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PER 4 DENIS NUMUŠĖ 352 VOKIEČIU LĖKTUVUS
Italijos karalius perleis sostą sūnui
Politinės partijos dabar galės susivienyti

PRIEŠO PATRANKA ATSEKTA Į JĮ PATĮ

♦ ; F i .

■

NEAPOLIS, bal. 12.—Ka- 
raliaus Viktoro Emanuelio 
nutarimas pasitraukti iš po
litinės veiklos sudavė smūgį

jų pastangų nuopelnas, bet 
visos grupės reiškė pasiten
kinimą.

Italų išlaisvinimo komite-
Italijos monarkijos oponen-Į tas posėdžiauja išdirbimui
tams, ir suvienijo visas po
litines partijas remti Mar
šalo Badoglio vyriausybę. 
Karalius padarė proklamaci
ją, kurioje jis sakė paski- 
riąs savo sūnų, Princą Hum 
bertą, savo vieton, kuomet 
tik sąjungininkai įeis į Ro
mą.

Tuoji po karaliaus prokla
macijos paskelbimo, socia
listai ir komunistai atšaukė 
savo opoziciją Carlo Sforza 
ir Benedetto Croce dalyva
vimui naujoje vyriausybėje.

Kaikurios grupės manė, 
kad tas naujas posūkis yra

p1 ano koalicinei vyriausy
bei, ir programai paskirsty
mui kabineto vietų.

Robert Murphy, politinis 
patarėjas Gen. Maitland 
Wilson štabe, sakė karalius 
jaučia, jog atsistatyti dabar 
būtų lyg ir pabėgimas, ir 
dėlto neri pirmiau grįžti 
Romon. Iki tol, karalius 
“nominaliai” valdys išlais
vintą Italiją.

Murphy sakė nei Ameri
kos nei Anglijos vyriausy
bės nedarė jokio spaudimo 
ant karaliaus.

Amerikiečiai artileristai duoda japonams paragauti savo šovinių, kuomet jie atsuka suimtą 
japonų patranką į gerai įsteigtą japonų poziciją vienoj Admiralty saloj. (Signal Corps nuo
trauka: Acme-Draugas Telephoto).

Atakavo lėktuvų fabrikus Austrijoje
Britai atakavo du Vokietijos miestus

Sako Generolas Giraud Yorkshire angliakasiai 
mano atsistatydinti baigė ilgą streiką

ALŽYRAS, bal. 12.—Tam LONDONAS, bal. 12. —
tikri sluoksniai sako Gen. , Ilgasis Yorkshire kasyklų
Henri Giraud yra įsitikinęs, 
kad nieko nelaimės priešin
damasis prancūzų komiteto 
nutarimui panaikinti jo ka
rinių jėgų viršininko pozi
ciją.

e Jie sakė Giraud, nenorė
damas užtęsti krizę, susida
riusią dėl jo atsisakymo pri 
imti Gen. Charles De Gaul- 
le darytą paskyrimą į Pran
cūzijos karinių jėgų gene
ralinį inspektorių, veikiau
siai vyks Anglijon, kur ra
šys savo prisiminimus.

PRAŠO TURKIJOS 
NEGRBETI NACIŲ

ANKARA,
formuoti sluoksniai sako 
Amerika ir Anglija prašė 
Turkijos sustabdyti siunti
mą karui reikalingų medžią 
gų Vokietijai. Anot infor
mantų, tas prašymas buvo 
padarytas kelias dienas at
gal, ir nuo įto laiko vyksta 
pasikalbėjimai tarpe Angli
jos ir Turkijos atstovų.

Vokiečiai apšaudo Cassino kalną
Aliantų lėktuvai puola nacių gelžkelius

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, bal. 12.—Vokiečiai 
padarė mažą ataką ant są
jungininkų karių, kurie gina 
kalnus į šiaurę nuo Cassi-

streikas baigtas. Angliaka
siai pradėjo streiką už tai, 
kad buvo jiems uždrausta no, įr padidino arti’erijos
nemokamai neštis anglių 
savo namų šildymui.

Darbininkų ir kasyklų 
savininkų atstovai sueis 
penktadieny giliau išsikal
bėti kai kurių smulkmenų 
reikalu.

10 asmeny sužeista 
gazolino sprogime

PHILADELPHIA, bal. 12. 
—Didelė Atlantic Refining 
Co. gazolino varykla šian
dien sprogo ir užsidegė. De
šimts darbininkų buvo su- 

bal. 12.—In- žeisti ir apdeginti, 5 jų sun
kiai.

Sprogimo priežastis neži
noma. FBI agentai ir armi
jos karininkai skubiai vyko

šaudymą į Castle kalną, 
tuoj už išgriauto miesto, 
bet ataka buvo atmušta, ir 
sąjungininkų patrankos at
siliepė į vokiečių šaudymą.

Castle kalnas, kuris do
minuoja beveik visą Cassi- 

1 no, labai z*ūpi vokiečiams 
kurie pakartotinai bandė jį 
užimti. Tvirtovė, iš kurios 
kalnas gavo vardą, yra tik 
krūva akmenų, kadangi ji 
buvo per kelis mėnesius ap
šaudoma, tai sąjungininkų, 
tai vokiečių.

Vokiečių šaudymas į apy
linkę pietuose nuo Cassino 
sumažėjo, ir patrolių veikla 
sunormalėjo, kaip ir kituo
se Italijos frontuose. Kelios

pastebėti važiuojant įi piet
vakarių pusę.

Anzio fronte, mažas nacių 
dalinys bandė įsilaužti 3 
mylias į pietvakarius nuo 
Carroceto ir du kiti daliniai 
bandė pęrsikelti per Molet- 
ta upę, bet visi jų žygiai 
buvo atremti.

Vokiečių patrankos vis 
dar apšaudo sąjungininku 
pozicijos užpakalį ir prie
plaukas, ir 12 lėktuvų išnešė 
nevykusią ataką ant uosto. 
Priešlėktuvinės patran k o s 
vieną tų lėktuvų numušė.

Sąjungininkų lėktuvai pa
darė apie 1,100 skridimų, ir 
puolė Siena ir Ancona gele
žinkelius, ir atakavo tiltus, 
sandėlius, geležinkeliui sto
tis ir motorinius transpor 
tus Italijoje, ir laivus prie 
Dalmatijos krantų. Vienas 
sąjungininkų lėktuvas din
go.

Komunikatas sakė penki

Mano Rumunija greit 
pasitrauks iš karo

LONDONAS, bal. 12. — 
Gerai informuoti obzerva- 
toriai Londone pareiškė opi 
niją, kad Rumunija bėgyje 
vieno mėnesio pasitrauk
sianti iš karo, ar nugalėta, 
ar priėmus Rusijos paliau
bų sąlygas.

Nors yra gandų, kad Ru
munija jau pradėjo pasikal
bėjimus su Rusija, nėra jo
kio oficialaus patvirtinimo.

LONDONAS, bal. 12. — 
Sąjungininkų lėktuvai šian
dien penktą dieną iš eilės 
atakavo nacių Europą. Pen
ki šimtai bomberių iš Vidur 
žemio bazių a .akavo lėktuvų 
statybos fabrikus ir geležin 
kelius Austrijoje, bei kitus 
militarinius taikinius šiau
rinėj Prancūzijoj ir Belgi
joj-

Britų Mosęuito bomberiai 
puolė geležinkelius Prancū
zijoje ir Belgijoje.

Oficialus pranešimas sakė 
Amerikos lakūnai iš Angli
jos bazių per praeitaą 4 
dienas numušė 352 nacių 
lėktuvus.

Lightning naikintuvai ly
dėjo bomberius iš Italijos 
kurie bombavo tris fabrikus 
Wiener Neustadte, 25 my-

patrolės buvo pastebėtos 
r^trnr^Ua^^iiUrt'GarigUano apylinkėje ir ke-, nacių lėktuvai buvo sunai- 
sprogimą ir gaisrą. j » nacių aunkvež.m.a, buvol kmt. vakar „akt,.

Brazilijos lakūnai 
padeda sąjungininkam

LONDONAS, bal. 12. — 
Alžyro radio pranešė, kad 
Brazilijos lakūnai . padeda 
sąjungininkų aviacijos jė
goms Viduržemy skridimuo
se virš Anzio fronto, Itali
joje.

Laivynui reikalinga 
32 bilionai doleriu

WASHINGTON, bal. 12. 
—Atstovų buto aproipriaci- 
jos komitetas šiandien pa
tiekė . Kongresui bylių, ku
riuo reikalaujama paskirti 
$32,647,000,000 laivyno iš
laidoms iki 1943 m. birželio 
30 d.

50 vyrų sustreikavo, 
1,000 negali dirbti

GARY, Ind., bal. 12. — 
Tūkstantis darbininkų Car- 
negie-Iilincis Steel korpo
racijos fabrike negalėjo 
dirbti šiandien, dėl 50 san
dėlio darbininkų streiko. 
Tas streikas įvyko nuo 7 
valandos ryto iki trečiai 
vai. po pietų darbo laike. 
Fabriko viršininkas sakė 
jeigu tas pats bus ir nuo 3 
iki 11 laikotarpiui, kitas 
1,000 darbininkų negalės 
dirbti.

Streikuojantieji darbinin-

lias į pietus nuo Vienuos; 
Fischameridą, 25 mylias į 
šiaurryčius nuo Wiener Ne- 
ustadt, ir Bad Voslau, 10 
mylių nuo Fischamendo.

Britų pakraščių gyvento
jai sakė eilės sąjungininkų 
lėktuvų skrido per kanalą 
per ištisą dieną. Taikinių 
tarpe buvo nacių okupuotos 
Prancūzijos krantai.

Nakties metu vakar britų 
lėktuvai išnešė didelę ataką 
ant Aachen geležinkelių 
centro, vakarinėj Vokieti
joj, ir Hanover miesto.

Nacių DNB agentūros 
pranešimas sakė didelės ori 
nės kevos vyksta virš pie
tinės Vokietijos ir ypatin- 

,gai virš Neuiderlake, Aus
trijoje, ir rytinių Alpių kal
nų.

SULAIKO JAPONUS
PRIE KOHIMA BAZĖS
NEW DELHI, bal. 12. — 

Japonai rytinėj Indijoj pa
varė sąjungininkus iš jų po
zicijų Imphal lauko kalnuo
se, bet sąjungininkų kon
tratakos suslabdė jų vary- 
masi prie Kohima bazės, 
šiaurėje.

Japonai užėmė mažą kal
ną prie Imphal lauko.

Burmos džiunglėse, ta
čiau, britai, amerikiečiai, 
kiniečiai ir indėnai kariai 
laimi prieš japonus. Gen. 
Stilwell vadovaujami kinie-

kai sakė jie dirba daugiau j čiai pasivarė Mcgaung klo- 
negu numatyta algų incen- niu ir užėmė Tingering kai- 
tyvos planu. mą, o kiti daliniai į vakaras

Fabrikas gamina plieni- nuo Mogaung upės pradėjo 
nius patiesalus, ant kurių smarkią ataką ant mažo 
nusileidžia lėktuvai. priešo dalinio.
-----------------------------------Lord Louis Mountbatten

raportas sakė sąjungininkų 
jėgos persikėlė per Panglu 
upę, į vakarus nuo Waka- 
wng, ir varosi į Myitkyina, 
svarbią japonų bazę šiauri
nėj Burmoj.

Vidutinieji bomberiai ata
kavo didelę Pegu geležinke
lio stotį, o mažesni lėktuvai 
puolė neišvardintus taiki
nius Arakan. Mayu, Kala- 
din, Chin kalnų, ir Chindwin 
klonio apylinkėse.

Puolė japonus laivais ir lėktuvais
Bougainville užmušta 5,370 japonų karių

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, bal. 12 
—Amerikos naikintuvai pir

kovose, ir bent įtiek pat nuo 
žaizdų, bado ir ligų.

Likę japonai, spėjamaVELI. USIOS ŽINIOS „^jeny įpiaukė į Hansai apie 40,000, traukiasi atgal
Iš PEARL HARBOR. ! įlanką įr aavo patrankomis i apda’ižytą Rabaul bazę, 

OO Ameriko» lėktuvai pirma apaudė priešo įrengimus 200 mylių atstume, šiaurry-
Pasivare 38 mylias arčiau Sevastopolio dieny japonų pozicl kran,c o didieįi bomberiai tiniam salos gale.

Rusų kariuomenė užėmė Tiraspoli
LONDONAS, bal. 12. — pozicijas. Jų desperatiškos ja-» Kirile Ir Caroline saly- 

Vėliausias pranešimas iš kontra’akcs nepaveikė į ru nuošė. Naujos atakos ant
Bougainville saloje. kur 

amerikiečiai praplėtė savo 
Empress Augusta įlankos 
poziciją dvi mylias Tcroki- 
na pusėje, iki bal. 8 d. per 
vieną mėnesį užmušta 5,370 
japonų karių.

numetė 227 tonus bombų 
ant japonų bazės.

Atakuojantis dalinys tuo
met pasuko į> pietus, kur pa
našiai puolė Madangą ir 
netolimą Alexishafen aero
dromą. Nebuvo jokios laivų

Moen ir Dubion salų, Truk 
atoly, sukėlė didelius gais
rus. Dar kartą pulta Ponape

, . a . . aerodromas, ir 4 japonų ba-
I pietvakarius nuo Odes. Marshall..os,

sos nišų lektūrai artileri ,g LONDONO _ orinės
ja ir tankai be gailesčio puo . . , , , ..., , , . ..f atakos signalas suskambėjo
la bėgančius nacius Vokie

Maskvos sakė rusai jau už sų spaudimą, kuris apvalė 
ėmė Tiraspolio miestą, ir Perekopą, išlaisvino Kerčą
veja si paskui pasitraukian
čius vokiečius.

ir užėmė Džankoi. Pabėgantieji naciai 
prigėrė Una upėje

MASKVA, bal. 12.—Ne- 
toi’i 120,000 Kryme sugautų 
nacių karių, kurie neturi 
jokio žeme pabėgimo kelio, 
traukiasi atgal į Sevastopo
lio laivyno bazės pusę. Juos

KALENDORIUS
Balandžio 13 d.: Av. Teo- 

dora Ir šv. Hermenegildas; 
senovės: Strutis ir Aga. spaudžią rusai vietomis pa

Balandžio 14 d.: Šv. Jus- sivarė pirmyn 38 mylias, 
tinas ir šv. Valerijonas; se
novės: Visvaldis.

ORAS
Giedra ir šilčiau.

Nenorėdami būti sugauti 
arba susilaukti “vokiško 
Dunkirko,’’ naciai ir rumu 
nai kariai paleido stiprias

čiai, kurių spėjama yra apie 
200,000 kaujasi prie pat Juo 
dosios jūros, o rusai sakosi 
nori juos visiškai .išnaikinti

Prie Dnestro upės žiočių 
rusų Stormovik bomberiai 
atakuoja priešo koncentra
cijas ir motorinius trans
portus, kurie susispietė ap
link perkėlimo punktą.

Londone. Nacių atakos di 
dūmas nepraneštas.

IŠ LONDONO — Sąjun
gininkų lėktuvai dėl prasto 
oro grjžo neatakavę taiki
nių. Dienos operacijose pra
rasta penki bomberiai ir 
penki naikintuvai.

, , ,, . . Tarp kitų veiksmų pirma
ar lėktuvų opozicijos. bet buv0 20fl tek ata

pnešlektuvines patra> n k o s
numušė vieną mūsų bombe 
rt-

tu num?st9' 79 tonai bombų, 
ir naujas puolimas ant Ca- 

Gen. MacArthur štabo na roline salų, kur įrengimai 
rys sakė pavarymas japonų Wole9l saloje buvo oombuo 

ti. Catalina bomberis nume

LONDONAS, bal. 12. — 
Maršalas Josip Broz prane- 

ka ant Rabaulo, kurloa me-, “• kad

iš vakarinės Naujos Brita
nijos kainavo 1,514 ameri
kiečių, kurių 442 žuvo, 1,-

«Iš MASKVOS — Rusų 062 sužeisti, ir 10 dingę, nio laivo. Mažesnis priešo
kariuomenė randasi tiktai Gen. MacArthur spėja, kad laivas taipgi buvo sužalo- 
46 mylios nuo Sevastopolio, japonai prarado 4,911 karių tas.

tė 1,000 svarų bombą ant 
9,000 tonų japonų prekybi-

nai puolė ir užėmė svarbią 
vokiečių Gradina bazę, cen
trinėj Jugos’avijoj. Anot 
pranešimo, “gan didelis skai 
čius’’ pasitraukiančių nacių 
prigėrė Una upėje.

Laisvos Jugoslavijos ra
dio pranešimu, naciai sku
biai siunčia naujus rezervus 
į rytinę Bosniją ir Serbiją.
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PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
North Side

Ruošėmės, su nekantrumu 
laukėme Velykų. Štai, jos 
atėjo ir praėjo; nusirito pra- 
eitin. Ko lauksime dabar? 
Gal Sekminių, šv. Jono, Ka
lėdų, paskui vėl Velykų. Ne
juntame, kad laukiame ir 
sulauksime mirties. Gal to
ji mirtis dar labai toli, ta
čiau ji nepermaldaujamai 
eina artyn. Kelio jai pasto
ti negalima, kliūčių ji nepa
žįsta. Supranta tą nesugriau 
namą tiesą, išgirdo bažny
čios balsą ir nfaldos namai 
prisipildė tikinčiųjų. Tik 
mūsų “didvyriai” nepanoro 
būti tokiais, kaip kiti, nors 
tų kitų ir būtų milijonai. 
Jųjų “žemesnė sudėtis ar 
prigimtis” (inferiority com- 
plex) neleidžia jiems rodyti 
prasčiokėlio tikėjimo. Toji

Marcinkevičienė po sun
kios operacijos eina sveikyn 
šv. Jono ligoninėj. Mačei- 
kienė nuo Liverpool gatvės 
sunkiai užsigavo koją nu
puolus nuo laiptų, yra nu
vežta Allegheny General 
Hospita’, koja sugipsuota. 
Ims laiko pasveikti.

Biidgeville
Velykos praėjo, bet žmo

nės tebegyvena didingos 
šventės įspūdžiais. Visiems 
dar prisimena stalai, ap
krauti gardžiais kumpiais. 
Išmargintais kiaušiniais, 
go nurį kutenančiais Ve’ykų 
pyragais, namie darytom 
‘ ‘dešrom ’ ’, kaspinais pasi
puošusiais ‘‘ruginės” bute
liais ir kitais saldumynais 
ir gardumynais.

Velykos teikia daug

MOTINA IR MOČIUTE | 
(GRAM)MA) |

Nepraleiskit Šitaip Taupydami 
Riebalu Gauti Ekstra Punktų

TAUPYKIT MftSOS ATMATAS, ANT STALO LIE
KANAS ... visufl tuos kavalkėlius riebalų, kuriuos pa
lieka ant lėkščių valgytojai arba jūs atpjaunate nuo 
mėsos. Laikykite juos bliūde įdėję į šaldytuvą. Reikia 
tik pilno šaukšto riebalų išdirbimui nuo rauplių vak- 
sino 73 žmonių jčiepijimui!

WHOLESALE
FURNITHRE

BROKER
CAerythlng ln the line of 

Purnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
factory Kepreeentattve.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
^or appotntmeat call — 

REPUBLIC 6051

žemesnė sudėtis” iš rimto džiaugsmo ne tik kūnui, bet 
vyro padaro keistuolį. Yra ir dvasiai- Prikėlimas yra 
asmenų, kurių lietuvių baž- ploniausias Velykų dienos 

momen as. Anksti rytą sku
ba į giivo bažnyčią didis ir 
mažas. K3da kunigas užgie
da : “Linksma diena mums

nyčion nei su pyragu neį
prašysi, lietuvių tarpe afi- 
šuoja3i laisvamaniu, pažan- 
guoiin, ar bala žino kuomi, 
tačiau slaptai vyksta kitan 
mkato galan, kitos tautos

nušvito”, kažin koks pas
laptingas, išdidus jausmas

bažnyčion, kad pasimeldus. P6"11''" 'lsą žm-«!'us esybę 
Apie penktą valandą mū 

sų bažnytėlė jau buvo pilna 
žmonių Velykų rytą. Diavc 
nam’,3 žibėjo nuo e’ektros

Mūsų* protėviai 
savųjų.

nesigėdijo |

Beje, mūsų bažnyčia Ve
lykų proga buvo labai gra
žiai skoningai išpuošta. Gė
rėjosi ne tik lietuviai, bet ir 
svetimtaučiai. Seserys Pran-

Mrs. Mildred Stewart, 43 
metų amžiaus, iš Al on, III., 
šiomis dienomis pagimdė 
septynioliktą kūdikį. Įjįomu 
tas, kad visas septyniolika 

1— mergaitės. Vyresnės jau
vedusios ir todėl motina šio• •
kūdikio jau turi septynis a 
nūkus. Jos vyras yra pa
prastas sunkvežimi(tro- 
ko vairuotojas (draiverys). 
(Acme-Draugas telephoto)

dai. Žmonių atsilankė daug 
taigi ir pelno liko.

Ši draugija kasmet suren
gia pramogą Raud. Kryžiui 
ir padaro gerokai pelno. Nuo 
pastarojo vakaro, bus įteik
ta apia $100. J. š.

lempučių ir skendo palmių 
’jnpuose ir gėlių žieduose. 
Prasidėjus procesijai šimtai 
lūpų kartojo: “Kėlės Kris-

ciškietės įdėjo daug darbo tus, mirtis krito, Aleliuja,
Aleliuja’ ’!

Velykos, Velykos, kas jū 
sų nelaukia ir neliūdi jum:- 
pasislėpus amžinybėje.

West End

Sužinojimas, jog nieko ne
žinai, yra didelis žingsnis 
prie mokslo. Disraeli.

i ——■■■—— ■■■ ■

Bes. 6958 So. Talman Ave.
Bes. Tel. GROvehilI 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

I DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

IŠTIRPINKITE JUOS PEČIUJE. Kartą savaitėje, kuo
met jūsų pečius užkuriamas valgių gaminimui, įdėkite 
tuos riebalus į pečių ir tegul jie ištirpsta. Tuomet su
pilkite į blešinę su kitais riebalais. Atminkite, bile ble- 
šinė bus gera. Kuomet blešinė prisipildo, skubiai nuneš
kite ją pas savo mėsininką ir gausite už ją 2 punktus 
mėsai pirkti ir po 4c. už svarą riebalų. Pabandykite ir 
jūs kaip greitai galima šiuo būdu sutaupyti svarą rie
balų! Pradėkite šiandien, juk neatsisakysite?

Užgyrė WFA, WPB Ir OPA. Apmoka Industrija

SKELBKITĖS “DRAUGE” SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DIENR. “DRAUGU”

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas Ir 
adresas.

I lėtu v Iškas 
Žydukas — 
N. KANTER 
savininkas.

REMKITE
SENA

LIETUVIŲ
DRAUOA.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

FARGUTIJ’
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — uuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadieniais nuo 7 iki 8*v. v.
"MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Ave., Chicago. III.
Telefonas — GROvehilI 2242

SE- 3sa

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS: 
lfuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Ori 8 vaL vak 

Nedėliomia pagal sutartį
Offlee Tri. YARda 4787 
Namų TeL PROspect 1930

ir širdies į altorių papuoši 
mą ir į visą tvarką. Didžio
sios Savaitės metu. Žmonių 
duosnumas bažnyčiai ir dik- 
čiai pakilo.

Gražiai praleidę šv. Ve
lykas visi laukia 40 valandų
atlaidų, visi nori išgirs i Dėkui misijoniefiui 
gražių tėvo Juvenalio pa- Prieš Velykas Šv. Viticen- 
mokslų. Tegul visi atsim.na to parapijos bažnyčioj buvo 
balandžio 15, 16 ir 17 d. ir misijos, kurias vedė kun. dr. 
pasinaudoja Dievo malonė- J. Vaškas, MIC., Marianapo- 
mis. Kitų kolonijų lietuviai lio kolegijos direktorius. Pa- 
ir ketina atvykti pas mus mokslai buvo sakomi anglų 
į atlaidus. Jie yra “wel-j kalba, be: taip aiškiai, kad 
Come”. ' ir mažai suprantąs anglų

——— t kalbą viską galėjo supras

nu ik s rūmo
194"; VVest 35* Street

mos r 1

ADVAJ't Eli i'HilTOGRAI’ln—
'"IhM • V v \ r | | •

Girdėjau, kad “Lietuvių! ti. Lietuviški pamokslai taip
žinių” redaktorius S. Gaba- 
liauskas tapo vėl nugaben
tas šv. Pranciškaus ligoni
nėn. Mat, jis neseniai buvo 
sugrįžęs namo iš tos pačios 
ligoninės, tačiau širdie? Ii 
ga nenori pasiduoti gydo
mas. Linkiu redaktoriui tik
rai pasveikti ir grįž i atgal 
prie reikalingo nors ir ne
dėkingo darbo.

gi buvo labai gražūs tiek 
kalbos, tiek turinio atžvil
giu.

Misijos baigės 40 vai. at
laidais. Visa parapija pasi
ruošė tinkamai sulaukti Pri
sikėlimo šventės.

Kovo 26 d. McKees Rock 
LTDA buvo suruošta vaka
rienė Raud. Kryžiau? nau-

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

.DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CniCAGO

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

33

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

Budriko Katilo Valandos:
VV.H.F.C. 1420 Kilocycles —

Ketverge, 7 vai. vakare.
W.C.F.L„ 1000 Kilocycles —

Nedėlioj, 9:30 vai. vakare.

Hmm M rietą praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvoa skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
ntenas su elektra parodančia ma- 
išotSBias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki t v. 
vok, Seredomis nuo pietų, o Ne

dėlioj pagal sutartį.
Stengei? atsMftlmų akys atitaiso
mos ho akinių. Kainos pšgiaa kaip

Tri. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

‘.EITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS 

KREIPKITftS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

1944
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZ0N
Sekretorius ir Iždininkas

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

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

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Ave.

Perkėlė savo Raštinę Į 
BRIGHTON PARK

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtų

antrašu.

Jcwelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve.

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šį 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.

4712 South Ashland At.
Phtetoa YARDS 1371

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
OflM vaL: 1—8 Ir 8—8:80 P. H.

Trečiadieniais pagal sutarti

TeL YARds 5921
Rea.: KENtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VV. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadieni*

tea kerais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place
Tel. REPubllc 7868 /

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3148

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS B CHIRURGASK AKINIUS PRITAIKO

744 West S5th Street
VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami ISeg- 
zamlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kurią regSJ mo mokslas 
rali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių (tempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m: iki 1:30 p. m. 

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tąl.i Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas

IP Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
tį 8401 SO. HALSTED ST.

Kampaa 34tk Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 

Sekmadienyje pagal sutartį.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
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........ VIRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CinRURGAS
4204 Archer Avenue 

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

8147 S. Halsted St, Chicagi 
Pirmadieniais, Trečiadieniai*

/ Ir Įrita d tote tori
Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: 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.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAPayette 3210 
Rez. Tel. LAPayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868

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

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Šeštad. 6 vaL Dd 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokinai.

, J. W. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" advertising i|$ DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
“DRAUGO* 

DARBŲ SKYRIUS
HFI.P WANTRO — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS RFIf WANTED MOTERYS

“DRAUGAS** HFT/P WAHTRD 
iBVERTTSINn DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Rtrei-t 
Tol. RANdnloh S488-S48S

. REIKIA 
RODY IR FENDER VYRŲ

Taipgi Assomblers prie ankstos rū
šies darbi,. Garantuoti 175 iki |100 
J savaitę. Pastovūs darbai.

SAC 06G0 MR. KAY

SVARBUS PRANEŠIMAS

War Manpr»wer Gorrrmtsston no 
<atymai reikalau la kad daamr 
raus (lnrblntnkn turi Islgvtl Pa 
liuobs vimo Raitą fstatement of 
avallabillty) nuo dabartinės dar
bo Istnleos — ar nno War Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje lataimle. 
Per-ltlkrlnlclt ar lūs galit gauti 
tr ar Jums reikalinga palliioMt- 
vlmn raita«. .lūs sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HEI.P WANTED — VYRAI 
— — — — — — - — —

PAKUOTOJŲ IR 
SHIPPING ROOM PAGELB.

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

640 W. LAKE ST. HAY. 7241

LANGŲ PT.OVft.TTT 
Patvrirrio neretvia 

Gere mokestis A‘"'Senkite 
Tlmekeeper’s Ofisan 

EDGEWATER BEACH HOTEL, 
5349 Sberldnn Rii.

VYRŲ

flft MRTR AR SUVIRS 

LENGVIEM DIRBTUVES DARBAM 
PASTOVUS DARBAI

MAXWELL BROS. .
22nd A- Morgan St.

Mašinisto
Ali around, su pataisymų šapos 

patyrimu. Pastovūs darbai.

SIEVERT ELECTRIC CO. 
1349 BAIJWANS ST.

ARMitage 8300

PAGELBININKŲ
REIKIA

Prie Delivery Trokų

TAIPGI PAGELBININKŲ 
Dribtuvės darbams

C. BOIJSHELLE & SON 
218 E. 71 st St.

DIENOS LAIKŲ MAINTENANCE 
VYRO. T.enervn" derbns Ir valandos. 
DISTRICT NATIONAL BANK, 1110 
W 35th St.-

VYRIT 45 IKI 55
Trie maintenance darbu, pasiuntimui 
mažam garadžiuio. Turi mokėt vai
ruoti karą. 60 vai Į savaitę. 136.50. 
Pusė dienos šeštadieniais.

PRIART MAGNETO CO. •
2150 S. Wabash Victory 8531

VYRU 
IR VAIKINŲ

DEL
SHIPPING 

RECEIVING IR 
WAREHOUSE DEPTS

★ ★
PATYRUSIU IR 
NEPATYRUSIŲ

★ ★
PILNĄ IR .DALINI LAIKĄ 

VIRŠLAIKIS ,
Nuolatiniai ir do karo progos. 
Dirbtuvės tvarkoma Cafeterija 

ateikit Pasirengę dirbti

O-CEDAR CORP'N 
2246 W. 49th St.

Wanted
EXPERIENCED BLASTERS

IN MON1"MENT SHOP 
STEADY WORR 

AT.RO

BLASTERS HELPERS
We will teach you

MEIER GRANITE CO. 
8240 W. BELMONT AVE.

I.ACAWANA 91114 
Call 'any linic.

PORTERIŲ 
SOUTH SIDRJE 

LIGONINĖJE DARBAI 
ALGA IR VALGIS

. ATSIftAUKIT ROOM 310 

135 E. lith Place
ILLINOIS' CENTRAL R. R.

SPRAYERS 
Patyrusio prie rakandu

Pastovūs <larl>ai 
Gera mokestis. Atsišauk lt

STORKI.INE FURNITURE CORP. 
4400 W. 26th STREET

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Ild 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

Atsi&ankit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE

COMPANY
•

Employment Ofisan Moterims 
Street fioor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visų dienų Penktad. 
8:80 ryto Ild 5 pp.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ , 
Patyru«lų, 117.10 J mėnea] 
Pilnam ar daliniam laikui 

KrelpkltBa prie Houaekeepar.
EDQEWATER BEACH HOTEL 

5849 Bberldaa R.l

PRESS MERGINŲ — Gera mokes
tis; pastovūs darbai ir malonios są
lygos PROGRESSIVE CLEANERS, 
7301 Cottage Grove.

MERGINŲ — MOTERŲ 
100% KARO DARBAMS 

KICK PRESS OPERS.
ASSEMBLERS

Patyrimo nereikia. 48 vai. J sa
vaitę. Laikas ir pusė virš 40 vai.

CINCH
MANUFACTURING CORP. 

2335 W. Van Buren St.

VYRŲ
LABAI REIKIA

I.IODUOTI I.EDĄ I KARTS

Trie siuntimo Kariuomenei 
gendamo maisto.

83c T VADANDĄ __
UIT,NAM AR DABINTU! T.ATKUl

PATYRIMO NRRKIKIA 

UNITED STATES COLD 
STORAGE CORPORATION 

2101 W. Pershing Rd. (39 St.)

HELP WANTED — MOTERYS

DRILL PRESS OPERS.
MACHINE OPERATORIŲ

BENCH OPERATORIŲ
Atsišaukit 8:30 iki 5 

Pirmad. ir Ketvirtad. 8:30 iki 7.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c , valandų su 5d 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 

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

ATSISAURIT 
EMPLOYMENT OFISAN

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

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

★ ★★★★★★★★
★ For Sale!
★ For Rent!
★ For Help!
★ For Servicę!
★ For Results 1 

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTBLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER
CLASSIFIED OFFICE•

TEL.— RANDOLPH 9488

UlTHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

k ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Parapija švęs klebono 
sidabrinę kunigys
tės sukaktį

Šv. Antano parapija ruo
šiasi tinkamai paminėti kle
bono kun. Ig. F. Boreišio 
kunigystės 25 m. sukaktį. 
Visos parapijos draugijos, 
organizacijų kuopos renka 
po du atstovus1, kaip buvo 
kviečiama parapijos komi
teto ir pirm. J. Šimkūną

Komitetan atstovai išrink
ti iš:

Parapijos komiteto — pir
mininku J. Šimkūnas, A. 
Karpavičius.

Choro — muz. J. Blažis.
Šv. Antano dr-jos — J. 

Andruškevičius, V. Sher- 
man.

Susivienymo 265 kp. — A. 
Martinaitis, J. Blumberis.

Šv. Rožančiaus dr-jos — 
A. Owens, O. Banionis.
. Altoriaus dr-jos — E. Bo- 
risienė, A. Markevičiūtė.

Saldžiausios Jėzaus šir
dies dr-jos — G. Šilaikienė, 
E. Ivanauskienė.

Moterų Są-gos 64 kp. — 
M. Kiseiienė, A. Ambrasie
nė.

Mergaičių Sodalicija pra
nešė vėliaus prisius atsto
ves.

Komiteto valdybon įėjo: 
pirm. J. Šimkūnas, vakaro

vedėju J. Andruškevičius, 
nut. rašt. A. Ambrasienė.

Pirmas sua-mas buvo va
sario 27 d., kitas — kovo 19 
d. Juose skaitlingai dalyva
vo atstovai.

Nutarta jubiliejaus iškil
mes rengti* gegužės 14 d. 
Lietuviui svetainėj.

Išrinktos E. Borisienė ir 
A. Owens pasirūpinti šeimi
ninkėmis bankietui.

Programą sudaryti paves
ta muz. J. Blažiui, jpedadant 
seselėms Pranciškietėms, ku 
rioms pavesta svetainės iš
puošimas ir t.t. padedant A. 
Ambrasienei, 0. Banionis, 
M. Kiselienei.

Spaudos komisijon išrink
ti muz. J. Blažis, J. Andruš- 
keviči’Js, A. Owens, A. Am
brasienė. J. Šimkūnas ir mu
zikas- J. Blažis įgalioti pa
sitarti jubiliejaus reikalu su 
kun. Ig. F. Boreišiu,

Nutarta pasiųsti kvietimai 
kitų parapijų draugijoms 
bei kuopoms.

Aptarta daug įvairių da
lykų, kurie rišasi su ban- 
kietu. ;

Sudaryta komisija bilie
tams parduoti. Bilietų gali
ma bus gauti pas visus at
stovus, kiekvienoj- draugijoj 
bei organizacijoj; taipgi pa
žymėtais adresais:

J. Andruškevičius, 8143 
Robson

M. Kiseiienė, 2727 Vine- 
wood.

E. Borisienė, 1512 — 24th 
St.

A. Martinaitis, 8069 Ame
rican.

G. šilaikienė, 3386 — 24th 
St.

J. Šimkūną, 2912 Vine- 
wood. Tel. Laf. 2315.

Ir kitus komisijos narius. 
Visi kviečiami iš anksto

įsigyti bilietus.
Rengimo Komitetas

Žinių-žinelės
Algirdas Grybas, sūnus 

Petro ir Onos Grybų, buvo 
nuvykęs į Nevv York pas 
brolį Grybą, kuris tarnauja 
U. S. Coast Guard, ir sėk
mingai baigė Diesel motorų 
šaką. Kovo 27 d. išlaikė kvo
timus ir gavo M. O. M. M. 
2-c laipsnį.

Ta proga Algirdas atlan
kė gimines Waterbury, kur 
praleido pora savaičių.* Su
grįžęs pradeda rengtis į U. 
S. kariuomenę, nes už kele
tos mėnesių sueis 18 metų.

VYRAI IR MOTERYS

Jr

PLATINKITE “DRAUGĄ1“
NAMIE IR UŽSIENY

DETROIT LIETUVIAI U. S. KARO TARNYBOJE

Kazimieras Samsonas, il
gametis darbuotojas, nupir
ko vasarnamį Detroit Beech. 
kur ne tik pats galės vasa
rą ramiai praleisti, bet ir 
darbuo,tqj ams vasarnamio 
durys bus atdaros, kad pa
silsėję turėtų daugiau ener
gijos darbuotis lietuvybės 
reikaluose. Tokią žinią dar
buotojai sutiko tikrai 
džiaugsmingai.

NAMIE DARBAS — Patyrusių ran
komis Elnishers prie šveterių. At- 
sišaukit j ENOLEWOOD KNITTING 
MII.IA 6643 S. Halsted—Wcntworth
5920.

REIKIA
MOTERŲ IR MERGINŲ 

BENCH ASSEMBLY 
. IR RIVETING

40 iki 44 vai. i savaitę 
Jeigu norėsite

Dirbtuvės ir uždarbio honai. 
Pirmesnio patyrimo nereikia.

ADVANCE MACHINE CO
4841 RAVENSWOOD AVE.
Kreipkitės prie Mr. Black

MERGINŲ
Prie lengvų dirbtuvės darbų. Beauty 
shop reikmenų ir be mašininių pads. 
Pradžia 55c J valandą.

ORCH1D LABORATORIES 
1160 N. Howe MOH 2040

RETKIA OPERATORIŲ, prie single 
Ir double off the arm needle mašinų. 
Gera mokestis, pastovūs darbai. THE 
AMERICAN GARMENT CO., 1934 
W. North Av<4

O. D. & INTERNAL 
GRINDERS 

PATYRUSIŲ
AUTOMATIC SCREW 

x MACHINE
SET UP VYRŲ 

Patyrę prie B. & S. Mašinų 
TURRET LATHE OPERS.

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

iki 7 pp.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL
4737 W. DIVISION

PIRKITE KARO BONUS!

MOTERŲ
Mekaniškai palinkusiu atlikti 

VYRU DARBUS už LYGIĄ MO
KESTI. Regularis pakėlimas. 
Pašaukit Mr. Mlner, CAUumct 2121.

R. R. DONNELLEY & SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenue

DĖDEI ŠAMUI REIKALINGA 
‘DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

MELSKITĖS UZ TAIKĄ

Svarbi Pramonė
Siūlo Darbus

Electricians
Mašinų Repair

Vyrams 
PATYRUSIEMS IR 
NEPATYRUSIEMS 
DARBININKAMS

DIENOMIS IR NAKTIMIS 
AUKŠČIAUSIA RATĄ MOKA

Gero* Darbo Sąlygos. 
CAFETERIJA ATDARA 24 VAL 

J DIENA. CHICAGOS GATVft-
KARIAI IKI NAMO.

INGERSOLL
STEEL & DISC DIV. 
BORO WARNER CORP.

119th & Morgan

'Draugo' Piknikai
1944 metais

L Liepos (July) 9 d.

1944 M.,

Bergman s Grove, 
RIVERSIDE, ILL.

Rugsėjo (Sept.) 4 d., 

2. LABOR DAY,
VYTAUTO DARŽE

Iš Cicero
Sąjungiečių vakaras

Cicero. — Moterų Sąjun
gos 2 kp. šaunus vakaras 
prie kurio stropiai ruošia
masi, įvyks bal. 23 d. par. 
salėje.

Programą išpildys • Cicero 
sodaliečių grupė, pakartoda- 
mos seniau taip sėkmingai 
išpildytą veikalą “Gay Nine- 
ty Review.” Prie to dar gra
žią muzikalę programą iš
pildys vietos talentai, kurių 
kaip žinome, nemažai pas 
mus randasi.

Mačiusieji virš minėtą vei 
kalą buvo pilnai patenkinti. 
Tikimės, kad ir antrą kartą 
atsilankys, o kitus kviečia
me nepraleisti progos. O pas

GERA PROGA

PARSIDUODA — 3-Jų Getų mūrinis 

namas West Sidėje—W. 2Srd Place. 

Saukite—Virginia 1141—Mr. Sloger.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVA

muzikos ir pasisvečiuosim 
su sąjungietėmis.

Rengimo kom. yra vado
vybėj pirm. B. Jakaitienės. 
Komisija ruošiasi visus ne 
tik maloniai priimti, bet ir 
gardžiai pavaišinti.

Koresp.

i 4 » r

Du broliai

CORP. BRUS J. PODŽIUS
Gimė balandžio 7 d. 1917. 

Detroite. Baigė high school 
bai įvertintas, nes įvykdė 
daug pagerinimų. Vedė He
len Braneikaitę sausio 5 d., 
1940. Į kariuomenę įstojo 
rugp. 19 d., 1943. Tarnyba 
gerai sekasi.

- mo. Į Navy įstojo sausio 19 
’ d., 1943. Darbavosi prie in- 
. žinų ir atsiekė tam tikrą 
j laipsnį.

Abu broliai tarnavo šv. 
Mišioms Šv. Antano bažny
čioj. Vėliau buvo gabūs cho
ro nariai.

Tėvai — Alfonsas ir So
fija — gyvena 5137 Reuter 
Ave., Dearborn, Mich. Yra 
seni ir stambūs Šv. Antano 
parapijos rėmėjai. Jų vien
turtė dukrelė Augenija beli
ko tėvų paguoda, nes vedę3 
sūnus, gal, tuoj bus šaukia
mas į karą.

Moterų Sąjungos 64 ir 54 
kuopos ir Lietuvos Dukterų 
dr-ja šauniai pasidarbavo 
Raudonojo Kryžiaus karo 
fondui sukeldamos geroką 
sumą aukų. Kilnus veikėjų 
darbas.

Šv. Antano parapijos mo
kyklos vaikučiai, balandžio 
30 d., Lietuvių svetainėj ren
gia įvairią programą.. Para
pijonai iš anksto kviečiami 
dalyvauti.

Velykų šventes prabėgo. 
Tikintieji gausiai lankė baž
nyčias. Visos bažnyčios bu
vo pilnutėlės. Velykų diena 
buvo apsiniaukus ir lynojo.

Ne koks vyras!
Chicagoje viena moteris 

nusiskundė teisme, kad jos 
vyras draudė jai eiti į baž
nyčią. Kada žmona nepa
klausė vyro ir ji ėjo į baž
nyčią, vyras ją nušovė.

Ne koks vyras, jei jis var
žo žmonos sąžinės reikalus. 
Tikras vyras turėtų džiaug
tis, kad žmona lanko bažny- į 
čią, o ne tavernus.

EMILIJUS PODŽIUS
Gimė lapkr. 11 d., 1923, 

Detroite. Pradžios mokyklą 
baigė šv. Antano parapijos; 
Holy Readeemer. Buvo ga
bus sporte. Vakarais lavino
si mašinų srityje. Dirbo prie 
Diesel visokių motorų, kas 

• gerai sekėsi. Dirbtuvės Iš
baigęs high school, pradėjo 
dirbti Diesel motorų fabri-SUPAŽINDINKITE KITUS 

kui (pašoksim prie smagia? SU DIENR. “DRAUGU” ke, kur gavo daug patyri

Riebalų Taupyme 

svetimšaliai gražiai 

pasirodė
Svetimų kalbų grupės Suvieny

tose Valstijose prisidėjo daug 
daugiau negu savo per capita da
lį prie naminio riebalų taupymo, 
anot pareiškimo Roy W. Peet, 
pirmininko American Fat Salvagd 
komiteto. Mr. Peet taipgi pagyrė 
svetimų kalbų spaudą šalyje už 
patriotinę ir nuoširdžią paramą 
redagine medžiaga dėl naminio 
riebalų taupymo.

“Iš priežasties kalbos sunkumų, 
dauguma grupių buvo pasiekta 
per svetimų kalbų laikraščius, ku
rias kitaip nebuvo galima pasiek
ti ir tad buvo joms išaiškinta 
reikalas taupymo riebalų išnaudo
jus jų vertybę kaipo maisto. Ko
mitetas yra nuoširdžiai dėkingas 
už tokią liuosnorišką ir gausią 
paramą.”

Kenyon & Eckhardt agentūra 
kuri tvarko skelbimus Fat Salva- 
ge komitetui pranešė, kad riebalų 
taupymo skelbimai buvo pravesta 
talpinimui į visus svetimų kalbų 
dienraščius. Nauji skelbimų turi
niai 81 laikraščiams spausdinama 
daugiau kaip 20 įvairiose kalbose 
kurių bendra cirkulacija siekia 
1,943,789 bus paruošiama Nathan 
H. Seidman ir Frank Schwartz- 
mann, Inter-racial Press of Ame
rica įstaigos narių. Šie skelbimai 
prasidėjo nuo Bal. 10 d. ir tęsis 
iki Lapkr. mėn., 1944 m.
SKELBKITES “DRAUGE” I PIRKITE KARO BONUS!

Chicago Žinios
Rėmėjos tuošia 
gražu vakarę

North Side. — šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 
draugijos 3 skyrius rengia 
linksmą vakarą gegužės 7 
dieną parapijos svetainėje.

Visiems bus kas nors įdo
maus. Bus graži muzikalę 
programa, kurią išpildys 
Suvalkiečių mišrus choras, 
vadovaujant O. Skiriūtei-Me 
trieks.

Rengimo komisija kviečia 
visus northsaidiečius ir ki
tų kolonijų lietuvius atsi
lankyti į šį puikų parengi
mą. Pradžia 6 vai. vakare.

Viktorija Tū bei i enė

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. — Maironis.
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Dar dėl p. Hull kalbos
JOS INTERPRETATORIAI

Mes neklydome pasakę, kad sekr. Cordell Hull kal
bos vieta, lietusi Atlanto' Čarterį, sukels abejonių ir 
ginčų. Politinių partijų vadai ir laikraščiai, kurie yra 
linkę į kraštutinumus, tą kalbos dalį savotiškai inter
pretuoja.

Sekr. p. Hull pasakė, kad Atlanto Čarteris nepastoja 
kelią daryti "bet kokias žygius, kurie gali pasirodyti 
reikalingi išvengti agresijai ir užtikrinti pasauliui sau
gumą.

Šitoks p. Hull išsireiškimas davė progos Chicagos 
Tribūnai ir kraštutinesniems p. Roosevelto vyriausybės 
cpozicicnieriams prieiti išvados, kad p. Hull jau bus 
t žgyręs Stalino imperialistiškus siekimas pasigrobti 
Baltijos valstybes, pusę Lenkijos ir Rumunijos ir Suo
mijos dalis.
UITA MEDALIO PUSĖ

Iš to p. Hull sakinio galima padaryti'ir kitą išvadą. 
Sekretorius, tą pasakydamas, galėjo turėti galvoje vi
sai priešingą dalyką. Tie jo žodžiai galima (pritaikinti 
prie Rusijos santykių su jos kaimynais visad kita prae
ive. Kiekvienas sveikai protaujantis žmogus ir viduti- 
riškai suprantąs tarptautinę politiką bei sekąs jos ei
gą aiškiai žino, kad Sovietų Rusija nori pasigrobti 
Eiltijos valstybes ir kai kuriuos kitus kraštus. Ir nėx 
f2iia8 padorus žmogus, nepaisant kokios‘tautybės jis 
tūtų, šiam Stalino siekimui nepritars, nes tai yra agre
sija ir imperializmas. Ir jei po šio karo bus palikta vie
tas agresijai, suprantama, nebus pastovios ir teisingos 
taikos. Tuo būdu bas palikta spragos, per kurias grei- 
t. i pradės veržtis nauji karo pavojai.
TZRTVARKANT POKARINI "PASAULĮ

Dėl to netuščiai p. Hull pabrėžė reikalą didžiosioms 
valstybėms — Amerikai, Anglijai, Rusijai ir Kinijai 
veikti harmoningai, išvien. Tai jis Laiko pagrindu, ant 
kurio turi būti statoma visa ateities politika ir tarp 
tautinė organizacija. Plečiant toliau šią mintį, p. Hull 
sako:

“Tai siūlo pilniausią progą išugdymui institucijij, 
kuriose visos laisvos tautos galės demokratiškai da
lyvauti, per kurias iškils teisė if moralybė, per ku
rias visų medžiaginė gerovė pažengs į priekį’’.

“Bet be pastovaus šių keturių tautų, susitarimo 
pagrindiniais tikslais, interesais ir obligacijomis vie
na kitai, visos taikai palaikyti įsteigtos organizaci
jos yra popieriniais kūriniais ir vėl yra atdaras ke
lias naujam agresoriui pakilti.”

Šiuose sekr. Hali žodžiuose yra labai daug teisy
bės. Aišku, kad pastovios ir teisingos, taikos ats teigi
mas pareina nuo aukščiau suminėtų didžiųjų valstybių 
c sitarimo ir geros valios. Kiek Amerikos, tiek Angli
jos politikai to susitarimo jau seniai siekia. Tam tiks
lui buvo sušauktos konferencijos Maskvoje, Kairo ir 
Trherane. Pagrindiniais taikos klausimais jose buvo 
susitarta. Padarytos deklaracijos pastoviai tarptauti
nei taikos organizacijai steigti rado pritarimo Jung
tinių Valstybių abiejuose kongreso rūmuose ir abejose 
pa rtijose.
VIENYBĖS ARDYTOJAI

Bet netrukus po tų visų konferencijų įvyko tai, ko, 
gal būt, nesitikėjo nei anglų nei amerikiečių politikai. 
Sovisty Rusija ėmė vesti visai savistovią politiką, vi-

sai nebesi tardama su savo sąjungininkais. Ji kaip tik 
pradėjo rodyti agresines tendencijai, kurias visi smer
kiame, kurias šis karas siekia sutriuškinti, kūnas 
smerkia ir p. Hull savo vėliausiai pasakytoj kalboj.

Tad, susitarimas yra būtinai reikalingas. Kad tas su
sitarimas būtų pilnas, kad jis pasiektų savo tikslo ir 
galėtų išpildyti Atlanto Čarterio dėsnius, ketvirtasis 
didžiųjų sąjungininkų partneris — Sovietų Rusija tu
rės išsižadėti savo mažesniųjų kaimynų grobimo idė
jos. Dėl to, aną p. Hull sakinį apie ateities taikos pla
nus ir šitaip yra galima interpretuoti.
EUROPOS ATSTATYMAS

Tenka kreipti labai rimto dėmesio ir į šią p. Hali 
kalbos dalį, kurioj pasakyta šie tikrai reikšmingi žo
džiai:

“Su viltimi ir giliu pasitikėjimu mes žiūrime į Eu
ropos didelių demokratinių atsiekimų periodą. Išlais

vinimas iš vokiškojo jungo duos Europos žmonėms 
naują ir šaunią progą išpildyti savo demokratinius 
siekimus, atstatant demokratines politines institu
cijas, kokias jie patys pasirinks, ir pasiekiant socia
linės ir ekonominės demokratijos, kuria politinė de
mokratija turi remtis.”

Geriau ir teisingiau pasakyti vargu buvo galima. 
Ir dabar, jei kalbame apie laisvę ir demokratiją Euro
poje, kaip atrodytų, jei tie gražūs dėsniai būtų taiko
mi tik kelioms didžiosioms valstybėms, jei mažosios 
tautos, turėtų pasilikti vergauti, skursti ir, pagaliau, 
žūti didžiųjų “globoje”.
LIETUVOS ŽMONĖS PASIRUOŠĘ.

Kas liečia Lietuves žmones, kurie šiandien kenčia 
vokiečių priespaudą ir prieš ją kovoja,, jie yra pasi: 
ruošę atsteigti savo laisvos ir nepriklausomos valsty
bės demokratinę santvarką. Kaip jau .keliais atvejais 
buvo pranešta, Lietuvoje slapta veikia Vyriausias Ko
mitetas, susidedąs iš visų demokratinių politinių par
tijų ir siekiąs atstatyti Lietuvą ne kitokią, bet laisvą, 
nepriklausomą ir demokratišką. Laikantis visų p. Hull 
pareilkimųh abejonės neturėtų likti, kad teks tautų 
nusistatymas, kokiu gyveno ir gyvena Lietuvos žmo
nės, bus pagerbtas, įgyvendintas ir apsaugotas nuo ag
resorių.

★
Geros žinios

Gen. MacArthur vadovaujamos jėgos Pacifiko karo 
fronte daro puikią pažangą. Vakar paskelbtos žinios, 
kad japonai buvo priversti pasitraukti iš dviejų labai 
svarbių Nevv Britain salų bazių Rabaul link, yra džiu
ginančios. Kelios dešimtys tūkstančių priešų karių at
siduria pavojuje būti suimti ar sunaikinti. Rabaule ja
ponai mėginsią atsilaikyti. Tačiau, atrodo, kad tos jų 
pastangos bus tuščios. Jie ten nebeatsilaikys. Išjudi
nusios Amerikos ir sąjungininkų jėgos šluos- japonus 
lauk iš Rabaul ir kitų pozicijų.

★
Kur šaukiamos konferencijos

Turimomis žiniomis, Amerikos Lietuvių Tarybos ra
joninės konferencijos gegužės mėnesį įvyks šiose vie
tose: Chicagoj, Clevelande, Pittsburghe, Wilkes Barre, 
Pa., New Yorke, Binghampton, N. Y. Reikia manyti, 
kad ir kiti lietuvių centrai neatsiliks. Juk vis į apylin
kių lietuviams rūpi Aręerikos pergalė ir Lietuvos iš
laisvinimas. Tad, sukruskime!

APŽVALGA
Gma agresiją

Į sekr. Cordell Hull kalbą atsiliepė ir “The Chicago 
Sun” redaktorius. Į šį jo Atsiliepimą lietuviai turės at
sakyti griežtu protestu.

To dienraščio atsiliepimas yra neamerikoniškas, ne
demokratiškas ir aiškiausiai užgaunąs Atlanto Čarterio 
dėsnius.

Įsivaizduokit sau, šis laikraštis jau visai drąsiai tei
gia,, kad... “trys Baltijos valstybės, eu mažiau negu 
5,000,000 gyventojų, bus prijungtas prie Rusijos, kuri 
buvo priversta jų išsižadėti po 1-rao Pasaulio Karo, 
kai Rusija buvo labai silpna.” Lenkija irgi būsianti 
priversta atiduoti Rusijai tai, ko ji reikalauja.

Jau ne pirmą kartą šis laikraštis išeina prieš mažųjų 
tautų laisvę ir nepriklausomybę. Jis kalba, kad po pir
mojo pasaulio karo Rusija buvo priversta Baltijos val- 
etybių išsižadėti, lyg nežinodamas, kad Rusija pirmoji 
pripažino tų valstybių nepriklausomybę ir specialiai 
sudarytose sutartyse iškilmingai pasižadėjo gerbti jų 
suverenumą ir net reikale ginti.

Tikrai gaila, kad demokratiškoje Amerikoje atsiran
da laikraščių redaktorių, kurie eina prieš žmonių tei
ses ir gina agresorių ir imperialistų užsimojimus.

LABDARYBĖ 

lai bent margutis!
Labdarių skyriaus skaity

tojai, be abejojimo, patėmi- 
jo dienraščio “Draugo” di
delėje ir gražioje Velykų 
laidoje sveikinimą, kuris lie
čia mūsų, labdarių sąjungą. 
Sveikinimas yra toks:

“Sveikinu visus savo kos- 
tumerius ir visus lietuvius 
su Velykų šventėmis ir ta 
proga aukoju Labdarių Są
jungos statomai lietuvių se
nelių prieglaudai $500.00. 
Tai “Lįetuviško Žyduko” 
margutis lietuvių visuome
nei.

Šiuo tikrai praktišku ir 
gražiu būdu pasveikino lie- 
lie tuvis Nathan Kan ter, ku
ris užlaiko Moaarch Liąuor 
krautuvę, 3529 So. Halsted 
Street.

Gero lietuvių bičiulio Nat
han Kanto auka senelių prie 
glaudai yra tikrai stambi ir 
lietuviai, be abejonės, ją 
tinkamai įvertins.

Ta proga pravartu bus 
pastebėt, jog Kanter ir to
liau žada paremti labdarių 
darbą. Jis yra užsiminęs, 
kaip jau praėjusią savaitę 
trumpai buvo minėta, kad 
labdariai turėtų sudaryti 
specialę komisiją, kurios 
tikslas būtų aplankyti kitus 
nelietuvius biznierius, kurie 
turi biznio su lietuviais, ir 
paprašyti, kad ir jie, pana
šiai kaip p. Nathan Kanter, 
prisidėtų prie užbaigimo 
statyti prieglaudą. Jei, reik
tų, jis net pats šiame dar
be prigelbėtų. Sąjungos va
dovybė, be abejonės, pasi
naudos geru sumanymu ir 
tuoj imsis darbo jį įgyven
dinti.

“Lietuviško žyduko” gau
si auka, suprantama, pa
tiems lietuviams bus geru 
akstinu aukoti prieglaudai 
stambesnėmis sumomis ir, 
be to, daugiau ir nuoširdžiau 
pasidarbuoti, kad greičiau 
užbaigti įrengti labai svar
bią ir reikalingą įstaigą. L-s.

Kviečiame į gražų 
parengimų

Labdarių Sąjungos 5 kuo
pa, Šv. Jurgio parap., Bri
dgeporte, rengia šaunų va
karą sekmadienį, balandžio 
16 d., 6:30 vai. y a,kare, pa
rapijos salėj, 32 Place ir Li
tuanica Avė.

Bus išpildyta graži prog
rama. Bus atvaidintas labai 
įdomus veikalas.

Pelnas šio parengimo eis 
lietuvių senelių prieglaudai. 
Todėl, visi geri lietuviai, 
vargšų ir senelių geri prie
teliai, nuoširdžiausiai pra
šomi atvykti į šį parengi
mą ir savo dalyvavimu pa-

NAMUOSE DAUG DŽIAUGSMO

Nepaprastas džiaugsmas Gentile namuose, Piqua mies
telyje, Ohio vals. Iš kariuomenės namo poilsio (parvyko 
jų sūnus Don kapitono laipsniu. Karių-lakūnų tarpe jis 
skaitomas tūzų tūzas (ace of aoes). Pietų Pacifike jis 

yra numušęs 30 japonų lėktuvų,. Nuotrauka padaryta šei
mos ratelyje. (Acme-Draugas telephoto)

remti didelį reikalą ir svar
bų labdarybės darbą. Jūsų 
atsilankymas padės greičiau 
baigti statomą prieglaudą ir 
greičiau galėsime priglausti 
vargstančius senelius.
' Jonas Dimša

Užkinkyti visi Lietuvos 
arkliai ir vežimai

(LKFSB) N orėdami pas
kubinti ūkio produktų o 
taipgi ir miško medžiagos 
pristatymą kariuomenei, o 
taipgi ir civiliams, vokiečiai 
Lietuvoje organizavo savo
tišką karinio transporto 
kompaniją per visą Lietu
vą, vasario 10 d. Buvo nu
matyta, kad visi kaimiečiai 
turėjo tam reikalui prista

tyti savo arklius, vežimus 
ir kitas susisiekimo priemo
nes, o taipgi patys atvykti 
reikalingų darbų atlikimui. 
Iš anksto buvo perspėta, kad 
kiekvienas, kurs nepaklau
sys šio įsakymo bus laiko- 
maa padedančiu bcfševi- 
kams ir bus griežtai bau
džiamas. Visokiais būdais 
naciai kamuoja Lietuvos 
žmones.

Žuvo kare
Iš Londono pranešama, 

kad laike šio karo žuvo 102 
britų armijos nursės seserys
nuo karo ugnies.

* Ji! n_____ ;________________

Mokslas be religijos, kaip 
žmogus be dešinės kojos.

'y— ..................... .... ........................—'^i
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Matrasai

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Coucb

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mėn

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

A

A

-r

A

A

-r

◄

Jr

Susirinkimas ir vaišės
TT. Marijonų B.endrada?• 

bių draugijos 21-mas sky. 
rius, Cicero, III., šaukia su
sirinkimą šiandien, ketvir
tadienį, balandžio 13 d., di
džioje Šv. Antano parapijos 
salėje 7:30 vai. vak. šis yra 
velykinis susirinkimas ir 
bus pamargintas margučiais 
ir vaišėmis. Malonėkite gau
siai atsilankyti. Valdyba

PAS
— to

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių

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

BEN J. KAZANAUSKAS. Raitininkas £
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Remia spaudos 
sekciją

Vieša padėka

Bridgeport. — Balandžio 
5 d. įvyko Katalikų Fede
racijos 26 skyriaus susirin
kimas, kuriame išduotas ra
portas iš įvykusio vakaro 
verbų sekmadienį ir pasi
dalinta įspūdžiais tą pačią 
dieną mūs parapijoj įvyku
sios Katalikų Federacijos 
konferencija.

Nutarta gegužės 14 d. su
rengti koncertą Katalikų Fe 
'ideracij(3s spaudos sekcijos 
naudai. Taipgi nutarta va
sarą surengei išvažiavimą į 
Ryans Woods, prie 87-tos ir 
Western Avė. tam pačiam 
taksiui. Korespondentas

Oak Forest, III. — Mes 
šios prieglaudos lietuviu, 
norim padėkoti per gerbia
mą dienraštį “Draugą” Chi
cago Raudonojo Kryžiaus 
lietuvių vienetui, kurio darbš 
čios šeimininkės su savo 
pirm. Sofija Barčus, balan
džio 2 d. lankės mūsų prieg
laudoj ir visus vargšus lie
tuvius pavaišino kiaušiniais, 
lietuviška košeliena, sūriu, 
pyragu, kava ir kitokiu ska
nėsiu. Be to, S. Barčus pa
dalino visiems lygiai pa- do
lerį, tabako ir kitokių do
vanų. Tai buvo mūsų vargšų 
Šv. Velykos.

Apėjo ir aplankė visuš
sergančius ligoninėse ir vi-

gražų vakar, 8v. Jurgio pa- aus lygjai apdovan0|į0i o u. 
rapijos salėj. Bus lošimas

krautuvė randasi prie 15 
gatvės ir 50 Avė. S. Bukaus
kas yra pavyzdingas lietu
vis, ilgus metus buvęs pi- 
rapijos komiteto nariu. Da
bar jo vietą užima jo sū
nus. Lietuvių pareiga remti 
savuosius biznierius.

Vienas narys grąžino dr- 
gijai $50, kuriuos buvo pa
siskolinęs. A. Valančius

Skirkime dieną
Iš Lietuvos atvykęs jau

nimas — ateitininkai ruo
šiasi minėti savo trijų me
tų gyvavimo sukaktį balan
džio 30 d. Ta proga rengia

mininkei S. Barčus, gerašir
džiams Chicago lietuviams 
už gausias aukas Ir visiems,

kurie teikės mus aplankyti.
Jonas Rusteika,

Ward 5i. NULIŪDIMO i VALANDOJE

A. t

Naujienos iš Sv. 
Antano draugijos 
susirinkimo

Cicero. — Šv. Antanei dr- 
jos susirinkime balandžio 2 
d., iš ligonių lankytojų pra
nešimo pasirodė, kad pasta
ruoju laiku turėjom šešis 
ftarfcrs-ligonius. Du jau at
sisakė nuo pašalpos, o kiti 
dar serga.

Susirinkimas padarė pas
tabą ligonių lankytojams, 
kad n© visi savo pareigas 
atlieka, kaip konstitucija ro
do. Kurie ligoniui lankyto
jai neatliks savo pareigų, o 
negalėdami atlikti nepraneš 
sekretoriui, kad jų vieton 
kiti būtų paskirti, bus bau
džiami pagal konstitucijos, 
nežiūrint jokio teisinimos.

Pranešta, kad draugijos 
piknikas (parengimas) bus 
gegužės 21 d., parapijos sa
lėj. Nariams kainuos vienas 
doleris, bet už jį bus pavai
šinti. Iš anksto ruoškimės, 
kad pramoga gerai pasisek
tų.

Iš Federacijos 12 skyriaus 
ir Labdarių Sąjungos pada
ryta pranešimai. Federacijos 
skyrius šiuo metu mažai vei
kia, bet Lab. Sąjunga smar
kiai veikia. Per pastaruo
sius du metus sąjunga yra 
sukėlus * keturiasdešimts 
tūkstančių dol.

Draugijos pirm. A. Zaka
ras padėkojo nariams už 
skaitlingą dalyvavimą drau
gijos metinėj šventėj, kovo 
26 d.

Finansų komisij,a pranešė, 
kad knygos draugijos yra 
tvarkoje ir kad visi nariai 
mokasi savo mokesčius.

S. Bukauskis draugijos 
narys ir biznierius, prašė 
narių paremti jo biznį. Bu- 
karaskia maliavų ir visokh 
kitokių namams reikmenv

— “Taip tėvas norėjo”. Vei
kalas gražus ir kartu juo
kingas. Vaizduoja laikus be- 
lūžtančios buvusios bajori
jos Lietuvoje ir kylančios 
lietuvybės jaunojoje karto
je. Lošėjų grupė susideda 
iš gerų artistų. Režisorius
— kun. K. Barauskas. Tad 
nėra abejonės veikalas bus 
suloštas gerai.

Ateitininkai laukia visuo
menės paramos. Jie prie 
kiekvienos progos gražiai, 
garsina lietuvių vardą sve
timtaučių tarpe savo gra
žiais tautiniais šokiais ir 
dainomis. Tas jiems sudaro 
išlaidų. Gi tekiais vakarais 
ateitininkai tik ir turi pro
gą sukelti reikiamas lėšas 
tautos vardui pagarsinti. 
Tad visuomenė prašomi pa
sižymėti bai. 30 d. ir skirti 
Lietuvos katalikiškam jau
nimui paremti atsilankant į 
jų vakarą. Laisvutė

NAIURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

dantų pleitų

VAKTOJAMA8 NAUJAS FLAOTIO KA- 
TBR1OLA8 MATVKALM OOM 
•PALVOS DANTŲ PLKTOIU.

Velvalone^
$12.50

IKI 939.M Ut KIEKVIENA

NAUJOS
BUŠIB8

NMtaMuodt. B. ■*«>**. Nalaesita taal- 
voą Nublunką. VI«oJ Saly tlnomoa dantų 
pt«Uoa l'«rraitmw, sryattl elear .laito*

Plunksna sunkuma, sanitaras, Patm- 
Mm* tsilirfuttn. MSterlMas laimi pa
nagu. | rant tini. Violos dlpaoa taisymą 
pattmt.lmiu. A«akatčla.tnma .eltai

Darome p’ettag (spaustas Ir 
gautas Uk Iš lalsnluotų dentlstų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

*7 M 8. Ashfanri and Fl. Mon. MSI
Al n«a • Iki ». tsttad. aas * tu A.

KAl.BA M K Į.irriVIŠKAI

r»4S W 2lith St. 2nd FI. Lan 2SOS 
SO N. Dearborn Riti. 80A. Sia Mtt 

Vldurmleačlo vai. *—4. Antradionl Ir 
k*tvtrtadiai| aa. t Ild T.

gonių šioj valandoj randas 
daug — net 40, tarp jiųi 7 
moterys guli ir negali vaikš
čioti. Išpildyta ir graži pro
grama lietuviškų dainų ir 
muzikos. Visa -tai atliko R. 
K. vieneto narės. Per tris 
valandas dideliame valgo
mam kambary. Garbė viene
tui ir jo pirm. S. Barčus.

Pasirodo, Chicago gerašir 
džiai lietuviai mieiu noru 
jai padeda aukodami ir ge
rai žinodami, kad jų bran
gios aukos nueis ten, kur 
vienetas yra paskyręs.

Dar noriu čia pažymėti, 
kad ir jaunieji lietuviai ku
nigai neatsilieka. Štai, ir 
čia (per mūsų vargšų balių, 
vienas jaunas kunigas at
važiavo ir po programos pa
kvietė j bažnyčią lietuvius, 
kurie norėjo atlikti velyki
nę išpažintį.

Taigi, mes, šios prieglau
dos vargšai, tariam nuošir
dų ačiū R. K. vienetui, pir-

PIRKITE KARO BONUS!

A. t
JUOZAPAS POCIUS
Gyv.; 3226 8. Emerald Avė.
Mirė Bai. 12 d., 1944 ru, 

sulaukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

Telšių apskr., Narlndaičių pa
rapijos ir kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterį Marijoną Dauginas ir 
žentą Dominiką: sūnų Sgt. 
Pranciškų (U. S. Army) ir 
marčią Adeline; anūkus Don
ald ir Eleanor Dauginus; 2 se
seris Marijoną Venskus ir švo- 
gerj Kazimierą, ir Sophie Trum
putis ir švogerj Stanislovą ir 
jų šeimas: 2 brolius Mateušą 
.r Stanislovą Pocius; ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 8. Lituanica
Avė. Ijaidotnvės jvyks šeštad., 
Bai. 15 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiera 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pužjstamus 
dalyvauti šiose latdotvėse.

NnlHfclę: Duktė, Simu, P.m- 
tas, Mait4, Anūkai, Surk-rytk, 
Broliai Ir (.iminės.

' Laidotuvių direktoriai: Ma
žeika Ir Evanauskas, telefonas 
Yards 1138 — 1139.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS IENOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūftų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo Ja
lai ir Ugi $8,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 

»<jo* surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSI 4 LIETUVI\J FINANSINB IŠTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALliHET 4118 Ja M. Mozeris, Sec'y. 3238 80. HALSTED ST.

1

ROKAS ŠIDLAUSKAS
Gyv.; 10749 8. Waba«h Avt 

— Telefonas Pullman 3499.

Mirė Bai. 12d., 1944m., 10:40 
vai. ryte, sulaukęs pusėj amt.

Gimęs Lietuvoje. Kilo IS 
Šiaulių apskr., Grūzdų miesto.

Paliko dldfltame nuliūdime: 
inoterĮ Teofilę (po tėvais Val- 
čiulaitė); sūnų Stanislovą Ir 
marčią Oną: antiką Kenneth; 
•Minų Vincentą Ir marčią Ma- 
thildą ir anūką Willlam; brolj 
Stanislovą Ir Jo moter) Elzbie
tą Ir Neimą: seeers sūnus Bro
nislovą Nutautas Ir Neimą: ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažibamų.

Priklausė prie S L.A. 33 kp. 
Ir Švento Vardo draugijos.

Kūnas pašarvotas Lachawlcz 
koplyčioje, 10756 8. Michigan 
Avė. Laidotuvės Jvyks šešta- 
dlenj, Bai. 16 d. IS koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas Į 
Visų Šventų parap bažnyčią, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bU6 nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nnllihlę: Moteris, sū ai, Mir- 
člos. Brolis ir Giminės.

Laid. direktoriai: Lachavvicz 
Ir Sūnal, tel CANai 2515 Ir 
PULlman 1270.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
VFEST VIRGINIA STOKER...........gg gg
STOKER COAL, Aukštos rūšies,
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP..................SI 1 25
PETROLEUM COKE ..................S12 50

Extra Course

JUOZAPAS YURASKA
Gyveno 8031 W. 62nd 8t,
Mirė bai. 10 d.. 1944, 3:05 

vai. pp., sulaukęs 66 metų amž.
Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

3 sūnus Stanislovą ir Jo mo
terį Suzaną, Juozapą ir Jo mo
terį Mertle, Povilą (U. S. Ar
my) ir Jo moterį Alice, duk
terį Sueiną Pounds ir Jos vy
rą. Robjrt. 5 anukus, Ir daug 
kitų giminių, draugų Ir pažįs
tamų.

Kūūna8 pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje, 6812 S. 
VVestern Avė.

laidotuvės {vyks penktad.. 
bai. 14 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas J Gi
mimo švč. Panelės Marijos pa
rapijos bažnyčią, kurioje {vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po ii'iinalrtu bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Simai, Duktė, .Mar
čios, Žentas, Anūkai Ir Gimi
nės.

laidotuvių Direktorius Anta
nas B. Petkus, Tel. Grovehill 
0142.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAŠ MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Gerinusio Materiolo b* Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas b Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Ava.)

PHONE: SEELEY 6108

I-F

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Gerinusia* patarnavimas — Moteris patarnauja.
I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE PIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1399 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
• Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi imimiiimiiimimiiimimmiirtintiimmm 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose! inimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiii

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CO8T1 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PR0DUOT1ON8 

DISTRIBUTOR8 OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE
Mont Beautiful—Most Endnrtag—Rtrongest—Best la The Worl<L 

BUY U. S. WAR BONDS W7TH THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 Sonth Troy Street $

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asoci&cijoa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Nakų

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto
Dalyse

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. rboae YABD8 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. PhoM LAF. 3371

P. J. RIDIKAS
SS54 SO. HALSTED ST. 71« W. Uth STREET

Telephone YARDS 1419
“ L J. ZOLP

1646 WE8T 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1136—39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10759 K MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
OOMMODORE 5795 

PULLMAN 1270
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
už U.S. LAISVĘ ir* *

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Kur tai Naujos Gvinėjos salose

Sgt. Tony Joseph Yez- 
dauskas yra gimęs 1917 me
tais, kovo 20 dieną, Centra- 
lia, III. Yra baigęs Šv. Bar
boros pradžios mokyklą ir 
Feitchan3 high school, 
Springfield, 11. Jis vedė 
Yoyce Gužaitę 1941 metais.

Sgt. Tony J. Yezdauskas 
buvo labai gabus studentas, 
moka labai gerai mašinraštį 
ir short hand imti. Jis dirbo 
mašinistu Taylor Forze Co., 
Cicero, III.

Sgt. Tony Yezdauskas da
bar randasi kur tai Naujos 
Gvinėjos salose. Jis į Dėdės 
šamo kariuomenę išvyko 
1942 metais, kovo 24 d.

Tony J. Yezdauskas,
Seržantas

♦ ♦ *•
Jo tėveliai Antanas ir Ona 

Yezdauskai gyvena Sp ing- 
fielde, III., priklauso prie Šv. 
Vincento Pauliecio parapijos, 
kur klebonauja kun. Yunker. 
Jo tėveliai yra geri katalikai.

Tony žmona ir dukrelė da
bar gyvena pas savo tėve
lius — Gružus, kurie gyve
na Eęeland, Wis. Jie yra 
“Draugo” ir “Laivo” skaity
tojai ir rėmėjai.

Šeši žuvo, kai siena 
atsimušė į banką

Fort Wayne, Ind. — Prieš 
kiek laiko Sears Roebuck 
krautuvėje ištiko gaisras. 
Krautuvė buvo uždaryta 
dviem savaitėm po to, kai 
gaisras nušlavė du viršuti-' 
nius aukštus. Sienos stovė
jo. Gaisro metu daug van
dens buvo išpilta ant sienų, 
o čia dar smarkus lietus ir 
vėjas siautė praeitą antra
dienį. žinoma, lietus ir vėjas 
susilpnino krautuvės sieną. 
Krautuvės siena krito į gat
velę ir susidaužė į Fort 
Wayne National banką. Ir 
toje nelaimėje žuvo šeši ban
ko tarnautojai, keturi buvo 
sužeisti.

KAPELIONŲ VIRŠININKAS LANKO KAREIVIŲ 
POSTUS

Didelės iškilmės

Šventoji Valanda Įvyks birželio 18 
diena, Soldier Field

Ketvirtadienis, bai. 13, 1944

1

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Sužeistas lietuvis 
dirbtuvėje

Septyni asmenys buvo su
žeisti praeitą antradienį, kai 
eksplodavo gazo pečus bas- 
mente, Belke Manufacturing 
kompanijos fabrike, 942 N. 
Cicero avė. Alex Markūnas, 
54 metų, 330 N. Parkside 
avė., ir Robert Giggy, 36 me
tų, 4921 Augusta blvd., buvo 
nugabenti į Garifeld Park li
goninę. Kiti asmenys buvo 
mažiau sužeisti. Sakoma, 
kad nuostolių sukelta $500.

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

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

Taipgi taisome Laikrodžius, 
į Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
į Plunksnas, ir Muzikalius In

strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
| IEWELRY — WATCHMAKER 
| — MUSIC

1 1216 ARCHER AVENUE 
I

I4
Phone: LAFAYETTE 8617

DABAR

$10 KLINIŠKAS
IŠTYRINĖJIMAS

PILNAS UŽ
$3

FIZIŠKAS IR PI.UOROSCOFIC

X—RAY—
KRAUJO IR URINAIjO tfO 
TIRINRJtMAS—Viskas ui fO
Papraatal apkalnavttnaa tokio iAtlrln*- 
Jlmo yra »to. Ir men avarantuojame 
junta patenkinimą arba JOa munu nieko 
nemokate.

JOKIO MOKE-N5IO NEREIKIA 
PASITARIMUI 

KRONISKOS I.IGO8 
PASEKMINGAI GYDOMOS 

VARICOBE OTRIOS. kojų ronoa, Ir 
panaAlal kotu lAtlnlmal. Rheumatlama 
SKIl.VIO SKAUSMAI. nevlrtklnlmaa, 
rteannčloe pllvln*a ialzdoa ar uiklett- 
jlmaa
KRAUJO 1,1003. allpno nuvarmalo. 
anemia Ir kraujo uinuoilljlmua IA prle- 
iaatlea kroniAkų llg\J. AukAto kraujo 
apaudlmaa.
OOOH L.IOOS. nleiėjlmaa. dejrančloe 
eazema. paorlaala ar apuoai).
I’RIN AI,INI AI SKAUSMAI. proatatl- 
tla aknudilna Ir neamaaumo KRONIS- 
KOS I.IGOS. Ar ataikelti reikia nak
timi*?
« NFOI.ATINK3 PARKKMftN

S
TnoJaa pelmrvlnlmaa 
laiko neneararilmna 
• tema kaina. I^nrvomla Sąlygomis 

MES KALBAMU LENKIŠKAI 

CHICAGO MRDICAT. INSTITUTU 
10? SOITH STATU STRKHT 

Kampo* Ariama AeAInm AnkUe

VAI.: • ryto Iki 8 vak. Sekmad. 18-1.

Yra Oeriaasiaa Laikau Pirkti Pirmos ROMes 
Namų Materijolą Ui Dar žemomis Kainomis 1 

Atvykite | mflsų Jardą Ir apfiOrUdte ata
ką Ir ankitą rftij LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dfl garažų, porčių, vilkų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaulink perstatymo

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1 
STANLEY LITWINAS. 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

Kapitonas Robert D. Workman (viduryje), USN, di
rektorius kapelionų divizijos, nusifotografavęs Porto Ri
koj laike vizito kapelionų kariuomenės postuose Carri- 
bean rajone. Kelionėje jį lydėjo žydų karių kapelionas ra
binas Joshua L. Goldberg (kairėj stovįs) ir komandens 
kun. John R. Boslet, katalikų kapelionų ofiso Washing- 
tone viršininkas. Kairėj sėdi San Juan, Porto Rico, ka
talikų vyskupas James P. Davis, o dešinėj Porto Rico ir 
Virgin Island episkopalų vyskupas Charles B. Colmore. 
(NCWC-Draugas)

Chicagos arkivyskupas 
Samuel A. Stritch pranešė 
praeitą antradienį (balan
džio 11 d.), kad ketvirtoji 
metinė šventoji Va’anda 
įvyks birželio 18 dieną, Sol
dier Field. šis pranešimas 
buvo paskelbtas Šventos Va
landos komiteto posėdyje, 
kuris įvyko Visitation baž
nyčios klebonijoje, 843 W. 
Garfield blvd.

Šventą Valandą rengia 
Chicagos arkivyskupijos Šv. 
Vardo draugijos, kurios turi 
175.000 katalikų pasauliečių 
narių, 431-oje arkivyskupi
jos parapijoje.

Pastaraisiais metais šven
toji Valanda įvykdavo pra
džioje rugsėjo mėnesio, o 
šiais metais bU3 birželio mė
nesį. šiais metais Šv. Valan
da skiriama Švenčiausios Jė
zaus širdies garbei.

Nelaimės
St. Louis, Mo. — Keleivi

nis ir prekinis traukinys su
sidūrė balandžio 11 dieną va
karuose nuo GaHatin, ' Mo.. 
šeši keleiviai buvo lengvai 
sužeisti.

i mus

Kova tęsės apie 25 sekundes

Du banditai holdapininkai sutiko 
mirtį gatvėkaryje>

Policija pamatė banditus ir užklupo juos gatvėkaryje. 
Kova gatvėkaryje. Keleiviai nesužeisti

Du banditai holdapininkai 
praeito antradienio vakare 
baigė savo karjerą, kai buvo 
papildę keturis holdapus 
Chicagoje praeitą antradie
nį. Banditai atitiko mirtį 
Westem avė. gatvėkaryje, 
prie 16-tos gatvės. Juos nu
šovė policija gatvėkaryje, 
kai du banditai palikę vogtą 
automobilį nubėgo į gatvė- 
karį. Gatvėkaryje buvo apie 
keturiasdešimt keleivių, kai 
įvyko banditų kava 3U poli
cija. Kai įvyko kova kelei
viai bėgo slėptis. Kovos me
tu keleiviai nebuvo sužeisti, 
tik vienam detektyvui buvo 
sužeista koja.
BUVO UŽČIUPTI

Kovoje su banditais daly
vavo trys detektyvai. Šūviai 
įvyko 5:30 vai. po pietų, kai 
buvo skubos valandos. Du 
banditai buvo užklupti gat
vėkaryje po to, kai jie buvo 
įvykdę keturis holdapus, ku
riuose jie buvo paėmędu au
tomobilius ir viso $1,091.

Banditai buvo pastebėti 
detektyvų squado, kai ban
ditai važiavo į rytus Roose- 
velt rd., prie Washtenaw 
avė. vogtame automobilyje, 
kurį buvo pagrobę 4:50 vai. 
po pietų. Policijos squadas 
apsisuko ir ėmė vytis ban
ditus. Banditai pal’ko auto
mobilį netoli Ogden avė. ir 
įbčgo į Western avė. gatvė- 
karį, kuris važiavo į pietus. 
PRASIDĖJO KOVA

Vienas iŠ detektyvų įlipo 
į gatvėkario priešakį, o kiti 
du į užpakalį. Vienas iš de
tektyvų sušuko:

“Mes esame policijos ofi- 
ceriai! Jūs vyrai, kurie pa
vogėte automobilį, pasiduo
kite.”

“Viskas tvarkoje”, — at

sakė Zimman iš gatvėkario 
centro. “Mes pasiduodame”. 
Kai detektyvai Meyer ir 
Woulfe priėjo prie Zimma- 
no, tada jis ištraukė ginklą 
iš kišenės. Meyer išmušė 
bandito ginklą į šoną su kai
re ranka, bet Zimman’o 
ginklas išsišovė ir kulka pa
taikė į Woulfe’s dešinę koją.

Tada Zimman atstatė sa
vo ginklą į Meyers galvą ir 
paspaudė gaiduką. Ginklas 
neišsišovė. Meyer paleido 
ugnį du kartus, kulkos pa
lietė Zimman’ui į pilvą ir 
krūtinę. Zimman nukrito ant 
grindų, kai Coakley paleido 
du šuvius, kurie įsmigo į 
grindis.

Banditas Sperry, kuris ne
turėjo ginklo, siekė peilio. 
Meyer paleido du kartus šū
vį fr kulkO3 pataikė į Sperry 
pilvą ir kairę ranką.

Tokiu būdu buvo likviduo-z I
ti du banditai: Edward Zim
man, 21 metų, 4040 S. Rich
mond st., buvęs kalinys, ir 
George H. Sperry, 27 metų, 
Seattle, Wash.

Gatvėkario konduktorius 
pareiškė, kad tikrai nepa
prastas įvykis atsitiko, nes 
nė vienas keleivis nebuvo su
žeistas.

Tenka pastebėti, kad poli
cijos kova su banditais tęsės 
apie dvidešimt penkias se
kundes. Tai šauniausias dar
bas policijos istorijoje.

MIRTIS SIAUČIA

Širdies atakos
Hugo Weisensteiner, 56 

metų, 3118 So. Harding avė., 
mirė nuo širdies atakos savo 
namo virtuvėje, praeito 
antradienio vakare. Nepasi
sekė atgaivinti. Jis dirbo 
Mills Novelty kompanijoje,
4110 Fullerton avė.

♦ • »
George Burson, 50 metų, 

909 Comelia avė., mirė nuo 
širdies ligos praeitą antra
dienį, kai jis dirbo sandėly
je, 100 N. Green str.

48 valandų našlė
Mrs. Ethel Lucas, 57 me

tų amžiaus, 48 valandų naš
lė, gyvenanti 217 So. Win- 
chester avė., mirė praeito 
antradienio vakare. Jos vy
ras mirė sekmadienio vaka
re. Taigi po 48 valandų vyro 
mirties mirė ir' nabašninko 
žmona.

Moline, III. — Paul Gib- 
son, 46 metų, West Liberty, 
Ia., žuvo praeitą antradienį, 
kai trokas, kurį jis vairavo, 
sutrenkė į stovinčio troko 
užpakalį mailią vakaruose 
nuo Joslin, III.

Sabath neteko 21-ame 
Warde posto

Representativas Adolph J. 
Sabath, seniausias U. S. 
House of Representatives 
narys, praeito antradienio 
rinkimuose neteko 21-ame 
Warde demokratų Commit- 
teeman po3to, kurį turėjo 
per 45 metus.

Adolph J. Sabath’ą rinki
muose balsais viršijo Aid. 
Joseph Ropa, kuris gavo 
6,490 balsų, o Sabath gavo 
5,581 Ropa vra 43 m. am
žiaus ir tarnauja trečią ter
miną miesto tarnyboje. Da
bar Committeeman postą už
ims Ropa. '

Sabath buvo nominuotas 
penktame distrikte perrinki
mui į kongresmaną.

150 vaikų išvengė mirties

Siautė smarki audra
Audra siautė vidurio va-i 

karų ir pietų centralinėse 
valstybėse praeitą antradie
nį. Audra atnešė mažiausia 
37 mirtis, šimtus sužeidė ir 
paliko be namų, ir tūkstan
čius dolerių atnešė nuostolių 
nuosavybėse. Tuo laiku siau
tė didelis lietus.

Smarkiausiai buvo palies
ta Arkansas, kur įvyko ma
žiausia 30 mirčių. Taip pat 
Chicagoje siautė nepapras
tas vėjas praeitą antradienį. 
Palei Michigan avė. du vy
rai ir viena moteris nuken
tėjo nuo stiprauas vėjo.

Elkhart Township mo
kykloje, State Route 15, Wa-

terford, Ind., šimtas penkias
dešimt mokinių išvengė mir
ties, kai mokytojai vaikus 
nuvedė į baismentą prieš tai, 
kai vėjas nuplėšė nuo namo 
stogą ir stogo dalis susidau
žė į suolus, kur vaikai nese
nai buvo sėdėję.

Degtinės reikalai nepage
rėjo Chicagoje po to, kai va
gys save apsirūpino už $600 
vertės degtinę E. R. Rasmu- 
ssen taverne, 5551 Broad- 
way, ir 51 bonką Scotch 
burbom, už $176 vertės, pa
ėmė iš Dr. Rolph A. Reis na
mų baismento, 4828 Ken- 
wood.

Liepė atsigulti ant 
grindų

Praeitą antradienį plėši
kas įėjo į Provident Finance 
kompanijoa ofisą, antrame 
aukšte, 440į/2 State st., Ham- 
mond, Ind., ir privertė ofiso 
klerką atsigulti ant grindų. 
Plėšikas pagrobė $700.

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadieni
SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATUS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vantos duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima iisigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th SI. Kampas S. Paulina St.
A. F. ČZE8NA, Savininkas

X Ateitininkų draugovės 
šokėjų grupė praeitą pirma
dienį puikiai pasirodė radio 
televizijos stoty. Scenos 
“background” buvo lietuviš
kas vaizdas: lietuviška grin- 
čia, kiemas, gėlių darželis 
ir t.t. Dainų dalį atliko dain. *
E. Druktenytė. Visi būva 
patenkinti puikiais lietuviš
kais šokiais.

X Julia Norkus, gyvenan
tis 2948 Arch Str., buvo at
silankius į “Draugą” su sa
vo sūnum Stanley, kurs yra 
US Army Air Corps ir šio
mis dienomis parvykęs atos- T 
togų iš Tampa, Fla., stovyk
los. Namo parvyko lėktuvu 
o griš balandžio 17 d. auto
mobiliu. Ji su savo sūnum 
taip pat buvo nuvykus į Oak 
Forest prieglaudą, kur se
neliams nuvežė maisto ir ?- 
vairių drabužių.

X Kun. dr. J. Vaškas, M.
I.C., Marianapolio kolegijos 
direktorius, ir kun. J. Pau
liukonis, MIC., tos kolegijos 
profesorius, atvykę į Chi
cago kongregacijos reika
lais, vakar išvyko atgal į 
Marianapolį.

X Ona Radomskienė, vest 
saidietė. su sūnum Ričardu -> 
ir marčia, šiomis dienomis 
grįžo iš New Orleans, La., 
kur buvo ruvykus aplanky
ti savo sūnų kariuomenėj. 
Grižus pasakoja, kad ten 
jiau viskas žialiuoia ir gero
kai šilta, gi Chicagoj rei
kia dar pečius kūrenti.

X Sgt. Leopold Čibiras, 
tovnoflakietis, šiuo metu e- 
san‘is kur nors N. Gvinė
joj, savo draugams rašo į- 
domu laiška. Sako. gėrisi 
puikia sveikata. Dėdė Šal
mas mano svori nuo 266 
svaru sumažino iki 180 sva
rų. Jei kurios merginos no- 
ri numažinti savo svorį, lai 
įstoja ji kariuomenę. Gėriai? 
šia priemonė. N°reikia jo1 
kių medicinų.

X Šv. Kryžiaus bažnyčio
je, Town of Lake, Velykų 
dieną aukų parapijos reika
lams surinkta $3.400.28. Tai 
nepaprastas par? pi jonų duos 
niurnas. Kleb. kun. A. Lin
kus dėkoja visiems aukoto
jams.

X Balandžio 16 d. Varg
dienių Seserų Gildos nariai 
turės du parengimus: vie
nas Town of Lake. O. Bra
zauskienės salėj, 3 vai. po- * 
ęiet; kitas, West Side, Auš
ros Vartų parapijos salėj 7 
vai. vakare. Kaip vietiniai 
taip ir svečiai, malonėkite 
atsilankyti ir paremti sese- 
rų-vienuolių naudai rengia
mus parengimus.

X Karolina Rndavlčien?
2315 West 24 St., jau seniai 
serga. Gaila, kad ligonės ne
užjaučia reikiamai net tie, 
kurių yra tiesioginė parei
ga.

X K. Taraila, vestsaidie- 
tia, jau metai, kaip serga 
namuose. Jį užgavo automo
bilius einant į darbą.

•




