(LKFSB) švedų spauda 
praneša, kad Kaune areš
tuoti keturi asmenys už kė
sinimąsi nužudyti gen. Ku
biliūną. Tai esą visi para- 
šiutistai, žinomi komunistai, 
kurie buvo pabėgę į Rusiją 
artinantis vokiečių okupaci
jai. Ir Lietuvos patrijotai 
nemėgia Kubiliūno, laikyda
mi jįi atsidavusiu vokiečiams.

Lietuvoje nebėra 
sviesto suaugusiems

(LKFSB) Maisto paskirs
tymo įstaigos Baltijos kraš
tuose pranešė, kad nebebus 
bus duodama sviesto suau
gusiems gyventojams, šią 
žiemą sviesto gamyba esanti 
sumažėjusi ir kortelės svies
tui tebus duodamos tik vai
kams ir ligoniams.

Medikamentu
juodoji rinka

(LKFSB) Specialusis teis 
mas Kaune pasmerkė mirti 
Valterį Vinoerį, kurs, slap
ta atgabenęs vaistus į Lie
tuvą, juos pardavinėjo žy
dams aukštomis kainomis. 
Mirties sprendimba įvykdy
tas. Vincelis iš profesijos 
buvo architektas.

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. — Maironis.

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

Paskutinės despe
ratiškos pastangos?

(LKFSB) Okupuotųjų ry
tinių dalių valdytojas Ro- 
seųbergas paskelbęs konkur
są (kontestą) tarp Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos jauni 
mo apie auklėjimo sistemos 
perorganizavimą.

AMERIKIEČIAI PAGELBĖJĘ KINŲ GARNIUI

Kariuomenės kapelionas katalikų kunigas James Gill- 
oegly ir kariuomenės dalinio kapitonas dr. John H. Wax 
iš Detroit, Mich. (dešinėj) sėkminga operacija išgelbėję 
gyvybę jaunos kinietės ir jos kūdikio, kurį vos gimusį 
laiko rankose kūdikio tėvas — kinų kareivis. (NCWC- 
Draugas)

Apie pakartąjį sukilėliu vadą Kostą 
Kalinauską

(LKFSB) / Lietuvių kova 
prieš pavergėjus rusus dėl 
laisvės tęsėsi iki pat rusų 
okupacijos pabaigas. Vienu 
iš XIX šimtm. garsesniųjų 
sukilimo vadų, šalia kun. 
Mackevičiaus, buvot Kostas 
Kalinauskas, šiemet sueina 
80 metų nuo (jo tragiškos 
mirties — jisai buvo pakar
tas 1864 m. kovo 23 d. K. 
Kalinauskas buvo sūnus ne
turtingo bajoro iš Gardino 
gubernijos. Mokslus išėjo 
Peterburge. Mylėjo Lietuvos 
liaudį, buvo ištvermingas, 
mokėjo dirbti, pasiaukoti, 
slėpti... Iš jo plunksnos išei
davo liaudžiai skiriami ra
šinėliai. Užsiliepsnojus 1863 
m. sukilimui Lietuvoje, Ka-

Katalikas, kuris izoliuoja- 
si nuo katalikiškų draugijų, 
nuo katalikų darbuotės nė
ra sąmoningas katalikas.
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Lietuviai verčiami 
Rytu Prūsijoje da
ryti fortifikacijas

(LKFSB) Nemaža dalis 
Lietuvos mūrininkų ir sta
lių yra, drauge su mobili
zuojamais vyrais karo tar
nybai, pašaukti priversti
niems darbams ir nugaben
ti į Rytų Prūsiją dirbti prie 
fortifikacijų. Apie tas for
tifikacijas paskelbė pačių 
nacių kontroliuojamas Tali
no laikraštis. Toliau tasai 
laikraštis prisimena Balti 
jos valstybes, Lenkiją, Uk
rainą kaip vokiečių gynimo
si juostą. Baltijos kraštu 
gyventojams diaug susirūpi
nimo įnešė tame straipsny
je tilpęs pranešimas apie 
vokiečių nusistatymą, jei 
tektų trauktis, naikinti pa
status ir kitas vertybes, 'ne
paliekant artėjantiems ru
sams. Baltijos kraštų gyven
to jai bijo, kad jų ūkiai ne
būtų taip baisiai sunaikinti, 
kaip tas įvyko tose Rusijos 
dalyse, kur siautė kautynės.

linausko linija smarkiai sky 
rėsi nuo Varšuvos. Jo ma
nymu, tik liaudimi galima 
pasitikėti, o bajorus reika
linga palikti nuošaliai, o jei 
^ori ba j oriai stoti talkon, 
jie turi prisidėti prie suki
lėlių būrių ne savo apskri- 
čiuose, o ten kur jų nepa- 
žįstas

Kalinauskas buvo vienas 
narsiausių sukilimo vadų, 
bet vėliau, matydamas, kad 
sukilimas vistiek pralaimė
tas, ir nenorėdamas, kad 
daugiau būtų aukų, pats iš
leido atsišaukimą, raginda
mas visus pasirašyti carui 
ištikimybės adresą. Tačiau 
nė tas neišgelbėjo — jis bu
vo rusų nužudytas. Ilgiau
siai to sukilimo metu išsi
laikė su savo būriu kun. Mac 
kevičius, bet ir jo menkai 
ginkluoti kaimiečių būriai 
negalėjo ilgai laikytis prieš 
reguliarią kariuomenę ir bu
vo išblaškyti, patsai gi kun 
Mackevičius 1863 m. gruo
džio mėn rusų buvo pakar
tas Kaune.

Monroe, La.— Septyni vy
rai iš Seiman Field žuvo pra
eitą sekmadienį, kai sudužo 
jų lėktuvas.

Medicinos reikalai 
Lietuvoje

(LKFSB) Sveikatos sky
riaus centrinių įstaigų pa
skelbimu Lietuvoje pereitų 
metų pabaigoje buvusios 62 
ligoninės su 7,797 lovomis 
10 tuberkuliozės sanatorijų 
su 1,290 lovų, 13 ligoninių 
motinoms su 101 lova, 19 
tuberkuliozės dispenserių ir 
21 patariamasis punktas mo
tinoms ir vaikams. Vaisti
nių buvę 280. Lapkričio 1 
d. Lietuvoje buvę 998 prak
tikuojantieji gydytojai,** 368 
dentistai, 874 pribuvėjoj ir 
903 gailesti/ gosios seserys 
(nursės ir slaugės). Dauge
lis medicinos studenčių., kad 
ir dar nebaigusios mokslo, 
trūkstant gailest. seselių, 
eina jų pareigas. Lietuvoje 
tuo laiku buvę 154 farma- 
cistų, 130 vaistininkų ir 323 
vaistininkų padėjėjai

Naciams turi nešti 
kiaušinius Lietuvoje

(LKFSB Lietuvos gyven- 
tojam8 įsakjta per spalių 
mėn. pristatyti po du kiau
šiniu nuo kiekvienos laiko
mos vištos, lapkričio mėn. 
— po vieną, gruodžio ir rau
pio mėn. — nevieno, vasa
rio mėn. po du kiaušiniu nuo 
kiekvienos vištos.

RAUD. KRYŽIAUS SLAUGES

Dėdei Šamui pašaukus į karo frontą tūkstančius slau
gių, namie pajusta didelė jų stoka. Dėlto dabar daugely
je ligoninių, namie ir užsienyje, darbuojasi Raud. Kry
žiaus priruoštos slaugės, kaijp matome šiame atvaizde. 
Remkime Raud. Kryžių.
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Mūsų spauda ir katalikiškos akcijos ir lietuvybės 
išlaikymo atžvilgiu nepamainomai svarbų vaidmenį vai
dina. Tasai vaidmuo ypač yra svarbus dabar, kuomet 
lietuvių tauta veda kovą dėl savo ateities, dėl savo gy
vybės. Gerai, kad į konferencijos dienotvarkę yra į- 
trauktas mokytojos S. Juozelėnaitės referatas apie 
spaudą.

Nepaprastai svarbūs yra Lietuvos ir jos tremtinių 
šelpimo reikalai, pro kuriuos konferencija negalės ty
liai praeiti.

Yra ir. daugiau reikalų, kuriais turime rūpintis. To
dėl kiekvienas lietuvių katalikų organizuotas vienetas 
it urėtų būti atstovaujamas Federacijos apskrities šau- 
kiamoj konferencijoj. Visiems, berods, turėtų būti aiš
ku, juo geriau būsime informuoti visais svarbiaisiais 
dienos klausimais, juo tvirčiau būsime organizuoti, juo 
daugiau galėsime nuveikti ir geriau pasitarnauti kata
likybei ir savo tautai.

Politinė veikla išsijudina

Naciai žudo italus

Politinių partijų veikla pradeda išsijudinti. Respub
likonų kandidatai jau važinėja po įvairius steitus, kad 
daugiau sau šalininkų partijos nacionalinei konvenci
jai prisirankioti. Net demokratų partijoj pradedama 
gyviau veikti. Ir joj reiškiasi pasiskirstymų. Mat, ir 
demokratai ne visi pritaria tam, kad Prezidentas Roose
veltas kandidatuotų ketvirtam terminui. Tokių, tiesa, 
nėra daug, bet vi® tik yra ir tuo tarpu jie yra gana 
veiklūs.

★
Jau pradėkime planuoti “Pergalės darželius’’ (Victo

ry Gardens), kurie mums bus naudingi visais atžvil
giais.

GAVĖNIOS
MINTYS

Kaso Vysk. P. Buėys, M I C.

Trečiadienis, 
kovo 29 dieno

Kaip visuose kituose okupuotuose kraštuose, taip ir 
Italijoj naciai įjvedė baisaus teroro valdžią. Šiomis die
nomis ateinančiomis žiniomis iš tos Italijos dalies, ku
ri yra vokiečių okupuotą, daug žymesnių italų sukimš
ta į kalėjimus, o nemažai ir išžudyta. Praėjusį trečia
dienį Romos Colosseum sušaudyta trys šimtai italų, 
kurių tarpe buvęs garbingas senelis Vittorio Orlando, 
buvusis Italijos ministras pirmininkas pirmojo pasau
lio karo metu; Mario Badoglio, gen. Badoglio, dabar
tinio išlaisvintosios Italijos premiero, sūnus; grafas 
Thaon di Revel, buvęs finansų ministras.

Naciai, kaip praneša spauda, suima įr nuteisia mir
ties bausme kiekvieną, kurį tik bet kokiu būdu gali 
įtarti esant anti-fašistu ir anti-naciu. Suimami žmo
nės ir už bet kokį kitokį naciams pasipriešinimą.

Tačiau, nežiūrint baisaus persekiojimo ir kruvinų te
roro aktų, Italijos žmonės veda stiprią kovą prieš sa
vo okupantus nacius. Toiji kova eina didyn. Ir tai, be 
abejojimo, daug prisidės' prie greitesnio Italijos išlais
vinimo iš Hitlerio vergijos.

Mūsų skaitytojų dauguma, turbūt, atsimena, kad vo
kiečių sušaudytasis Vittorio Orlando, 83 metų amžiaus, 
buvo vienas iš taip vadinamųjų “Big Four” (keturių 
didžiųjų), kurie yra Versalio sutarties autoriai.

APŽVALGA
"Meškos propaganda"

Atlikime savo pareigą
Su šio mėnesio paskutine , diena baigiasi Amerikos 

Raudonojo Kryžiaus metinė rinkliava, kurios metu lie
tuviai gražiai darbavosi ir gausiai aukojo, šiemet bu
vo sudaryti tautinių grupių komitetai. Taip jau ir di
desnieji lietuvių centrai buvo suorganizavę *savo ko
mitetus ir šauniai darbavosi. Tenka patirti, kad lietu
viai nepasiliko nuo kitų grupių nei darbštumu nei aukų 
gausumu.

Be abejojimo, mūsų tarpe dar yra žmonių, kurie ne
turėjo progos savo aukos Amerikos Raudonajam Kry
žiui atiduoti. Tai padarykime paskutinėmis vajaus die
nomis. šią savo pareigą atlikime, jėi tai nesudaro sun
kumų, per lietuvių komitetus.

★
Lietuviu kataliku konferencija

A. L. R. K. Federacijos Chicagos apskritis rūpestin
gai rengiasi prie savo metinės (ceatralinių — Illinois, 
Indiana ir Wisconsin valstybių) konferencijos, kuri į- 
vyks sekmadienį balandžio 2 d., 2 vai. po pietų, Šv. 
Jurgio parap. salėj, Chicagoj.

Kaip skelbiama spaudoj, šioj konferencijoj bus gvil
denami labai svarbūs dienos klausimai.

Šiandien mūsų visų jėgos yra įtemptos karo pastan
goms. Visi trokštame, kad karas greitai užsibaigtų ir 
kad taika pasaulyje užviešpatautų. Kiekvienas iš mū
sų norime, kad laimėti ne tik karą, bet ir taiką. Bet 
ir taika taikai nėra lygi. Mes siekiame teisingos ir pas
tovios taikos, šioj konferencijoj kun. dr. A. Jagminas, 
MIC., Tėvų Marijonų kunigų seminarijos rektorius, 
skaitys referatą apie Popiežiaus Pijaus XII taikos pla
no penkis punktus. Tuose punktuose yra išdėstyta, ko
kiu būdu galima įsteigti ir palaikyti pasaulyje teisingą 
ir pastovią taiką. Jei kas, tai katalikai turi būti gerai 
susipažinę su Popiežiaus taikos planais, už kuriuos ge
resnių ligšiol nieks nepajėgė paruošti.

Aktualūs ir svarbūs yra ir mūsĮį spaudos reikalai.

Tokia antrašte “Darbininkas” įdėjo vedamąjį straips
nį, kuriame tarp kitko rašoma:

“Padėtis iš tiesų kvailai gramozdiška, aes šiuo mo
mentu sovietijai labai neparanku, kai kas jos žiauru
mus prisimena. Sovietija žūt būt pasiryžo vaidinti de* 
mokratinės valstybės rolę. Ji, carų pavyzdžiu, turi dvi 
iškabas: vieną Europai bei pasauliui, kitą savo pilie
čiams. Europai (ypač Amerikai) pavilioti nesigailima 
gražių žodžių apie demokratizmą, žodžio ir tikybos 
laisvę, apie atidarytas cerkves, steigiamus sinodus, 
“laisvųjų respublikų’’ autonomiją (čut-čut ne' nepri
klausomybę ir tą viską sustiprina nauju tautos him
nu, kur nė žodžio apie Marksą bei komunizmą, bet 
liaupsinama sovietų tautinė vėliava (znamia soviets- 
koje, znamia narodnoje), po kurios raudona globa ža
dama toms “Laisvoms respublikoms’’ pirmiausia drau
giškumą (družby narodow nadežnyj oplot), paskui 
“laimę” ir galų gale “garbę”. Deja, ta “laimė” ir “lais
vė” bus suteikta ne kalbamoms “respublikoms”, bet 
Rusijai, nes himnas pačioj pradžioj pareiškia, kad tas 
respublikas “ant amžių subūrė didinga Rusija” (splo- 
tila na vieki velikaja Rus) — iš pragaro nebėr išsigel
bėjimo. Reiškia, “nepuoselėkite kokių ten beprotiškų 
vilčių” — kaip pasakė Nikalojus II rusų delegacijai, 
atėjusiai kiek laisvės išprašyti... Visa “laimė” ir “gar
bė” (tiesa, viena ir kita nepavydėtina) teks Rusijai. 
Gudriai viliojama, bet drauge ir griežtai apsidrausta.

Kokia gi iškaba pačios sovietijos gyventojams? Tie
są {pasakius, iškabos jiems nebereikia. Juo® valdo ne
rašyti GPU įstatymai. Jie gal nė nežino pasauliui tei
kiamos iškabos, o kurie ir žino, tai net ir mintyje ne
išdrįsta kritikuoti tos iškabo® begėdišką veidmainys
tę, nes sapne nejučiomis gali ką prasitarti ir, šnipų 
įskųsti, gali būti likviduoti kaipo kontrrevoliucionie
riai. Bet koks gi iš tiesų sovietijos žmonių gyvenimas! 
Yra įvairių, net priešyiningų žinių. Sovietų piliečiams 
kuo griežčiausiai uždrausta tikslias žinias skelbti, gi 
pabuvojusieji Rusijoj svetimšaliai susiskirsto į tris rū
šis: vieni tyli, kiti giria, treti neįmanomai peikia. Tyli, 
kurie jau likviduoti; giria tie, kurie matė tiktai tą, 
kas jiems oficialiai buvo parodyta; gi tie, kurie ten 
ilgiau pabuvojo, dirbo ir nuodugniai jų gyvenimą pa
žino, ir šiaip taip pabėgę, viską teisingai aprašė — tie 
buvo apšaukti melagiais, sukčiais, šnipais, kapitalistų 
parsidavėliais, vagimis, ardytojais-vrediteliais ir t.t. 
Tad lyg išeina, kad tikrojo sovietijos gyvenimo kaip 
ir negalima pažinti. Dėja, 1940 m. Lietuva jį gerai pa
žino ir už tą pamoką kruvinai užmokėjo. Tie klaikūs 
atsiminimai paliko neišdildomą įspūdį lietuvių tautoj. 
Tad labai kvailai tas meluoja, kurs nori mus įtikinti, 
kad lietuviai laukia artėjančios raudonosios avmijoa, 
idant juos išgelbėtų nuo hitlerinių banditų. Banditas 
nuo bandito išgelbėjęs, pats apiplėš ir nužudys.

Tą įppūdį Maskva verkiant nori išdildyti. Vargu. 
Jau kas, kas, bet meškos propagandinė diplomatija to 
neatsieks,

Kaip tik prisimename Die
vo įsakymą “Nežudyk”, tai 
šviesuolių namuose susyk 
kyla taip vadinamos prob
lemos, arba abejojimai, ar 
leistina yra valstybei nusi
kaltėlius bausti mirtimi, ar 
doras yra karas. Sykį pra
dėję ginčą apie tuos daly- . 
kus, abejonių galo neranda
me, o tuo tarpu prastoj a- 
me laiko pasinaudoti tuomi, 
kas šitame Penktajame Die
vo įsakyme tiesiog liečia 
mūsų kiekvienos dienos gy
venimą. kas tvarko mūsų 
santykius su kitais tokiais 
žmonėmis kaip mes. Trum
pai sakant, atsiminkim, kad 
eis įsakymas draudžia mums 
pyktis su žmonėmis, ir ap- 
svarstykime, kiek turėtume 
naudos, jei nereikalingasis 
pyktis išnyktų iš'mūs tarpo.

Pykite ir šiukštu neda
rykite nuodėmes, sako Do
vydas (Ps. 4, 5). Tą patį 
pakartoja šv. Povilas ir pri
deda : Saulė teuemrsileidžia 
ant jūs įširdimo (Eph. 4, 
26). Maža būtų blogumo, jei 
prie žmogaus supykimo ne
prisidėtų blogumų iš šalies. 
Pyktis virsta nuodėme daž
niausiai dėl to, kad prie jo 
prisideda kerštas. Žmogus 
prityręs nemalonumo iš žmo 
gaus, dažniausiai įtaria jį, 
kad tyčia .norėjęs įžeisti. 
Tas įtarimas yra netiesa ir 
blogybė. Tąja netiesa pasi
remdamas žmogus atmonija, 
ar atkeršija rūpindamasis 
sudaryti skausmo artimui 
daugiau negu yra prityręs 
Iš jo. Tas kerštas jau yra 
nuodėmė. Anas, kuriam kers 
tas įskaudino, mato ir jau
čia visą keršto neteisingu
mą ir ryžtasi nesilikti kal
tas taip pat atmonydamas 
su kaupu. Tai antra nuodė
mė. Taip susidaro keršto 
varžytinės, kuriose keršto 
pyktis vis auga.

Jeigu prisilaikytume šv. 
Povilo taisyklės: susigerin- 
ti su žmogum prieš pirmą 
kart po susipykimo saulei 
nusileidžiant, tai keršto var 
žytiaių neįvyktų ir pykčio 
nuodai negadintų mūs gy
venimo. Keršto varžytinėms 
įsigalėjus jas tegali sustab
dyti tiktai toks didis pasi
šventimas, arba savęs atsi
žadėjimas, koks aukštas jau 
buvo keršto pasiektasis pik
tumo laipsnis. Juo ilgiau ne- 
sųsitaikome, juo didesnės 
reikia aukos, kad taika į- 
vyktų.

Geriausia yra neduot pyk
čiui įsigalėti. Bet tą gali pa
daryti tiktai žmonės, kurie 
turi daug proto ir gali su
prasti, jog artimas padarė 
skausmą, visai neturėdamas 

*to tikslo. Bet didelio proto 
negana: dar reikia ir kant
rybės, kuri moka būti rami 
Ir šaltai mintyti, kuomet 
kenčia nemalonumą iš arti
mo pusės atėjusią. Pasi rū
pinkime šituo® du gerumu
turėti.

SKELBKITES “DRAUGE”

Trečiadienis. kovo »Q44

IK KRYŽIUS TURI PUOŠTI LANG4

Raudonoji žvaigždutė dabar puošia daugelio namų lan
gus. Reiktų, kad kitoje vietoje būtų ženklas, jog prisi- 
dėjai ir prie Raud. Kryžiaus karo fondo, šis mėnuo yra 
Raud. Kryžiaus karo fondo mėnuo. Papuošk savo langą 
raudonuoju kryžiumi.

GABUS VAIKAS

r.

Amerikos J. V. vice prezidentui Henry Wallace (cent
re) atsilankius į Burbank, Calif., vienos katalikų mokyk
los mokinys kadetas R. Wilkinson, 11 metų amžiaus, gar
bingam svečiui įteikė savo rankų darbo miniatūrinę mo
kyklą, su jos aikšte ir stulpu vėliavai iškelti. Kairėj tos 
pat mokyklos mokinė perskaitė dovanos įteikimo adresą. 
(Los Augeles Examiner photo; NCWC-Draugas)
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Treči^diarrt*. DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

Jisai ragino prižiūrėti ūki* 
ninkus, kad tie nemurmėda 
ir juoe aprašyti, pažymint 
mi išpildytų uždėtas duok

les, net kai joe atrodytų per- 

didelėe...

ChurtlHil nenori j 
kalbėti apie Cassino

LONDONAS, kovo 28.— 
Ministrų Pirmininkas Chur
chill šiandien Parliamente 
atsisakė ‘šiuo laiku”’kalbė
ti apie Cassino ir kitus Ita
lijos frontus. Jis sakė gal 
nėra buvę užtektinai pro
greso vyriausybei padaryti 
pareiškimą, ir minėjo, kad 
jis neslėpęs savo nusimini* 
mo dėl to vajaus lėtumo.

^F<w»wowftif) 

this picrum?Pas Juozą Budriki 
pasižvalgius
, Su pavasariu ne tik gam
ta, bet visa žmonija atgims- 1 
ta, pasipuošia. Tą galima ] 
pastebėti ir puošnioje Juo- ] 
so Budriko rakandų krau- ■ 
tUvėj, 3241 S. Halsted St., j 
kuri yra pasirengusi kiek- į 
vieno skonį patenkinti. Sim- : 
tai gražiausių parlor setų, 
padarytų pagal užsakymus, , 
minkštais springsais, į v ai- 
rių spalvų ir modelių, nuo 
paprastų iki pačiųt geriau
sių. Jei norite turėti gerą 
parlor setą, tai pas Budri- 
ką tikrai rasite. Prie to dar 
duodamos geros dovanos ir 
senas setas priimamas mai
nais su gera nuolaida.

Be parlor setų, Budrikas 
dabar gavo labai didelį siun
tinį naujausių ir gražiau
sių bedrum setų, dinettes, 
lovų, springsų, gerų minkš* 
tų matracų; vienu žodžiu, 
daug, daug įvairaus gražu
mėlio, kad kuo geriausiai 
patarnauti savo tautiečiams.

Čia, dar reikia pastebėti, 
kad šioj pačioj krautuvėj, 
3241 So. Halsted St., yra 
auksinių daiktų skyrius, kur 
parduodami rankiniai laik
rodėliai, kareiviams laikro
dėliai, deimantiniai ir auk
siniai žiedai, gražiausios 
spilkutės moterims ir mer
ginoms, rašomos plunksnos 
ii* įvairiose kalbose plokš
telės (records).

Papuoškite savo namus 
Velykoms kokiu nors daly
kėliu iš Budriko* krautuvės.

Kaimynas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill J0142

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

1. Liepos (Tūly) 9 d
1944 M.,Buvo areštuoti dar kitil

trys vaikai, irgi aukštesnės 
mokyklos auklėtiniai. Jie pa
leisti, kai buvo uždėta jiems 
$3500 bondsų.

Vaikai ir mergaitės tran
kės automobiliais ir elgės 
nepadoriai.

Reikia rimtai susirūpinti 
jaunimo auklėjimu. Reikia 
jam duoti religinio ir doro
vinio gyvenimo tiesas ir 
įkvėpti dvasią, kad gyventų 
kaip žmonės, o ne kaip...

Agronomų susirin- 
kinui Lietuvoje

(LKFSB) Kaune pereitų 
metų pabaigoje įvyko agro 
nomų suvažiavimas, kuria 
me kalbėjo generalinio ko 
miaarijato gamybos sk} - 
riaus direktorius dr. Fuchs.

mi perleisti nuobodžias va
landas: Seselėms Kazimie
rietėms, kun. Pr. Lukošiui, 
kun. J. Prunskiui (kuris li
goninėj ir namuos teikėsi 
atlankyti), gerajai kaimynei 
K. Šimkienei, giminėms, 
draugams ir visiems ki
tiems.

Dar kartą priimkite ma
no nuoširdų lietuvišką dė
kui. Jurgis Petraitis

RIVERSIDE, ILL.

2. LABOS DAY,

Rugsėjo (Sept.) 4 d.,
1944 ut,

VYTAUTO DAR2E

KREIPKITfiS PRIE MUS 

TIESIOG IR SUTAUPY

KIT AGENTŲ KOMISĄ.

PETER TBOOST MONUMENT COMPANY
(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi tiHiHliiimmimiiimiiiiiiiiiiiiiimmiimmi
SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

Cicero. — ARD 9 skyr. 
sidabrinio vajaus vakarienė, 
kovo 5 d., pasisekė.

Didžiai dėkojame klebo
nui kun. I. ALbavičiui už vi
sokią paramą ir patarimus; 
kun. E. Abromavičiui už va
karo vedimą; kapelionui ku
nigui B. Urbai už atsilan
kymą ir kalbą; centro pirm. 
A. Nausėdienei ir Garūckai- 
tei už atsilankymą; vietos 
seserims už surengimą gra
žios programos; vaikučiams 
už išpildymą programos; 
politikieriams A. Petkui ir 
Christenson ir jų grupėms 
.už atsilankymą ir dovanas: 
biznieriams: P. Putrimui, C. 
Bell, A. Bem&dišiui, Baub- 
kienei; J. Arlauskams, F. Mi
liauskams, dr. P. Atkočiū
nui, adv. F. Kay už dova
nas; komisijai už pasidar
bavimą; šeimininkėms už 
skanius valgius; mergai
tėms už patarnavimą prie 
stalų-, visiems už atsilanky
mą ir aukas. Valdyba

MAUZOLEJAIšį vakarą, 8 valandą, Šv. 
Kryžiaus par. salėj įvyks 
labai svarbus Lietuvių Lab
darių Sąjungos susirinki
mas, į kurį kviečiame at
vykti visų kuopų atstovus 
veikėjus ir visus tuos, ku
rie domisi labdarybe ir ku
riems rūpi greičiau užbaig
ti įrengti lietuvių senelių 
prieglaudą

Šiame susirinkime išgir 
sime pranešimų iš prieglau
dos statybos Komisijos, iš 
buvusio centro vakaro ir ki* 
tų dirbamų darbų. Valdyba

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam, 
klientams pilną pnfpnkinimą

Pasitikėjimo

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Mūsų. pastatytas MONUMENT CO.

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PftGNE: SEELEY 6108

Mumis

mimiiiiiiiimimiimiiimiiimiiiiimmimii

PfcRSONALIZBD MEMORIALO AT NO AODITIONAL COSTI 
PARTIOULAR VEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUOTIONS 

DI&TRIBUTOR8 OF THB FAMOUS MONTELlGO GRANITE 
Moat Beavtttot—Moot Endaring—Stranffeet—Best la Tho Forid.

BUY U. s. WAR BONDS VVITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE —

GAR'V, fNBTANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN PU N BRA L HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
IONE 9000 1117 ROOSEVELT STRECicero, — Lietuvių Namų 

Savininkų klubas rengia me
tinį bunčo ir kortomis lo
šimą ketvirtadienį, kovo 30 
d:, parajpijoe salėj. Pradžia 
6:30 vai. vak. Įžanga 35c 
su taksais, šis klūbas yra 
vertas paramos. Jis darbuo
jas Cicero gerovei. Kviečia
me visus dalyvauti.

Rašt. E. W. Mikutis

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 VV. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 ToL REPubllc 4298 

VALANDOS: Kasdien 9-0 v. vak.; SeStad. ir Sekm. 9-0 vaL

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAINėra nesmagesnio daly
ko, kaip liga. Ypatingai at
sidūrus ligoninėj. Taip pat 
nėra malonesnio dalyko, 
kaip geri draugai ir prie
teliai.

Dirbtuvėj sunkiai susižei
dus, virš keturis mėnesius 
teko išbūti marinų ligoni
nė}. Nors dar nesu sveikas, 
bet kovo 13 d; grįžau į savo 
namus 618 W. 31st St.

Dėkoju visiems, kurie ma
ne lankė if ramino padeda

Bridgeport. — ARD 2-ro 
skyriaus susirinkimas bus 
kovo 31 d,, tuojau po pa
maldų, parapijos salėj. Bus 
raportas iš vajaus vakarie
nės. Malonėkite nartai ir na* 
rėš skaitlingai susirinkti.

Valdyba

4605-07 S. Hermitage 

Avenue
Yards 1741-2

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną if Naktį
Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

(LKFSB) šių metų pra
džioje Latvijoje pašaukti 
kai kurie buvusios latvių ar
mijos kariai ir pasiųsti su
stiprinimui Latvijos šiedu 

apsaugos. Matyt, kad na
ciams labai trūksta savų

Mes Turime 

Koplyčias 

Visose Miesto 

Dalyse

433^34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Kančia — tai didvyrių 

mokykla. —■ Maironis.

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse
^Skettnom Pinigus

Morgičiams
REITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS

KRElPKlTfiS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

; dėl

SUPREME
SAVINGS and F/1AN 

ASSOCIATION

PETRA8 P. KEZON

Sekretorius ir Iždininkas

ANTANAS M. PHILLIPS
Radio Programai WGKS 

(1390 k.)
Pirmadieniais ir Ketvirtad 

8 vai. vak. , }. LIULEVICIUS
«48 80. CAIJPOAtlA A VE. pkone LA,. 3671

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morųi&ių

K ALMdfT “ MityLr ONPOBTMfcl

Telephone YARDS 1419KVfiRVTMiąe WB u«t IN OUR 
/ESbEPtNpS UPON r
»rt»0Ocre op s dnc

Phone VARUS 0781Many of thb ooorcm 
OP PATS AMO OILS AftE 
NOVV IM EMGMV HANPS. 
THATis- WHV THB 6OVBRMMEMT 
MSB 05 YOONF UOOSnSOLb 
PAT! SAVB IT/

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8319 UTllANICA AVĖ. Phone YARDS 1188—81MUTUAL FEDERAL

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 WEST 23nJ PLACE Phonca: CANAI. 2516
10766 8. MICHIGAN AVĖ. OOMMODORE 6766

PULLMAN 1276
Td. CANai 8887

1751 W. 47th StreetIts VITAU.V mJWė0«-MUW»TI0MB AMO MBPfCIMBB

o
1^ r 1

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

k/y r**!■i j ^11 1
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Sustabdė
Koks tai jaunas vyrukas 

praeitą pirmadienį gatvėje 
sustabdė Miss Loretta Mc- 
Grath, 1325 So. 59th ct., Ci
cero, ir pavogė jo3 rankinu
ką, kuriame buvo septyni 
doleriai.

* y *

Pavogė paltą
Vagiliai įėjo į James 

Brown namą, 2502 Lake st., 
praeitą pirmadienį ir pavogė 
jo žmonos kailių paltą, ku
ris kaštuoja $160.

* af. #

13 butelių
Vagiliai įėjo pro užpakari- 

nes duris ir išnešė 13 butelių 
brandės, kuri kaštuoja $41. 
Margaret Cannon, savininkė 
taverno, 5154 Halsted st., 
pranešė apie tai policijai 
praeitą pirmadienį,

* * ♦

Grįžo
Arthur Endreze Kraeck- 

mann, išbuvęs Paryžiaus

CHORO A KOM PANISTE Cicero lietuvis baigė aukštus mokslus 
Loyola universitete

Violet Adašiūnas, kuri pianu akompanuos šv. Jurgio 
parapijos chorui giedant Duboiso kantatą “Septyni pas
kutiniai Kristaus žodžiai nuo kryžiaus”. Kantata bus iš
pildyta Verbų sekmadienį, balandžio 2 d., vakare, para
pijos salėj.

Iš karo frontų

Karo lauke žuvo lietuvis
Karo departamentas pra

eitą pirmadienį paskelbė 468 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku-

operoje 15 metų ka’po bari- rie žuvo Azijos, Centro Paci
fiko, Europos, Viduržemio, 
šiaurės Amerikos, pietų Pa
cifiko ir pietvakarių Pacifi
ko apylinkių karo frontuose.

tonas dainininkas grįžo į 
Chicagą pas savo tėvus, 5221 
Wayne avenue. Jis išbuvo 
du metus nacių be
laisvių kempėje, Con- 
teigne, Prancūzijoje, du me
tus. Į Chicagą grįžo praeitą 
šeštadienį.

* X- *

Vežimėlis

Irwing Unger, 2111 E. 68 
st., pranešė policijai, kad jo 
vaiko vežimėlis, už $40 ver
tės, buvo pavogtas iš jo na
mo koridoriaus.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 27 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, iš jų de
vyni yra iš Chicagos ir jos 
apylinkės.

Pranešama, kad Europos 
fronte žuvo 2nd Lt. John R. 
Jonaitis, jo motina B. Jonai-

Laivyno nuostoliai
14 padangų pavogė
Keturiolika padangų buvo 

pavogta iš gazolino stoties,
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų (navy, marine 

1026 E. 67th str. Douglas corps ir coast guard) sąra- 
Southworth, savininkas, pra- šą; kuriame pažymėta, kad 
nešė policijai praeitą pirma- 25 jūrininkai mirė, 41 buvo 
dienį. sužeistas ir 122 dingę.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA STOKER.............J0 QQ
STOKER GOAL, Aukfttos rūšies, jy*ĮQ

’ 2 syk niautos. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................JĮ Į 25

PETROLEUM COKE ..................... $12 50
Extra Coarse

tis gyvena šiuo adresu: 3155 «
Lowe avė.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje penki vyrai 
yra iš Indiana valstijos, trys 
iš Michigan, ir aštuoni iš 
Wisconsin.

Šiandien, kovo 29 dieną, 
1944 . ra., Edwardui Richar
dui Rimkui įteiktas laipsnis 
D. D. S. (Doctor of Dental 
Surgery) Madonna Della 
Strada koplyčioje, Loyola 
universitete, 6525 Sheridan 
Road.

Edwardas Rimkus gimė 
augo Ciceroje, 

Illinois. Baigė Šv. Antano 
lietuvių parapijos pradžios 
mokyklą ir Quigley Prepara- 
tory Seminary 1939 m.

Edwardas moksle ir spor
te pasižymėjo gabumais. 
Lankydamas Quigley pri
klausė prie Katedros Choro, 
1934—1935 m. Dirbo prie iš
leidimo popierio ir knygų 
mokykloms, ir buvo life 
guard ir Raudonojo Kry
žiaus swimming instrukto
rius.

1919 metais,

įteikė Blue Key ir yra pri
imtas į Xi Psi Phi Fratemi- 
ty. Pastaraisiais metais bu
vo Senior klasės pirmininku.

EDWARD RIMKUS,
Naujas dantų daktaras 

♦ # »

, NE KOKIE REIKALAI

Vagys siaučia
Hyman Gratch, 4725 Ingle- 

side avė., pranešė policijai, 
kad vagy3 įsilaužė į jo pa
statytą automobilį, 49th st. 
ir Outer dr., ir paėmė už 
$150 rūbų.

Frank Cipriani, laikrašti
ninkas, pranešė East Chiea
go avė. policijai, kad buvo 
pavogta iš jo automobilio 
padanga ir vairas. Automo
bilis buvo pastatytas jo na
mo priešakyje, 38 E. Elm 
st.

John Purvis, 2838 Indiana 
avė., pranešė, kad iš jo auto
mobilio, pastatyto namų 
priešakyje, buvo pavogta pa- 
danga. _ ! Į i j •T

Edwardas gyvena su savo 
tėvais, Frank ir Ona Rim
kus, 1637 So. 49th avė., Ci- 

wardas buvo visuomet tarp i cer0_ T?veliaį džiaugiasi,
Loyola universitete Ed-

Kumpis nugalėjo 1
revolverį

pirmųjų ir 1941 m. buvo iš
rinktas klasės raštininku 
Edwardas yra išrinktas į 
Honorary Fraternity ir jam

Sužeisti kariai karo 
frontuose

Karo departamentas pra
eitą pirmadienį pranešė 356 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Centro 
Pacifiko, JCiiropos, Vidurže
mio, Šiaurės Amerikos ir 
pietvakarių Pacifiko apylin-

Geležinkelio darbinin
kai davė $34,000 

R. Kryžiui
Milwaukee geležinkelio įiy kar0 f^ntuoee.

tarnautojai, Chieago apylin
kėje, praeitą pirmadienį, su
aukojo $34,000 A.R. Kryžiui, 
vykstant vajui. Iškilmės įvy
ko Coachyards, Caliofrnia ir 
Grand avės.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 21 vyras yra 
iš Illinois valstijos, 9 iš In
diana, 8 iš Michigan, 10 iš 
Wisconsin.

kad sūnu3 
mokslą.

pasiekė aukštą

{sakė išmesti
Philadelphia, Pa. — Iš vi

so 48,000 kenų kondensuoto 
pieno, kuris buvo laikomas 
dėl P'ederal Surplu3 Com- 
modities korporacijos, Phi
ladelphia, Pa., buvo įsakyta 
kovo 27 dieną išme3ti, ka
dangi pienas sugedo.

Banditas atstatė revolverį 
į Max Schick’ą, Jr. Max 
Schick nerado geresnio gink
lo apsiginti nuo bandito, 
kaip keturių svarų kumpį. 
Jis drožė banditui su kum
piu ir banditas pabėgo.

Schick yra Oscar Mayer 
ir Co. vairuotojas. Banditas 
jį užpuolė priešakyje 1457 
Roscoe st. Pasirodo, kad kar
tais kumpis galingesnis ir už 
revolverį.

Kas naujo?

Palengvinimai racionavime
MAISTO KUPONAMS BAIGIMOSI DATOS 

PANAIKINTOS

Praeitą pirmadienį skaitli- 
Laivyno departamentas nės parodė, kad Raudonasis 

praeitą pirmadienį paskelbė Kryžius per paskutinius 12
mėnesių ‘davė nemokamai 
143,000,000 puodukų kavos 
ir 70,000,000 barankų 
(dounghnuts) kareiviams. 
Daugiau kaip 25,000,000 šo
kolado plytelių (bars) buvo 
išdalinta.

Daugiau kaip 36,000,000 
skusti barzdai peiliukų buvo 
parūpinta R. Kryžiaus klu
bams, esantiems pasaulyje, 
ir apie 1,701,369,000 cigarie- 
tės buvo išdalintos nemoka
mai.

Skelbkitės “Drauge”

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

Gaisras moters bato 
užkulnyje

Važiuoja keleiviai į šiaurę 
einančiu Halsted gatvėkarių. 
Jie buvo nustebinti netoli 
Aldine avė., praeitą pirma
dienį, kai gerai pasipuošusi 
senyva moterig pašoko ant 
kojų ir ėmė gerinti ugnį sa
vo bato užkulnyje. Kai mo
teris užgesino ugnį bato už
kulnyje savo rankomis, ji 
pareiškė, kad užkulnis paga
mintas iš medžiagos, kuri 
greičiausia užsidegė nuo šil
dytuvo, esančio po sėdyne. 
Išeidama iš gatvėkario mo
teris prasitarė: “O, kad aš 
turėčiau gerus senus prieš
karinius užkulnius”.

Racionavimo pareigūnai 
praeitą pirmadienį įnešė ra
cionavimo fronte kai kurių 
palengvinimų. Padaryta šie 
pakeitimai:

1. “B” kortelių turėtojai 
gaus daugiau gazolino 30 
dienų bėgyje.

2. Kuro aliejaus kuponų 
baigimosi datos bus pašalin
tos ateinantį rudenį.
3. Raudonų ir mėlynų maisto 

kuponų baigimosi datos tuo
jau buvo pašalintos.

4. Civiliai gyventojai gaus 
daugiau sviesto ir sūrio, bet 
šiek tiek mažiau mėsos, ba
landžio, gegužės ir birželio 
mėnesį.

5. Velykų pirkėjams buvo 
pasakyta, kad jiems nerei
kės pirkti “extra” dalykų, 
kad nusipirkus drabužių 
(garment).

Ateityje bus padidinta 
“B” kortelių turėtojams ga
zolinas, apie tai pranešė Col. 
Bryan Houston, OPA admi
nistratorius, Wasihngton, D. 
C. Jis pasakė, kad rudenį ga
lima bus važinėti per mėnesį 
720 mailių.

Nuo dabar raudonos ir 
mėlynos maisto racionavimo 
s tam pos, ketvirtoje raciona
vimo knygelėje geros iki ne
pažymėto laiko. Baigimosi 
datos panaikintos.

DABAR

Trečiadienis, kovo 29. 1944

/ mus
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ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo ja
mi ir ligi $6,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jog. M. Mozeris, 8ec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

3a

Įdomus vakaras
Visų Šventųjų lietuvių pa

rapijos, Roselande, Sodalici
ja perstato veikalą “Piloto 
Duktė” (penkiuose veiks
muose), balandžio (april) 2 
dieną 1944 m., parapijos 
svetainėje, 10806 Wabash 
avė. Vaidinimas prasidės 7 
vai. vakare. Verta pamatyti 
įdomaus vaidinimo.

Skelbkitės “Drauge”*

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmom Rūšies 
Namų Materijolą Ui Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite | mūsų jardą Ir apBArfikfte sla* 
Us Ir nIIkAta rfiSI I.F.NTU—MII.I ,WORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
<1?1 garažų, porčių, vilkų, skiepų tr fletų. 
PASITARKIT SU MUSU EKSPERTAIS 
kasllnk perstatymo

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAI 
TEIKIAMAS DYKAII 
STANLEY LITWINAfl,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

X Prelatas T,I. Krušas 
Šv. Jurgio parapijos klebo
nas, gerokai pasilsėjęs šil
tuose Amerikos kraštuose, 
šiandie grįžo prie savo pa- 
reigų. Džiaugias parapija ir 
linki savo klebonui stiprios 
sveikatos'.

X Kun. d r. J. Končius,
Mt. Carmel, Pa., lietuvių pa
rapijos klebonas, praeitą 
sekmadienį šv. Jurgio para
pijos salėj kalbėjo aktua
liais klausimais. Pasiklausy
ti svečio kalbos buvo susi
rinkę nemažai žmonių.

X Kun. A. Sandys, ‘ ‘Lai- -r 

vo’ ’ redaktorius, išpildant 
kantatą “Septyni žodžiai 
nuo kryžiaus”, aiškina žodį 
‘‘Mano Dieve, kodėl mane 
apleidai”. Tas religinis kon
certas bus Bridgeporte, par. 
salėj per Verbas.

X Ant. Dedinskas, cice- 
rietis, tarnaująs kariuome- 
nėj bombardierium karo lėk 
tuvuose, veik pusantrų me
tų išbuvęs Pacifiko fronte,
39 kartus dalyvavęs bom
bardavime priešo pozicijų^ 
apdovanotas keliais ordi
nais, šiomis dienomis par
vyko namo mėnesiui poil
sio. Prieš įstodamas į ka
riuomenę jis daug veikė su 
jaunimu — vyčiais.

X R*1*!- Leonardas šimu
tis džiaugiasi, kad jo sū
naus, štabo seržanto Leo
nardo sūnus pakrikštytas 
Leonardo vardu (Leonardu 
Trečiuoju). Krikšto tėvais 
buvo Mrs. E. Walsh (nau-r 
jagimio motinos sesuo) ir 
kadetas Jonas šimutis, kurį 
(per proxy) atstovavo Rei- 
mundas šimutis.

X Jonas Zaura, vestsai- 
dietis, kurį laiką Tėvų Ma
rijonų name buvęs virėju, 
o pastaruoju laiku tas pa- 
reigas ėjęs Šv. Kryžiaus li
goninėj, sunkiai serga. Guli 
Šv. Kryžiaus ligoninėj kam
bary No. 222.

X Juozas Adominas, ku
nigo St. Adomino tėvas, ra
šo iš Floridos, kad gerokai 
nurudavo nuo saulės spin
dulių ir gerai vyksta atos- -A 
togos. Grįžta balandžio 2 
dieną prie gaisrininko pa
reigų Ciceroje, III. gerai pa
silsėjęs.

X Veikalo “Lietuvą-Tėvy
nė”, kurį vaidins broliai Ve
šotai sekmadienį, balandžio 
9 d., Sokol Hali, tikietų ga
lima gauti “Draugo” ofise. 
Kaina šl.00. Veikalas nau
jas ir pirmą syk bus vaidi
namas Chicagoj. Vešotai y- 
ra žymūs artistai.

X Ui savaitės ir Velykos. 
Šiuomi primenama visiems 
biznieriams ir profesiona
lams, kad jau laikas paduoti 
“Draugui” sveikinimą savo 
kostumeriams ir rėmėjams. 
Anksčiau paduoti sveikini
mai gražiau sustatomi. Kaip 
visur, taip ir “Drauge” 
trūksta darbininkų, dėlto 
paskutinėmis dienomis pri
duoti sveikinimai labai ap
sunkins spaustuvę.
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