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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.“

—Abraham Lincoln
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NUSKANDINO DAR 15 JAPONU LAIVU
2,000 U. S. lėktuvų puolė Vokietija
Atakavo Berlyną ir Pas de Calais krantą

LONDONAS, bal. 18. — 
Apie 2,000-2,500 Amerikos 
lėktuvų šiandien atakavo 
Berlyną ir kitus taikinius 
Hitlerio tvirtovėje. Jiems 
priešinosi dideli skaičiai na
cių lėktuvų.

Vienas didelis dalinys iš
nešė dieninę ataką ant Ber
lyno, pirmą nuo kovo 22 d. 
Praeitą mėnesį amerikiečiai 
puolė Reicho sostinę šešis 
kartus, prarasdami 116 bom 
bėrių, bet sunaikindami 
bent 302 nacių lėktuvus.

Kitas lėktuvų dalinys puo 
lė anti-invazijos taikinius 
Pas de Calais apylinkėje, 
šiaurinėje Prancūzijoje.

Pirmas raportas apie ata
ką nurodė, kad joje dalyva
vo gal apie 1,000 didžiųjų

Prancūzams pranešta 
kad Invazija artėja

LONDONAS, bal. 18. — 
Vėliausias valdžios valdomo 
Londono radio pranešimas 
Prancūzijos žmonėms sakė
“laikas jaru darosi trum- kad jų slaptas susi rašinėli-
pas.” Pastaromis dienomis 
tie radio pranešimai pran
cūzams darosi vis dažnesni.

Jiems buvo patarta susi
krauti tiek maisto, kiek tik 
gali, nes bent ik5 išlaisvini
mo dienos civi.iai gyvento
jai turės pramisti iš to, ką 
turi pasidėję į šalį.

Pranešimas sakė, kad ir 
po Europos išlaisvinimo są
jungininkai dar negalės pri
statyti žmonėms daug mais 
to. Prancūzai buvo ragina
mi atmintinai išmokti duo
damas instrukcijas, kadangi 
bijoma, kad naciai gali grei 
tu laiku konfiskuoti jų tu
rimus radio aparatus.

Sekr. Knox pranašauja
Kurile saly invazija

WASHINGTON, bal. 18. 
— Spaudos konferencijoje 
laivyno sekretorius Knox 
sakė Amerikos jėgos even
tualiai užims kai kurias ja
ponų pozicijas Kurile salo
se, į šiaurryčius nuo Tokyo. 
Jis pranešė reporteriams, 
kad “niekas nežino, kada 
tas įvyks. Nė aš nežinau.“

Kalbėdamas apie karą Pa
cifike, Knox sakė japonai 
desperatiškai bando prista
tyti reikmenų savo prieša- 
kiniems yarnizonams.

KALENDORIUS
Balandžio 19 d.: Šv. Simo 

nas ir Šv. Leonas IX; seno
vės: Nergantas ir Nuomė

Balandžio 20 d.: šv. Teo
doras ir Šv. Agnės; seno
vės: Seibutis ir Lazdona.

ORAS
Dalinai ūkanota, 

didelės atmainos.

bomberių ir tiek pat naikin
tuvų.

Vakar naktį, britų Mos- 
quito bomberiai išnešė ata
ką ant Koelno.

Sąjungininkų lėktuvai iš 
Viduržemio bazių vakar nak 
tį baigė 72 valandas neper
stojančių atakų ant priešo 
susisiekimo linijų Balkanuc 
se. Liberator ir Wellington 
lėktuvai puolė Plovdiv gele
žinkelius, 75 mylias į piet
ryčius nuo Bulgarijos sosti
nės, Sofia.

Pranešimai iš Šveicarijos 
sako Rumunijos geležinkelių 
ir aliejaus laukų darbininkai 
šimtais bąga iš savo darba
viečių. Sakoma Buchareštas 
nebeturi vandens ir elek
tros, ir 40 nuošimčių jo gy
ventojų buvo evakuoti.

Diplomatai nepriešingi 
Anglijos suvaržymams

LONDONAS, bal. 18. — 
Anglijos vyriausybė vidur
nakty vakar pranešė sveti
mų valstybių diplomatams.

mas su savo vyriausybėmis 
nutraukiamas neapribotam 
laikui. Tuo būdu diplomatai 
negalės siųsti ar gauti tele
gramų ar raštų kodu, diplo
matai ar jų kurjeriai negali 
išvažiuoti iš Anglijos, ir 
visi diplomatiniai pa kietai 
turi eiti per oritų cenzūrą.

Tai pirmas kartas, kad 
toks suvaržymas buvo užde-; 
tas ant diplomatų. Įstaty
mas nepaliečia, tačiau, Ame 
rikos, Rusijos ir britų impe
rijos diplomatų. Jackie ir Ismarie Steiner, mokiniai Wild Flum mokyklo-

je, Richardton, N. D. šmotas anglies “iššoko” iš viedro ir
Anglija, ėmėsi tos gnez- aU(javė Jackie per galvą ir iškėlė guzą: Ismarie rašė arit- 

tcs priemonės, kad uždary-J metikos knygoje, kuomet popiera pradėjo rudyti ir degti.
ti paskutinį kelią perdavi
mui žinių apie artėjančią 

. Europos invaziją.
Militariniai autori tetai 

džiaugiasi, kad diplomatai 
nerodo piktumo dėl to su
varžymo.

Londone randasi visų pa
saulio kraštų, išskiriant 
ašies valstybių, atstovybės.

Paskutini mūšiai už Sevastopolį
Užsibarakadavę naciai smarkiai kovoja

Iš LONDONO — Berly
nas vėl dega ir rūksta. Ori
nėse kovose prarasta 19 A-

M ASK VA, bal. 18. — Ra- šios kovos vyksta įstiprin- ^merikos lėktuvų, 
portai praneša, kad dvi di- J toj miesto daly. 
dėlės rusų armijos artinasi; „ „ .prie kryžkelio Sevaelopoliol Rap°rta‘ »Jronto sako 
priemiesčiuose, ir ruošiasi! Gan'. Yeremenko orm.js žy-

paskutiniam puolimui dės- f.luoJ,a * m,aat* p‘etry' 
čių, kur jie užėmė 2,200 pė-peratiško nacių garnizono, 

kuris, nespėjęs pasitraukti 
iš degančio miesto, užsiba
rikadavo gatvėse žūtbūtinei 
kovai.

Vichy radio, cituodamas 
vokiečių raportą, pranešė, 

Nebus kad “mūšiai už Sevastopolį 
jau prasidėjo,“ ir sakė ar

ATSIRADO ‘ŠOKINĖJANTI’ ANGLYS

Apskrities taksų asesorius Givert Elkinson, Richardton, 
N. D., rodo dėmes ant Wild Plum mokyklos kambario sie
nos, kur misteriškos “šokinėjančios” lignite anglys iššo
ko iš viedro. Tai tik vienas “keistų dalykų“ toje mokyklo* 
je, kur knygos ir popiera pradėjo misteriškai rūkti ir už
siliepsnoti. (Acme-Draugasiį Telephoto.)

FIGŪRUOJA MOKYKLOS MISTERIJOJE

Vokiečiu agentūra 
sako Mussolini neserga

LONDONAS, bal. 18. — 
Nacių Transocean žinių a- 
gsntūrcs pranešimas iš Ber
lyno sakė autore ėringi vo
kiečių sluoksniai užgynė bri

dų aukščio poziciją kalniuo
se. šita armija, žygiuodama 
per gausiai minomis nuklo
tus laukus, greit susijungs 
su Gen. Tolbukhino ketvir
ta Ukrainos armija, kuri 
žygiuoja j Sevastopolį, iš 
šiaurės.

(Acme-Draugas Telephoto.)
tų raportą-, kad Benito Mus
solini serga. Anot agentū
ros, Mussolini sveikata la
bai pagerėjus.

VFI IAUSICS ŽINIOS
IŠ NEAPOLIO — Sąjun

gininkų lėktuvai iš Italijos 
atakavo tris nacių centrus 
Balkanuose.

IŠ MASKVOS — Rusų 
lėktuvai dar kartą atakavo 
Kostanta uostą, Rumunijo
je.

IŠ INDIJOS — Sąjungi
ninkai kartai ir tankai iš
muša jap-.i us prie. Imphal 
10 prieš 1.

IŠ NEAPOLIO — Ketvir
tadienio atako:e ant Buda
pešto, sąjungininkai sunai
kino bent 90 lėktuvų arti
mam aerodrome.

atakavo japonų Nuo karo pradžios submarinai
H0LLAND1A BAZE

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS sunaikino 53? japonu laivus
pietvakarių, Pacifike, bal. 
18.—Sąjungininkų aviacijos 
ir karių jėgos pranešė apie 
naujus laimė imus jų ofen- 
syvose prieš japonų bazes 
Naujos Gvinėjcs krante.

Gen. MacArthur komuni
katas pranešė apia didelę 
ataką ant Hollandia, olan
dų Naujoj Gvinėjoj, kur lėk 
tuvai puolė aerodromus, 
prieplaukas, įrengimus ir 
pakraščių laivus, ir paliko 
juos degančius. Puolimas 
buvo darytas sekmadieny, 
ir buvo vėliausias eilėje ata
kų ant tos japonų bazės.

Australiečiai kariai, ku
rie bal. 13 d. užėmė Bogad
jim, pasivarė dvi mylias 
pirmyn į Madangą, šiaurėje 
ir neuž iko jokics opozici
jos. Australiečiai karinin
kai mano japonai evakuoja 
tą apylinkę.

Bogadjim bazė saugojo 
Madangą, kurį sąjunginin
kų lėktuvai nekartą ataka
vo ir apnaikino.

Kenošietis lietuvis 
pabėgo iš Rusijos

LONDONAS, bal. 18. — 
Seržantas Enrikas Labanau 
akas—Laban, kuris dalyva
vo keliose atakose ant na
cių okupuotos Europos, ir 
paskutinį kartą buvo lėktu
ve, kuris buvo priverstas 
nusileisti Rusijoje, ir dėlto 
buvo internuotas, nesenai 
pabėgo iš Rusijos ir pasiekė 
Angliją, kur jis ir vėl daly
vauja atakose ant Hitlerio 
Europos.

Nepranešama, kaip Laba
nauskas, kuris yra Keno
sha, Wis. gyventojas, pabė
go iš internavimo Rusijoje, 
nė kaip jis pasiekė Angliją.

Savo laiku Laban buvo 
apdovanotas medaliu už da
lyvavimą rizikingose ata
kose. Lėktuve jis valdo kul
kosvaidį..

Aliantai atsiėmė Anzio poziciją
Atmušė nacių ataką į šiaurę nuo Cassino

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, bal. 18.—šiandien 
pranešta, kad sąjungininkai 
kariai vakar dasimušė atgal 
į priešakinę poziciją vaka- 
rinėj Anzio fronto pusėj. 
Atsiimdami tą poziciją, są
jungininkai suėmė šešis na
cių karius.

Į šiaurę nuo Cassino są
jungininkai atmušė smarkią 
nacių ataką, bet tik po aš
trių susirėmimų. Naciai bu
vo puolę vieną priešakinę 
poziciją Terelle apylinkėje, 
apie 4 mylias į šiaurę nuo 
Cassino.

Dalis nacių artilerijos ran 
dasi tuoj už Terelle, ir abi

WASHINGTON, bal. 18. Į
—Laivynas šiandien prane
šė, kad toli plaukią Ameri
kos submarinai šiomis die
nomis nuskandino dar pen
kiolika japonų laivų, jų ar
pe tris tankerius, kurie la
bai reikalingi pristatymui 
gazolino ir aliejaus savo ba-

Panaikina 4-F vyry 
draftavimo planą

WASHINGTON, bal. 18 
—Atstovų buto mili arinis 
komitetas šiandien padėjo į 
šalį planus specialiam by- 
liui, kuriuo buvo norima 
priversti 4-F vyrus imtis 
reikalingų darbų, grąsinant 
juos paėmimu į armijos ir 
laivyno darbo batalionus.

Pirmsėdis May sakė ko
mitetas nutaręs, kad tokios 
valdžios agentūros kaip Se- 
lective Service ir War Man- 
power Commission turi pa
kankamai autoriteto, kad 
reikalauti, jog 4-F vyrai su
sirastų karinius darbus.

Sėt eC. i ve Service oficia- 
lai spėja, kad yra apie 3,- 
000,000 tokių vyrų. Daugelis 
jų, anot May, dabar dirba 
kariniuose fabrikuose, ir 
daug likusiųjų mielai eis 
dirbti kariniuose darbuose.

Japonai skuba į svarbu 
Kinijos geležinkelį

CHUNGKING, bal. 18.— 
Japonai pradėjo iš naujo 
varytis Kinijoje. Jų žygis 
gali išsivystyti į bandymą 
uždaryti spragą Peiping 
Hankow geležinkelio linijo
je.

Jų varymasis centruotas 
ant Chungmow miesto, į 
rytus nuo naujo Yellow u- 
peš kanalo.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ“. 
DUOKITE Jf KITIEMS

pusės tame sektory atydžiai 
seka viena kitos judėjimą.

Pranešta taipgi, kad ki
tos sąjungininkų patrolės 
pasivarė gilyn į vakarus nuo 
Sangro upės, centrinėj daly 
fronto, bet neužtiko vokie
čių.

Parodydami susirūpinimo 
dėl sąjungininkų veiksmų 
žemutiniam GarigHano upės 
sektory, vokiečiai paleido 
suvirš 400 artilerijos šovi
nių į Minturno apylinkę. 
Sekmadienio naktį naciai 
kas 15 minučių oran iššovė 
žibintuvus, kad apšviesti 
apylinkę.

zėm, ir vieną laivų taisymo 
laivą.

Nuo karo pradžios Ame
rikos submarinai iš viso yra 
nuskandinę 532 japonų lai
vus, ir daug kitų sužalojo. 
Naujieji laimėjimai prideda 
kelius tūkstančius tonų prie 
anksčiau nuskandintų 2,000 
000 tonų priešo laivų.

Aliantai varosi pirmyn
2 Imphhal frontuose

KANDY, Ceylon, bal. 18. 
— Sąjungininkų komunika
tas sakė aliantų daliniai, 
kurie puola į Indiją įsilau- 
žusius japonus į šiaurryčius 
nuo Imphal lauko, pasivarė 
pirmyn ir vis dar “patenki
nančiai“ žygiuoja pirmyn.

Manoma ši ofensyva buvo 
atsukta prieš vieną trijų 
japonų dalinių, kurie praei
tą mėnesį įsibriovė į Indiją, 
ners komunikatas neplasa- 
kė, kur tie mūšiai įvyko.

Pietiniam sektory Imphal 
fronto, sąjungininkai pava
rė japonus iš vienos pozici
jos arti geležinkelio einan
čio į Sitchar, bet priešas 
kontratakavo ir mūšiai te
bevyksta. Japonai nori už
imti Bishenpur-Silohar ke
lią, kuris jungia amerikie
čių operuojamą Bengal-As- 
sam geležinkel’i, kuriuo pri
statoma reikmenų Burmcs- 
Kinijos frontams.

Į šiaurvakarius nuo Im- 
phal, aštrūs susirėmimai į- 
vyko ant Kohima-Dinapur 
kelio, kur sąjungininkai, lai 
kydsami pozicijas, kurias ja
ponai pirmiau buvo okupa
vę, atmušė priešo kontrata
kas.

Kieniečiai kariai šiaurinė
je Burmoje žygiuoja pirmyn 
Mogaung klony, varydamie- 
si į Myitkyina, svarbią ja
ponų bazę.

Suokalbininkų teisimas 
dar kartą atidėtas

NEW YORKAS. bal. 18. 
—FBI agentai šiandien sai
ga vo Edward J. Smythe, 
vieną asmenų, kurie kalti
nami suokalbi avimu prieš 
Amerikos santvarką.

Smythe nepasirodė teisme 
vakar ir todėl nustojo tei
sės į jo užstatytą $1,000 
kauciją.

WASHINGTON, bal. 18. 
—Teisėjas Edward C. Ei- 
cher atidėjo teismą 30 as
menų, kurie kaltinami suo
kalbiu prieš Amerikos san
tvarką, iki 10 vai. ryto tre
čiadieny. To & didėjimo pra
šė prokuroras, kuris sakė 
vienas kaltinamųjų, Edwar4 
J. Smythe, dar nesurastas, 
bet FBI agentai jo ieško.
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Gorės sąjungietes 
veikia

Gary, Ind. — Balandžio 
2 d. 61-eioe kp. susirinkime 
nutarta paminėti Motinų Die 
ną. Todėl užprašyta šv. Mi
šios už motinas ir paaukota 
amžinoji lempa už mirusias 
nares, šventėj visos narės 
“in corpore” eis prie šv. Ko
munijos. Nutarta vakare tu
rėti vakarienę ir. programą. 
Minėjimas bus gegužės 21 
d. Programai išpildyti pa
kviesti artistai iš Chicagos 
su gražiu vaidinimu. Taip
gi nutarta pakviesti S. Sa- 
kalienę, “Moterų Dirvos” 
redaktorę su paskaita.

Tikietai jau platinami.
Nutarta artistus ir sve

čius pavaišinti.
Darbavos ir laimėjo

Sąjungietes — Mary Ra
dis, Frances Klivickienė ir 
A. Nenienė prisidėjo savo 
darbuote per Ketvirtosios 
Paskolos vajų.

Frances Klevickienė išėjo 
laimėtoja jai įteikta $25.00 
karo bonas.

Sveikiname mūsų laimė
toją. Kuopoj ji eina finansų 
raštininkės pareigas. Ji yra 
motina trijų vaikų. Ji su 
savo vyru Juozu yra savi
ninkai gėrimų užeigas (sa- 
liūno).
Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Klūbas

Sis klubas susirinkimus 
per keletą metų laikė para
pijos svetainėje. Praeitam

Siuntinėliai lietuviui 
į Prancūzija

(LKFSB) Prancūzijoje, be 
kitų lietuvių, gyvenu ir A. 
Liutkus. Jo, kaip ir kitų te
nai gyvenančių žmonių, pa
dėtis labai sunki. Iš Portu
galijos mums praneša, kad 
vienas lietuvis kunigas iš to 
neutralaus krašto jam yra 
pasiuntęs šiek tiek pačių bū
tiniausių! dalykų. Atrodo, 
kad iš Portugalijos būtų ga
lima siųsti mažus siuntinė
lius ir pagelbėti svetimuose 
kraštuose atsidūrusiems lie
tuviams, tik Portugalijoje 
gyveną lietuviai neturi tam 
reikalui lėšų, iš viso šis rei
kalas nėra organizuotas.

"Lietuvių Kalbos! 
GRAMATIKA"

“Lietuvių Kalbos Gramatika”

ka,nu°ja........ $1.00
(Pridekite 10c persiuntimui) 
Šioji “Lietuvių Kalbos Gra

matika” yra skiriama vien tik 
Amerikiečiams ir Dr. Starkas 
kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes Jam teko per keletą metų 
<lft«t.vti Lietuvių kalbą kolegin- 
tams Marianapolis College, lcu- 
raudaai Thompson, Conn.

Siųskit užsakymus sekančiai:

"DRAUGA S"
2384 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

susirinkime nutarta perkel
ti i legijonierių ss'ę, 1625 
W. 15th Avė.

Susirinkimai įvykdavo kas 
antrą sekmadienį. Todėl pri
puolė Velykų dienoje. Dėl 
švenčių aus-raas nukelta sa
vaitę vėliau, t. y. į sekma
dienį, bal. 16 d. Laikas 1 va
landą.
Karo paveikslai

Klūbas yra nutaręs pasi
darbuoti Raud. Kryžiui. To
dėl bal. 16 d., 6 vai. vakare, 
toj pačioj vietoj (legijonie
rių salėje) ruošiama kauliu
kais žaidimas ir bus rodo
ma karo paveikslai (mo
vies ).

Vakare dalyvaus Raudo
nojo Kryžiaus viršininkas 
ir pasakys kalbą iš Raudo
nojo Kryžiaus veiklos šia
me kare. Bus ir kitų kalbė
tojų. Korespondentė

Paremia lietuvių 
teisinga baisa

(LKFSB Lenkų laikr3 š- 
tis “Amerika” įsidėjo žinią 
apie Toronto lietuvių pro
testą prieš Rusijos kėsini
mąsi prisijungti Lietuvą. 
Laikraštis pažymi, kad bol
ševikų, vadinamasis, plebis
citas Lietuvoje nieko bend
ro neturi su Lietuvos žmo
nių nusistatymu.

— “Gwiazda Polarna” pa
rašė apie lie uvių g2ūsų su
sirinkimą Chicagoje minint 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimą. Cituodamas kal
bėtojus, laikraštis platokai 
nusako lietuvių-rusų santy
kius, bolševikų okupaciją ir 
su užuojauta pamini tuos 
dešimtis tūkstančių Sibiran 
ištremtų lietuvių. Laikraš
tis parodo nuoširdų lietu
vių reikalų supratimą.

Budriko ritulio Valandos:
W.H.F,C. 1420 Klloeyeles —

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

Nedalioj, t: 10 vai. vakare.

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šį Pavasarini SI 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.

STUDIJUOJA ŽEMES KAMUOLĮ

Garsios Kanados penkiukės mokykloje seka mokytojos vienuolės aiškinimus ir du 
misi pasaulio įvykiais. (NCWC-Draugas)

Trys metai...
Kaip Chicagoje veikia A- 

teitininkų draugovė. Nariai 
— užaugę Laisvoje Lietuvo
je; atvykę į šį kraštą prieš 
kelis metus, susibūrė į ka
talikišką organizaciją. Tiks
las — skleisti ir palaikyti 
lietuvišką dainą, meną, šo 
kius ir viską, kas lietuviui 
yra brangu ir artimo šir
džiai iš prigimties. Nariai 
toje kultūrinėje veikloje dir
ba. Dirba paš-;ęsdami bran
gų laiką ir aukodami jau 
nystės energiją, ne kam ki
tam, kaip tiktai kad ilgiau 

| išlaikius lietuvybę Ameriko
je. Draugovė daug gražaus 

I jaunimo turi ir čia gimusių 
ir augusių lietuvių.

Trijų me.ų laikotarpyje 
daug gražaus nuveikta. Ne 
vien lietuvių tarpe veikia, 
bet ir svetimų tautų paren
gimuose reklamuoja Lietu
vos vardą, jo gražiąją liau
dies dainą, kukliuosius tau
tinius šokius. Publika visuo
met lieka sužavėta ir angliš
kų laikraščių reporteriai 
gražiai apraše gražųjį lie
tuvių veikimą.

Trijų metų veikimo minė
jimo proga stato veikalą 3- 
jų veiksmų “Taip tėvas no
rėjo”, kuris vaizduoja nyks
tančią, nupliktabajorų una-

BE

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS . 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMI8INO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
UNDER Ų. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Virginia 11414192 Archer Avė.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

te

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
ĮVEST VIRGINIA STOKER...........g g gg
STOKER COAL, Aukštos rūšies, Į Q

H 2 syk plautos. Chemiškai prirengtos * 
BLACK BAND LUMP.................... C į i n r

PETROLEUM COKE ....................S12 50
Extra Course * A.OM

rą” ir a. gimstančios Lietu 
vos veikimą. Antroje prog
ramos dalyje1 bus dainos, 
tautiniai ir įscenizuoti šo
kiai. Solo dainuos žymi jau
nosios kartos dainininkė A- 
delė Druktenytė.

Vakaras įvjk3 balandžio 
30 d., 5:30 vai. vak. šv. Jur
gio parap. salėje (Bridge
porte). Kviečiame visus da
lyvauti ir pci programos 
linksmai pasišokti. ANA.
PIRKITE KARO BONUS!

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

KEPTAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE
dėl

1944
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON

Sekretorius ir Iždininkas

D AB ARTINS 
DIVIDENTŲ 
RATA.............. 4%
1751W. 47th Street

=3A

• (LKFSB) Kunigui Vieny 
bės vadovybė tariasi su prof 
Senn dėl išleidimo lietuvių 
kalbos gramatikos anglis 
kai. Prof. Senn, kaip girdė
ti, šio darbo yra pasiryžęs 
imtis.

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARK

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės vir&minėtu

antrašu.

Rea. 6958 So. Talman Avė.
Ree. Tel. GBOvehUl 0617 
Office Tel. HEMlook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Permainytas 
vardas ir 
adresas.

I.ietnvlškas 
Žydukas — 
N. KANTER 
savininkas.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGA.

EXTRA!

MONARCH LIQUOR 
8529 So. Halsted St.

Phone TARD8 6054

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite Jaa leisdami Išeg
zaminuoti Jaa modernišklau.la 
metodą, kurią regSJ.mo mokslai 
gali sutelkti.

»# METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lt-tos
Telefonas: CANAL 0528, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien »:to a m. Iki 1:80 ». m. 

Trsdlad. lr Seštad. 8:10 a m.
Iki T:»0 p. m.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

29 metų patyrimas
ToL: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas

Ištaiso.
Ofiso lr Akinių Dirbtuvė 
*1401 SO. HALSTED ST. 

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

Sekmadienyje pagal sutartį.

■f

Treč*

BE

iTIARGUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 1L 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

ild 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — uuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo I ild 8 v. v.
"MARGUČIO ofiso adresas*.

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

SEE
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS: 
lfu* 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 raL rak. 

Nedėliomia pagal autartį
Offlea TaL YABds 4787 
Namų TeL PROapect 1930

TeL YARda 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

V*L: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal autartį.

Ofiso Tel. VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
OflM vaLi 1—1 b 4-6:80 F.M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARda 5921
KENtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vuL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Stree'
LIETUVIAI DAKTARAI -J *

Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 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. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Ild 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius

DR. R. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicere
Antradieniais, Ketvirtadieniai* 

ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryta, 2-6. 7-9 P. 1L

tL47 S. Halsted St, Cbicagt 
Pirmadieniais, Trečiadieniai*

/ ir fteštadienlal*
VaL: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

35

ssa

TeL CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

* vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

8241 VVest 66th Place 
Tel. REPubllc 7868 /

TeL CANai 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. L SIMKUS

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

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:90 
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko

mis.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šalkite—
Rea. Tel.: MIDvray 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ild 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 LAFayette 3210 
Re*. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama—
ftauklte: KEDzie 2868

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J. W. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING Retai minėtas mūsų tautos kankinys REMIA SAVO 
KONKURENTĄ

“DRAUGO** 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HFI,P WAWTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Drarborn Rtrret 
Tol. • RANdoloh M88-HHI

SVARBUS PRANEŠIMAS
W*r M*npower CbmmlJrion nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darblnli^cu turi įsigyti Pa- 
Uuosovimo Ra£t* (staU-ment of 
arallahillty) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
poHCr Oommtsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitlkrlnklt ar Jūs galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga paltuos*. 
rlmo raitas. .lūs sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

LANGŲ PLOVftJŲ 
Patyrimo nereikta 

Gera mokestis. AtsiSauklto 
Ttmekeeper’s Ofisan 

EDOEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheriilan Road

HELP VVANTED — VYRAI

DIRBTUVĖS

DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOIWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVE.

HELP WANTED — MOTERYS

Advance Spring 
Corporation

Reikia vvrų prie springsų 
tekinimo. Atsišaukit

1749 «W. Carroll Ave.
PAGELBININKŲ

REIKIA
Prie Deliverv Trokų

TAIPGI PAGELBININKŲ 
Dribtu vės darbams

C. BOITSHELLE * SON 
218 E. 71 st St.

6 PAKUOTOJO 
IR VYNIOTOJO

Prie Rhinping dept. darbu. 75c i 
vai. straigbt time. $1.12’/>c i vai. 
virs 40 vai. abelnai atieks $44.00 
j savaite. Apmokamos atostogos 

Gera transportacija 
MATYK IT MR. BANKS

BARRETT-CHRISTIE CO.
108 N. Clinlon St. FRA 9540

VYRŲ — VAIKINŲ
LENGVIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS

54 VAL. J SAVAITE 
$36.60 PRADEDANT 

PASTOVŪS DARBAI 
MATYKIT MR. PODALL

ARROW MATCH CORP. 
3001-33 W. Grand Ave.

(Kampas Saeramento ltlvd.)

Vyrų
PATYRUSIŲ AR NE

65c ir 85c i Vai.
APMOKAMOS ATOSTOGOS

Patogios darbo salvgos su įstaiga 
biznyje Chicagoje 75 metus. 

ATSIŠAUKIT
1807 W. Walnut St 

CASE & MOODY PIE CORP.

GIRL WANTED
For stenography, book keeping 

and general Office wark.
5 day week.
SOUTH SIDE 

WHO1jESALE LIQUOR
1945 W. 47th ST. I-A F 3832

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA MERGINŲ

Patyrusių ar ne. Lengviem svarbiem 
darbam popleros baksu dirbtuvėje.

60c Į vai. pradedant.

CENTRAI, PAPER BOX 
627 W. T.AKE ST.

CO.

moterų
Mekaniškat nalinkusiu atlikti 

VYRU DARBUS už LYGIĄ MO
KESTĮ. Regularis pakėlimas. 
Pašaukit Mr. Miner, CALumet 2121

R. R. DONNELLEY & SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenue

KASIERKA IR 
COUNTER MERGINA 

PATYRUSI
Darbas nuo vidurnakčio iki ryto.
CROTTY RROSS. CAFETERIA 

5335 S. Western Ave.
(Prie Foolo Bros. Grar Works)

REIKIA
SHIPPING TR RECE1VING 

KLERKU, STOCK HANPLER8 
IR ABELNŲ DARBININKŲ 

BORO A BF.CK DIV. OF 
BORO WARNER CORP. 

Atsišaukit Em.ployment Ofisan 
5950 W. ««th STREET

Ar šaukit I*ORtsmou(h 750®

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

HELP WANTKD — MOTERYS

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 na 50
Svarbioje pramonėje.

' Patyrimo nereikia.
Pradinė rata flOe j valandą ru 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 .‘-avalėlų.

5e premija dirbantiems vakariniais 
ar naktiniais šiltais. Pirmas šiltus 
7:30 ryto iki 4 pp., vakarinis šiltas 
4 pp. iki 12:30 ryte, naktinis šiltus 
12:30 iki 7:30 ryte.

ATSIŠAUKIT 
EMPLOVMENT OFISAN

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

CASPERS
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

VYRAI IR MOTERYS

GERA PROGA

PARSIDUODA — 3-Jų fletų mflrlnte 

namas West Sldėje—W. 2Srd Place. 

Saukite—Virginia 1141—Mr. Sloger.

SVARBI PRAMONĖ
SIŪLO DARBUS
ELECTRICIANS 

MAŠINŲ REPAIR VYRAMS 
PATYRUSIEM IR NEPATYRUSIEM

DARBININKAM 
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

AUKŠČIAUSIA RATA MOKA 
Geros Darbo Sąlygos 

CAFETERIJA ATDARA 24 VAL.
Į DIENA. CHICAGOS GATVft- 

KARIAI IKI NAMO.

INGERSOLL 
STEEL ft DISC DIV.
BORO \VARNER CORP.

llBtli A MORGAN

★ ★★★★★★★★
★ For Sale I
★ For Reni 1
★ For Helpl
★ Foj Service I
★ For ResultsI 

ADVERTISE
In America’® Greatest

Lithnanian Daily Newspoper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAM-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

A’ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★

' (Tęsinys)
* ‘Šventininkuose kupinas 

vagonas huvo privarytas 
grandinėmis surakintų bur
liokų ir kareivių. Nežinoda
mi, kas yra jų tarpe, suva
rytieji pradėjo taip biauriai 
ir nepadoriai šnekėti, kad 
nebuvo galima pakęsti. Tad 
aš prisiartinęs prie vieno, 
kurs daugiau už kitus ble
vizga jo, aštriai rusiškai, at
siliepiau: “Klausyk, ar tu 
esi galvijas, ar žmogus?’1 
Vargšas blevizga nutraukė 
kalbą ir nusiminė. Tada pri
pažinau jį žmogum ir nuro
džiau, kad gėdytųsi savo pa
leistuvysčių, gailėtųsi ir da
rytų atgailą, nes kitaip Die
vas nedovanos. Ir visi kiti

1 religinį gyvenimą;, nors daž- i 
nai dėl to reikalavę susikirs
ti. Išvažiuojant iš Petrapi- 
lės jam buvo labai gaila per
siskirti su vargšais, su ku
riais keliavo iš Vilniaus ir 
kurie taip daug jį buvo nu
mylėję. Jų vietoje atsirado 
nauji kelionės draugai, tarp 
kurių ir Blaževičių šeimy
na, apie kurią paskiau daž
nai mini savo laiškuose.

Kovo 7 d. laiškas rašy
tas jau iš Nižnio Novgorodo. 
Kun. Dovidaitis gėrisi rusų 
gerumu. Pakliuvęs Maskvos 
kalėj ima n kun. Dovidaitis 
pradžiugęs girdėdamas ten 
lietuviškai giedant. Sako, 
lietuvių kalinių būrelis lai
kęs vakarines maldas. Ap-

nutilo. Vienas lietuvis iš E-į leidžiant Novgorodą iki ge-

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

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžius 20 iki 50 metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

Atsišaaldt

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASH1NGTON ST. 

CHICAGO
Plrmad. visų dieną Penktad. 

8:80 ryto iki 5 pp.

Moterų Operatorių
Patyrusių prie power siuvimo 

mašinų

★ ★ ★
MERGINŲ IR MOTERŲ

Ofiso darbams: t stoekroom dar
bams; orderių pildyto jų; pakuo
tųjų.

★ ★ ★
Vyrų ar Vaikinų

Dirbtuvės darbams

★ ★ ★
PASTOVŪS DARBAI 

23 NORTH FRANKLIN ST.

Vyrų ir Moterų
—(lėl—

Svrbūs Karo Darbai
TOOL IR DIE MAKERS 

LATRE OPERATORIŲ 
ELEKTROS ARC YVELDERIŲ 

WELDERIAMS PAGELBINIKŲ 
HEAT TREATERS 

PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
LIGHT TRUK OPERATORIŲ 

GALVANIZERS 
CRATERS 

SPRAYERS
ABELNŲ DIRBT. DARBININKŲ

Gera mokestis ir po karo 
ateitis

RHEEM MFG. CO. 
7600 S. Kedzie Ave.

PANTRY MERGINŲ — pantovlems 
darbams. Gera mokestis Ir valgis. 
Matyklt Chef. OLD HEIDELBERG. 
14 W. Randolph St.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

PIRKITE KARO BONUS!

REIKIA VYRŲ

Concrete ir 
Building Darbininkų

GERA MOKESTIS — $1.10 Į VALANDĄ
T. A. Rehnąuist Co.
6639 S. VERNON STREET

MERGINŲ AR VYRŲ 
I^engvl dirbtuvės darbai medžio 

ISdlrbimo dirbtuvfije. 
ROBERTS MFG. CO.

1272 N. Wood St.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

'Draugo' Piknikai
1944 metais

1. Liepos (July) 9 d.

1944 M.,

Bergman's Grove,
RIVERSIDE, ILL.

Rugsėjo (Sept.) 4 d.,

2. LABOR DAY, 
VYTAUTO DARŽE

žeriūnų apskrities man (pa
dėjo burliokus nutildyti. Jis 
susimetė pasakoti pasakas 
ir visi klausėsi.”

Toliau kun. Dovidaitis ra
šo, kad traukinys su trem
tiniais sustojo Dinaburge. 
Tenai daug latvių ir kitų 
sukrušta į vagonus. Pa.tir 
ta, kad dėl mažo nusikalti
mo kai kurie ištremiami Si
biran. Tarpe tremtinių būta 
daug su mažu tikėjimu, ar
ba visiškai be tikėjimo. Kun. 
Dovidaitis ir vienas ir kitai 
daug rūpinosi. Jis sielojosi, 
kad kiekvienas krikščionis 
daugiau rūpintųsi savo sie
los reikalais, kad daugiau 
mylėtų Dievą ir atsiduotų 
jo šventai valiai.

ležinkelio ištisą mylią juos

Kenesaw Mountain Landis 
II, brolėnas teisėjo K. M. 
Landis, šiomis dienomis Lon

pėsčius varę ir labai nuvar- gaport In<J dienraštyje į.
ginę. Bet paskiau atsilsėjęs 
ir užmiršęs visą kelionės 
vargą ir su savo žemaičiais 
drožęa giesmes apie Viešpa
ties kančią ir juokęsis iš vi- 
□o pasaulio. Tik vienas daik
tas rūįpėjęs: kur reiksią at
likti velykinę išpažintį.

Nėra laiškų nei iš Kazae 
niaus, nei iš Permo, tik ba
landžio 3 d. rašyta iš Tuga- 
lino, netoli Tiumeno. Atėjus 
pavasariui keliai buvo pa
bliurę, tad visą mėnesi ka
liniai buvo sulaikyti Tiume- 
ny. Kun. Dovidaitis tą laiką 
sunaudojo pasirengti velyki
nei išpažinčiai. Ir savo san- 
keleivius ragino atlikti išpa-

dėjo skelbimą, kuriame ra
gina piliečius balsuoti už jo 
konkurentą, prokurorą Cass 
kauntės (Indianą vai.), kad 
būtų išrinktas delegatu į 
būsimą nacionalį respubliko
nų partijos suvažiavimą.
(Acme-Draugas telephoto)

“Negalima nutylėti apieižintį. Su jų daugeliu atlaikė

Skaitydama laiški 
nuo sūnaus mirė

A.a. Domicėlė Gricienė, 
2034 So. Union Ave., 18-tos 
gatvės kolonijos biznierka, 
ilgametė Dievo Apveizdos 
parapijos narė šiomis die
nomis gavo laišką nuo sū
naus Alberto iŠ kariuome
nės. Laiške sakė jia pergy
veno sunkią operaciją. Mo
tina labai susijaudino ir ant 
vietos sukrito, ir mirė. Šian
dien, balandžio 19 d., au a 
Domicėlė Gricienė iškilmin
gai iš Dievo Apveizdos Baž-

pačios kelionės vargus”, ra
šo toliau kun. Dovidaitis. 
“Įkirų įspūdį daro draugi
jos įvairumas. Greta tavęs 
vagone sėdi galvažudžiai, ar
ba vagys, kurie ištremiami 
katorgpn. Bet visgi tokia 
draugija labiau pritinka tau, 
negus mes sulyginti su Die
vu. 0 vienok Dievas visur 
yra greta mūsų ir su mu
mis vienijasi. Pirmą kelio
nės parą neleista atidaryti 
lango. Galima numanyti, ko
kiu oru kvėpavome. O visgi 
V. Dievas užlaikė ir gyvena
me sveiki ir linksmi. Trum
pą laiką buvo lova — suo
lelis daugiau kaip vienas 
mastas ilgio. Bet) galima ir 
pasuolėje atsigulti ir kojas 
ištiesti. Kiti vaikščiodami,

rekolekcijas. Visi su pagar
ba klausę jo pamokinimų. 
Iš 80 kalinių tik 9 neatliko 
išpažinties. ”0 kaip malo
nu,” rašo jis, “draugauti 
su gyvio tikėjimo žmonėmis. 
Tarp jų esi kaip namie ir 
visiškai užmiršti apie ištrė
mimą.”

Kiti kun. Dovidaičio laiš
kai rašyti iš baržos (laivo), 
kuria juos vežė iš Tobolako 
Irtišio upe. Baržoj buvo dau 
giau kaip 300 kalinių, iš jų 
105 politiniai. Kai kurių ka
linių doriškas nupuolimas 
skausmu perverdavo kun. 
Dovidaičio širdį. Visas jo 
džiaugsmas buvo draugauti 
ir melstis su žemaičiais. 
Kaip tai brangus turtas,”

nyčios laidojama Šv. Kaži- pamįn<ižios, bet kas čia dėl
miero kapinėse. Amžiną atil
sį duok jos sielai, Viešpatie.

Rap.

to sirgs. To man neteko iš-į 
tirti, nes miegojau ant suo-

rašo jis, “mūšiui žmonių pa
maldumas, supras kiekvie
nas, kam teko matyti juos

nystės jis neapkentęs fizi
nio darbo. Bet tenai tą dar
bą pamylęs ir greit įpratęs 
tiek fiziniai dirbti, kad ga
lėjas prilygti kiekvienam pa
prastam darbininkui. Sako, 
šienaujant prakaitas čiur
liais bėgąs panaikino įsise
nėjusias jo slogas.

1869 metais kun. Dovidai
tis nukeltas į Tomską. Te
nai jis rado nemažą būrelį 
katalikų ir keletą kunigų 
tremtinių, eu kuriais susi
taręs išnuomavo namus baž
nyčiai ir ėmėsi į krūvą telk
ti katalikus, kurių daugu
mas jau buvo užmiršę savo 
tikėjimą. Bažnyčioje vaikus 
mokino poterių ir katekiz
mo, o paskiau įtaisė jiems 
mokyklą. Vaikus maitino ir 
dengė aukomis, kurių nemar
iai' gaudavo iš Žemaitijos. 
Deja, dėl vaikų mokinimo 
jis įskųstas vyresnybei ir 
dėl to iš Tomsko nukeltas 
už 500 verstų — į Kainską.

Kaina k an nuvykęs kun. 
Dovydaitis išsinuomavo na
melį ir ėmėsi mokinti vai
kus. Tose apylinkėse gyveno 
daug katalikų. Neturėdamas 
priemonių juos lankyti, jis 
nusipirko arklį ir vežimėlį

Nardytojai joja ant 
torpedų, juos nutaiko
LONDONAS, bal. 28. — 

Laivynas pranešė, kad šio
mis dienomis pasekmingai 
vartota naujas būdas torpe
dų taikymui. Du vyrai, ap
sirėdę nardytojų uniformo
se, joja ant torpedų kol jie 
priartėja prie priešo laivų, 
tuomet pasuka torpeda į lai
vą ir nusileidžia į vandenį. 
Torpedos galas tuomet nui
mamas nuo torpedos ir pri
jungiamas prie laivo apa
čios, nustatoma mašinerija 
sprogimo laikui, ir nardyto
jai pabėga pirm negu įvyk
sta sprogimas.

8KELBKITĖS “DRAUGE”

Žuvo
Pirmadienį (balandžio 17 

d.) iškrito pro langą ir užsi
mušė Grover H. Garreston, 
55 metų. Jis iškrito iš savo 
ofiso pro langą. Jis buvo ap- 
draudos firmos viršininkas. 
Jo ofisas buvo Board of 
Trade name, Chicagoje, 
aukšte.
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Baisu!
West Sidėje, užpakalyje 

1337 S. Kildare, gatvelėje, 
buvo rastas nužudytas vy
ras, vidutinio amžiaus. Vy
ras buvo nušautas, šūviai 
paleisti tarp akių.

Manoma, kad nužudytas 
asmuo buvo išmestas iš au
tomobilio ir nuvilkta* į gat
velę.

lėlio, žinoma, susirietęs, bet | litremime Kuo tobtarj vsr-iir važinėjo po Sibiro tyry
visgi geriau kaip kas kiti, «“ "f“' tu“-...... '

mažai kas galėjo sėdėti ,bMO £nebl“*nes
vienas. Kiti turėjo sėdėda
mi snausti, ypač tie, kurie 
buvo apkaustyti. Jutau, kad 
esu lygus Tiškevičiui, Biržių 
valdovui, kurs drauge va
žiavo. Ir tikrai, mane gerbė 
labiau, negu būčiau tai nusi
pelnęs.”
Atskirtas nuo vargšų

Kitas laiškas račytas iš 
Petrapilės 1866 m. vaa 21 
d. Po įvairių naujų įspūdžių 
kelionės kun. Dovidaičiui ten 
kalėjimas pasidarė nuobo
dus. Teko jam visą laiką 
praleisti aristokratiškoje ka 
Įėjimo kameroje, kur buvo 
laikomi aristokratai kali
niai, kuriems dvasios reika
lai mažai rūpi. Bet ir ten 
kiek galėdamas kun. Dovi-

kuriaja atranda suraminimą 
ir stiprybę.”
Apsigyvenimo vietos

Rugpiūčio 15 d. kun. Do
vidaitis rašo iš Kuzniecko. 
kur jam paskirta apsigy
venti. Jis tenai nusipirko na
mus su dideliu daržu ir į 
aavo namus priėmė vienio 
tremtinio lietuvio šeimą. 
Tas lietuvis netrukusi nusi
pirko pora karvių, keletą 
vištų ir veršį, o kun. Dovi
daitis iš savo pusės nupir
ko arklį už 10 rublių ir du 
meitėlius.

Turint gyvulius, reikėjo 
jiems šieno, rašo kun. Do
vidaitis. Už septynių verstų 
surado tinkamas pievas ir 
su tremtiniu ias šienavo. Jis

daitis darbavosi pažadinti sako, kad iš pat savo jau

nus ieškodamas katalikų. 
Rado jų daug. Jų vieni bu
vo nutolę nuo tikėjimo, kai 
kurie be bažnytinės santuo
kos gyveno, vaikai augo be 
krikšto. Jis juos patvarkė 
ir pastatė ant stipraus dva
sinio kelio.
Apleido Sibirą

1872 metais kun. Dovidai
tis Kainske pavojingai su
sirgto ir vos išliko gyvas. 
Netrukus jis gavo leidimą 
apleisti Sibirą. Jam buvo 
leista grįžti ne į savo kraš
tą, bet į Jekaterinoslavą. Tą 
pat laiką ir keletas lietuvių 
gavo leidimą grįžti į Lietu
vą. Kun. Dovidaitis turėjo 
apie du šimtus rublių, ku
rių jam būtų užtekę grįžti 
į Rusiją, bet anie lietuviai 
neturėjo pinigų. Ir čia kun.

(Nukelta į 4 pusi.)

I
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LRKSA ir mes
ORGANIZACIJOS FINANSAI

Neabejojame, kad mūsų dienraščio skaitytojai yra 
gana gerai susipažinę su Lietuvių R. K. Susivienymu 
Amerikoj, nes tai sena organizacija, kurios “Draugas” 
yra buvęs oficialiu organu. Ne vienas ir iš mūsų skai
tytojų yra LRKSA nariu. Todėl visiems yra įdomu, koks 
yra jos finansinis stovis.

Šių metų pradžioj išduotuose valstybėms raportuose 
rž 1943 m., matome, kad Sus-mas praėjusiais metais 
gavo 259 naujus narius. Apdraudos užrašyta $136,500.00 
t urnai. Viso narių šių metų pradžioj buvo 10,849. Visa 
r.arių apdrauda siekia $5,573,275.00. Ižde turto yra — 
<1, 517,041.00. 1943 m. mirusių narių pašatpgaviams 
i mokėta $141,310.00. Viso nuo Sus-mo susiorgsmza- 
vimo mirusiųjų narių giminėms išmokėta $3,975,072.
U AKIŲ SKAIČIUS

Virš paduoti skaitmenys parodo, kad Lietuvių R. K. 
Susivienymas yra gerame finansiniame stovyje. Tačiau 
praėjusiais metais padaryti išmokėjimai pašalpgaviams 
kalba, kad mirtingumas buvo gana aukštokas ir kad 
nedaug naujų narių teprirašyta.

Mūsų žiniomis, LRKSA centro valdyba iš savo pu- 
s .s viską yra padariusi, kad daugiau naujų narių lai- 
r ėti. Tačiau tą darbą sunkino ta aplinkybė, kad šiuo 
r etų visų veiklesnių žmonių laikas yra aukodamas A- 
irerikos karo pastangoms.
DAUGIAU DĖMESIO SAVAI ORGANIZACIJAI

Bet, nepaisant visų aplinkybių, lietuviai katalikai tu
rtų kreipti žymiai daugiau dėmesio į šią organizaciją. 
J ik, nežiūrint kokiais laikais gyvename, turime būti 
pavalgę, apsirengę ir pastogę turėti, šiais laikais ir 
a drauda yra vienu iš gyvenimo būtinų dalykų. Retas 
k uis iš mūsų nėra apsidraudęs, žinant, kad saviškė 
organizacija (LRKSA) yra ir katalikiška, ir lietuviška, 
ir turinti tokius pat apdraudos skyrius, kaip Ir bet kuri 
apdraudos kompanija, lietuviai katalikai pirmoje vie
tele turėtų rūpintis apdrausti aaivo gyvybę ir sveikatą 
savoje — lietuviškoje katalikiškoje organizacijoje.

Tad, daugiau dėmesio savai organizacijai.

mis aplinkumomis ir planuoja plisti giliau Europoje ir 
Azijoje.

Iš šio p. Wiegando rašinio galima (padaryti tik vieną 
išvadą: Amerika ir Didžioji Britanija dabar tuojau tu
ri tarp savęs dar geriaiu susibarti ir ieškoti kelių, ku
riais einant būtų galima ir Rusiją priversti artimai 
kooperuoti ne tik karo reikaluose, bet ir pokarinės pa
saulio rekonstrukcijos darbuose.

★
Svarbūs pasitarimai Londone

Nėra paslaptimi, kad jungtinių tautų vadovybėje po
karinės pasaulio rekonstrukcijos klausimais nėra su
tarimo, nepaisant to fakto, kad tokiam susitarimui pa
grindas buvo patiestas Maskvos ir Teherano konferen
cijose. Po tų konferencijų įvyko visa eilė tokių dalykų 
kurie reikalauja rimto susirūpinimo ir išsiaiškinimo.

Tuo tai reikalu Edward R. Stettnius, Jr., šiuo metu 
konferuoja su aukštai anglų valdžios pareigūnais Lon
done. Tie pasitarimai liečia, žinoma, pirmoje vietoje ka- 
ix> eigos reikalus, o antroj — pokarinės taikos klausi
mus, kuriuos turės rišti didžiosios sąjungininkės bendri 
susitarimu. .. A * „.1«I Ml ii

Londono korespondentai labai aiškiai pasako, kad p. 
Stettinius tariasi su anglais dėl laikymo Atlanto Carte- 
rio dėsnių prie Rytų Europos, Lenkijos-Rusijos sienų nu
statymo klausimu.. Be to, Prancūzijos, Italijos ir daug 
kitų svarbių ir didelių problemų pasikalbėjimuose pa- 
liesta. - UlHtMa '-

t
Ligšiol, kiek jau buvo žinoma, Didžioji Britanija bu

vo palinkusi' patenkinti Maskvos reikalavimus nusta
tant sieną tarp Lenkijos ir Rusijos. Jungtinių Valstybių 
vyriausybė savo žodžio tuo reikalu dar nėra tarusi. 
Kurion pusėn pakryps Vašingtonas, gal būt tai paaiš
kės iš p. Stettinius pasikalbėjimų Londone.

Reikia manyti, kad Jungtinių Valstybių nusistaty
mas, kokio ligšiol buvo laikomasi, nepasikeis nei Rytų 
Europos, nei kitais pokarinės pasaulio rekonstrukcijos 
klausimais.

Svarbus reikalas
Kuri iš Chicagos ir apylinkių draugija, neišrinks at

stovų į Lietuvių Konferenciją Chicagoj (gegužės 21 d.) 
tai reikš, kad ji lyg ir nęnori dėtis prie patriotinių, vie
ningų darbų pagreitinti Amerikos pergalę ir Lietuvos 
išlaisvinimą. Mes manome, kad tokių draugijų nedaug 
teatsiras.

Laiko nedaug beliko. Draugijos turėtų pasiskubinti 
rinkti atstovus. Net specialius susirinkimus šį^m tiks
lui reiktų sušaukti, jei regularaus draugijos susirin- 
kimo nebebus iki gegužės mėn. 21 d. Reikalas yra di
delis ir svarbus.

Australijoje domisi 
lietuviška muzika

(LKFSB) Viena australų 
muzikos mėgėja draugija 
Brisbane suruošė, taip va
dinamą, Lithuanian Music 
Recital, kurs įvyko Central 
Catholic Library Hall. Susi
rinko visi Brisbane lietuviai 
ir daug australiečių pasi
klausyti žinių apie Lietuvą 
ir išgirsti lietuviškos kaimo 
muzikos. Muzika buvo de- 
montsruojama plokštelėmis. 
Kalbėjo lietuvis kunigas Ta
mulis. Pasisekimas buvo 
taip didelis, kad prelegen
tas tuojau buvo pakviestas 
į kitą už 50 mylių esantį 
miestelį Southport pakarto
ti tą muzikos demonstraci
ją aukštesnėj mergaičių mo
kykloj. Salė buvo pilna žmo
nių: studenčių, mokytojų ir 
svečių iš miesto. Atidarymo 
žodį pasakė vietos kapelio
nas, pabrėždamas, kad Lie
tuva, nors yra mažas kraš
tas, bet pasižymi savyta ir 
spalvinga muzika. Paskaita 
ir demonstracija užtruko a- 
pie dvi valandi, bet visi aus
traliečiai klausėsi su susi
domėjimu. Baigiant mokyk
los vedėja pareiškė savo pa
sigerėjimą ir įvertinimą lie
tuviškos muzikos meno. Ji 
pirmą kartą savo. amžiuje 
girdėjusi lietuviškas melodi
jas ir lietuviškus žodžius. 
Taipgi padėkojo už įteiktas 
knygeles: “Fifteen Liąuidat- 
ed Priests in Lithuania”. 
Savo kalboje ji išreiškė už
uojautą vargstančiai lietu
vių tautai. Palinkėjo, kad 
Lietuva vėl būtų laisva ir 
nepriklausoma.

POVILAS ARTIŠAUSKAS
Mirė Bai. 18d., 1944m., 2:30 v. ryte, sulaukęs 69 m. amž. 
Gyveno; 4051 South Maplewood Avenue.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskričio, Naujamies

čio parapijos, Nuocegalio kaimo. Amerikoj išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Kotryną (po tėvais 

Bagdonaitė); dukterį Petronėlę Jarmoška ir jos vyrą Tadeu
šą ir jų šeimą; sūnų Antaną (U.S. Army); dukterį Adelę ir 
žentą Louis Barta (U.S. Army) ir jų šeimą; brolį Mateušą; 
brolio vaikus Petrą Ir jo moterį Viktoriją ir jų šeimą, Bronis
lovą ir jo moterį Phyllls ir jų šeimą, Joną ir Stella Artišaus- 
kus; švogerką Petronėlę Jusis ir jos vyrą Joną ir jų šeimą; 
sesers vaikus Mateušą Skukauską tr jo šeimą, Pranciškų Kli- 
Stanley ir Leoną Artišauskus; ir daug kitų giminių, draugų 
kūną ir jo šeimą; 5 pusseseres Artišauskaites ir 2 pusbrolius 
ir pažįstamų. Velionis priklausė prie LRKSA 160 kuopos ir 
prie Teisybės Mylėtojų draugijos.

Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje, 4348 S. Ca
lifornia Ave. Laidotuvės įvyks šeštad., Bai. 22 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasid. šv. Panelės pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; .Moteris, Dukterys, Sūnus, Žentai, Anūkai, Bro
lis, Brolvaikai, Sesers Vaikai, Pusseserės, Pusbroliai, Giminės.

Laid. direkt. — J. Ldulevičius, tel. LAF. 3572. *
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Didelis kontrastas
Hearsto dienraščių bendradarbis Kari H. von Wiegand 

s vo straipsnyje praėjusio sekmadienio Herald-Ameri- 
ccn laidoj rašo, kad, girdi, “Jungtinių Valstybių di- 
p'amatai sapnuoja, kuomet rusai veikia”. Jisai netiki 
tam, kad demokratinis amerikonizma9 ir totalitarinis 
komunizmas galėtų būti geri (partneriai pokarinės re
konstrukcijos darbuose. Jisai nurodo didelius kontras
tus. Amerika turi laisvas institucijas, akmens teises, 
lasvas įmones. Sovietų Rusija — vienos politinės par- 
ti os totalitarinės diktatūros politinė sistema, su slap
tos policijos armija, be privatinės nuosavybės, su ko- 
ir inizmu (dabar jau vadinamu valstybiniu kapitaliz
mu , su valstybės valdopra pramone ir prekyba. Sovie
tų sistemoj valdžia su darbininkais gali elgtis taip, kaip 
ji nori, nes jie yra jos akli vergai.

Anot p. Wiegand, amerikonizmas su komunizmu jo
kiu būdu nėra galima suderinti.

Ir tasai komunizmas su visa savo totalitarinės dik
tatūros politine sistema šiuo metu naudojasi patogio

Rimta pastaba
“Sandara” rašo:

“Balandžio 2 d. š. m. Detroito susirinkime Julius 
Smetoni pasakė kalbą, kuri vėliau buvo ištisai at
spausdinta Clevelando laikraštyje. Perskaičius ją, 
gauni įspūdžio, jog kai kurie ir pasigarsinę žmonės 
absoliučiai nieko neišmoksta ir neužmiršta.

Julius Smetona užsipuola ant mūsų partijų, kurių 
čia kaip ir nėra. Amerikos lietuvių visuomenės va
dams jis prikiša tokį dalyką: “Jiems ne tiek svarbu, 
kad Lietuva vėl būtų nepriklausoma, kiek tai kas 
ateities Lietuvą valdys.” Toks užmetimas yra nesą
monė, nes ir didžiausias išminčius negalį pasakyti 
kokie žmonės atsistos Lietuvos priešakyje. Toliau J. 
Smetona pasakoja:

“Deja, nepriklausomos Lietuvos egzistavimas pa
liko ir neigiamų padarinių: valdžios ištroškusiems, 
bet jos negavusiems politikieriams nepaprastai išug
dė politines aistras, kurios nesuvaldytos ir kartkar
tėmis begėdiškai iš versdamos į paviršių, jau daug 
padarė žalos Lietuvai...”

Taip kalbėti gali tik tas, kuris persisunkęs arogan
cija ir bajoriška nuotaika, į paprastus žmones žiūri 
kaipo į vergus, bet ne kaipo į laisvus piliečius. Taip 
charakterizuoti Lietuvos ir Amerikos lietuvių visuo
menės darbuotojus ir patriotus, kurie už savo pasi
šventimą senai tėvynei nieko negauna, bet daug ką 
prideda, gali tik išlepintas, sugadintas pusbernis, bet 
ne rimtas kalbėtojas.

Ne laibas dabar puldinėti ir juodinti kad ir tas 
lietuviškas “partijas”, kurios yra ne kas kitas, kaip 
tų pačių lietuvių susibūrimas, naudojamas šiuo lai
ku Lietuvos teisių gynimui ir nepriklausomybės at
statymai. Kas griauna lietuvių vieningumą ir šmei
žia savuosius, tas ucužsipeluo gero lietuvio vardo.”

Lietuvis vedėjas 
agronomijos institute 
Kolumbijoje

•(LKFSB) Pereitų metų 
pabaigoje kunigu įšventin
tas salezietis tėv. N. Šalčiu
kas gavo naują paskyrimą: 
Hagues mieste eina ekono
mo ir mokslo vedėjo parei
gas Saleziečių Agronomijos 
Institute. Kunigu jisai bu
vo įšvęstas 1943 m. lapkr-. 
28 d., pirmąsias Mišias laikė 
gruodžio 8 d. Vietos salezie
čiai ir moksleiviai, kuriuos 
jis prieš šventimus mokino, 
suruošė jam pagerbti aka
demiją.

Retai minėtas mūsų 
tautos kankinys

(Atkelta iš 3 pusi.)
Dovidaitis surado priemonę 
savo tautiečiams pagelbėti. 
Nupirko kitą arklį, keletą 
plytelių arbatos, virtuvą, 
cukraus, dalgį žolės pašie
nauti ir pavasarį su savo 
draugais išvažiavo iš Kains- 
ko.

Per du mėnesius pėsti ei
dami su arklių traukiamu 
vežimu suvaikščiojo apie du 
tūkstančius verstų. Nenorė
dami lėšuotis, nakvodavo ne 
sodžiuose, bet laukuose. Pa
siekę Birską, ten rado lie
tuvį kaunietį šukevičią ir 
jam pardavė arklius ir ve
žimą. Už tuos pinigus kun. 
Dovidaitis nupirko geležin
kelio bilietus savo draugams 
iki jų namų ir sau iki Ode
sos.

Jekaterinoslave kun. Do
vidaitis trumpai gyveno. Ir 
tas gyvenimas buvo vargin
gas. Buvo pastatyta nauja 
bažnyčia katalikams, bet 
negautas leidimas joje pa
maldas turėti. Tad tos baž
nyčios zakristijoje jis pasi
rūpino altorių ir ten slapta

laikė mišias. Katalikai bu
vo daugiausia vokiečiai, dėl 
to jis turėjo mokintis vo
kiškos kalbos ir gerokai pra 
moko.

1873 metais Jekaterinos- 
lavo gubernatoriaus Durno- 
vo (pastangomis kun. Dovi- 
daičiui leista grįžti į tuo
metinę vadinamą Kurliandi- 
ją (Latviją), bet ne į Kau
no guberniją. Kun. Dovidai
tis grįžo ir apsigyveno J’ukš 
toje — Lietuvos pasieny. 
Grįžo su palaužta sveikata 
— sirguliuodamas, bet ir 
ten ėmėsi darbo tarp žmo
nių, .nepaisant pakirsto savo 
kūno organizmo. Pagaliau 
1882 m. gruodžio 26 d. kun. 
Dovidaitis užbaigė savo šven 
tą gyvenimą žemėje tarp 
savųjų. Buvusieji Varnių se
minarijos jo mokiniai ant 
jo kapo pastatė paminklą, su 
užrašu: “Mylėjo Dievą už 
viską labiau, o artimą kaipo 
pats save.” P. T.

Gyvenimą sudaro minia ir 
herojai. Bet tos abi pusės 
yra amžinai priešingos, nes 
minia nekenčia herojų, o he
rojai žiūri su panieka į mi
nią. V. Bielinskis

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

-41

MONIKA MIKALAUSKIENE 
(Po pilimi vyru st Imoklenf, 

po tėvais Ka/iilaitė)

Mirė Bai. 18d.. 1944m., 5:20 
vai. ryte, miiJaiikUH pusės amt

Gimus Lietuvoje. Kilo Ifl 
Raseinių apskr., Betlgalos par, 
i’riftmaiitų kaimo.

Amerikoje tftgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų. Vincentų; brolienę Marcei- 
la Budrerkienę ir Jos vyrų An
tanų ir Jų sūnų Sgt. Kdvvard 
(U. K. Army); ir daug kitų gi
minių. draugų ir paZJ tanių.

Velionė priklausė prie Apaš
talystės Maldos ir prie Treti
ninkų draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose; 
4408 H. Talman Ave. Tsiidotu- 
vės jvyks penktad., Rai. 21 
dienų. IŠ narnų 8:30 vnl ryto 
bus atlydėta j Nekalto Prasid. 
šv. Panelės parap. baė.nyėlų, 
kurioje jvyks , gedulingos pa
maldos ufl velionės alėta. Po 
pamaldų bus nulydėta j švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdfttai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nnllūdę: Vyras, Brolienė ir 
Jos šeima Ir kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: John 
F. Eudeikis, tel. YARda 1741.

'Springsiniai 
Matrasai 

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 

sprtngsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO Ir KOVO mėn

Studio OrtiH'ta

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSSVBLT BOAD

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.
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CHICAGO IR
Roseland lietuvių 
žinios

Parapijos komiteto s>u»i- 
rinkimas įvyko bal. 13 d., 
kad pasitarti dėl ateities vei 
kimo. Ta proga naujas kleb. 
kun. J. Šaulinakas komitetą 
pavaidino.

Nutarta darbuotis suruo
šimui didelio pikniko, kuris 
įvyks gegužės 14 d. Nutar- 

* ta iš anksto platinti tikie-
tu».

Nutarta kreiptis į arki
vyskupą su prašymu antro 
kunigo asistento, nes dviem 
kunigam yra perdaug dar
bo. Parapija auga ir jau ly
ginama prie didžiųjų para
pijų. Laikui bėgant turėsime 

^ir naują bažnyčią. Roselan- 
diečiai tam dirba sutartinai.

Apylinkėse
nepaisant blogo oro, j para
pijos svetainę, dvasios vado 
vedami, nuėjo į laid. dir. La- 
kavičiaus koplyčią ir atkal
bėjo tam tikras maldas už 
mirusį narį.

Sv. Vardo draugija rūpi
nas ne vien gyvais nariais, 
bet nepamiršta ir mirusių. 
Šv. Mišios yra laikomos ir 
maldos kalbamos už miru
sius narius.

Prie S v. Vardo draugijos 
nėra sunku priklausyti. Dr- 
gija iš naujo nario nereika
lauja nei metrikų, nei dak
taro paliudymo, vien tik rei
kia pildyti Dievo ir Bažny
čios įsakymai ir eiti bendrai 
kas mėnuo prie šv. Komu
nijos. Tas yra lengva ir gar
binga. Ir naudos labai daug.

Vienybėje viskas 
galima

Bridgeport. — Kat. Fede
racijos 26 skyriaus poseimi- 
niam ir pokoncertiniam susi- 
įrinkime, bal. 5 d., paaiškėjo 
daug naudingų apsireškimų 
katalikiškam vieningam vei
kime.

! Prieš pora metų prelatas 
M. Krušas buvo sušaukęs pa
rapijos komiteto narius, per
organizavo vietos Federaci
jos skyrių ir pats nužiūrėjo 
valdybon tinkamiausius as
menis, kurie iki šiol ener
gingai savo užduotis atlie
ka.

E0ka dvasiškiams, (ypač 
kun. J. Prunskiui, kuris ne
apleidžia nei vieno susirin
kimo, Federacijos skyrius 
gražiai darbuojas.

A. a. Rcka3 Šidlauskas, 
vienas Šv. Vardo draugijos 
narių, šiomis dienomis mi
rė. Tai jau penktas miręs 
narys šios draugijos. Jo su
mas Stanislovas yra Šv. Var
do draugijos raštininkas. Ve 
lionis buvo pavyzdipgas ka
talikas ir narys Šv. Vardo 
draugijos. Kaipo tokį. labai 
iškilmingai palaidojom ba
landžio 14 d. Draugycs na
riai, susirinkę skaitlingai,

Nežiūrint naktinių darbų. 
Balandžio 23 d. rengiama 8uairinkimai esti skaiuin. 

vakarienė su labai gražia , įr daug ką atei{iai
programa. Varg. K. Sabo- Neakaitant draugijų 8u8i.
nis žada k, tai nepaprasto’ ietugiy Federacijos vė- 
surengti. Taigi, nepaprastas 
bus vakaras, nes ką K. Sa
bonis rengia, visuomet yra 
kuo gėrėtis.

Ši vakarienė t^is išleistu
vės kun. J. Paškausko ir 
priimtuvės kun. J. Šaulins- 
ko. Pradžia 6 vai. vak.

A IA 
KAZIMIERAS 

BANAITIS
Mirė Bal. 17d.. 1944m„ 6-tą 

vai. ryto. sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje^. Kilo iš 

Panevėžio apskr., Ramygalos 
parapijos. Amerikoje išgyveno 
40 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
augintinę'Rozaliją Norvel ir jos 
vyrą Wllliam; ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažjstamų.

Kūnas randasi pašarvotas — 
Lachavvicz koplyčioje, 2314 W. 
23rd Placo.

Laidotuvės ĮvykB Ketvirtad., 
Bal. 20d., 1944m., IS koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas j Aušros Vartų parap. baž
nyčią. kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą Po pamaldų bus nulydėtas 
į švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Augintine, Jos Vy
ras, ir Kitos Gimines.

Laidotuvių direktoriai: I-a- 
chavvicz ir SOnai, telefonas 
CANal 2516.

Parapijos Sodalicųa ant
ra kartu statė veikalą “Pi
loto Duktė”, nes kurie ne
buvo, urba negalėjo pirmą 
kartą ateiti, prašė pakarto
ti antrą kartą. Balandžio 16 
d. buvo pakartotas. Visi, ku
rie buvo atsilankę, labai gė
rėjosi sodaliečių vaidinimu. į 
Vakaro vedėju, buvo kun. B. 
Grinis. Ant galo varg. K. 
Sabonis gyrė Roselando jau
nimą, kad taip gražiai kal
ba lietuviškai'ir tokias sun
kias roles išmoko. Sakė, gar
bė dvasios vadui kun. B. 
Griniui, Šv. Kazimiero sese
rims ir jaunimo tėvams.

Koresp.

liava, susirinkimus lanko vie 
tos profesionalai ir biznie
riai, kaip tai dr. A. Stulga, 
Al. Budrys, V. Balanda, 
prof. A. Pocius, U. Gudienė, 
A. Vaišvilienė, Mazeliaus- 
kięnė ir visa eilė kitų 'old- 
taimerių.

Religinis koncertas (Sep
tyni paskutiniai Kristaus 
žodžiai nuo Kryžiaus) ne tik 
ilgam žmonių atmintyje pa-

SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DIENR. “DRAUGU”

Vieša padėka
Reiškiame viešą padėką 

Julijai Norkus ir jos aūnu, 
parvykuaiam iš kariuomenės 
namo pasilsėti, kurie balan
džio 11 d. aplankė mus, lie
tuvius senelius, prieglaudoj 
ir atvežė daugybę įvairių 
viršutinių ir apatinių drabu-/ 
žiu, taip pat velykinio py
rago, margučių ir kitko. Iš
dalindama seneliams Julija 
prašė neužmiršti pasimelsti 
už jos sūnų, kad Dievas duo
tų sveikam grįžti iš karo. 
Jaunuolis matyt narsus, nes 
jau ir dabar jo krūtinę puo
šia pasižymėjimo ženklai. 
Tikrai seneliai nepamirš jo 
savo maldose.t

Jonas Rusteika, 
Ward 52 
Oak Forest, III.

siliks, bet davė gero pelno 
parapijai. Tai pastangos mū
sų muziko prof. A. Pociaus. 
Taipgi garbė ir chorui.

Pasirodo, kad, reikalui 
prisėjus, Bridgeport ką su
mano, tą ir padaro. Nieks 
nėra sunku, kada visi sutar
tinai dirba.

Nors kelios draugijos dar 
nepriklauso Federacijai, bet 
tikimasi, kad greit visos tai 
padarys, nelaukdamos speci- 
alio pakvietimo. Šių laikų 
gyvenimas reikalauja vie
ningo katalikų veikimo. 
Tadgi, visi už vieną, vienas 
už visus.

Ona Banys, skyr. rašt.

Motery Sąjungos 
21 kp, vakaras

Town of Lake. — Sekma
dienį, balandžio 23 d., para
pijos žemutinėj aalėj ruo
šiamos Moterų Są-gos 2i 
kuopos vajaus vakaras. Ti
kimasi, kad atsilankys daug 
moterų ir prisirašys prie 
kuopos. Dabar eina Moterų 
Sąjungos naujų narių vajus 
ir jistojimas dykai.

Visos toleikietės moterys 
kviečiamos atsilankyti. XX

Kviečia kortuoti ir 
kauliukais žaisti

Amerikos Legiono Darius- 
Girėnas post, moterų viens-, 
tas .ruošia kortavimo ir kau
liukais žaidimo (buncų) va
karą balandžio 21 d., Darius 
Girėnas salėj, 4416 S. Wes:- 
ern Avė.

Gražios durų ir staliukų J 
dovanos laukia daug žaidė
jų. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Įėjimas 40c. Rengėjos

Susirinkimai
Labdarių Sąjungos direk

torių labai svarbus susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 
balandžio 20 d., 7:30 vai. 
vakare, šv. Kryžiaus parap. 
svetainėj. Visi direktoriai ir 
centro valdyba malonėkite 
dalyvauti svarbiame susirin
kime.

Rašt. Beneta Cicienas

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
PAS

NULIŪDIMO O VALANDOJEdO
T /E ST 1

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi iiiimiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiii

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!

Ii
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JERONIMAS HARRY 
M1TCHELL

Susivienymo kuopų 
valdybos ir veikėjai, 
dėmesio

Sekmadienį, balandžio 23 
d., Gimimo Panelės Šv. pa
rapijos salėje, Marąuette> 
Park, įvyks mėnesinis, la
bai svarbus Susivienymo 
Chicago apskrities susirin
kimas, kuriame būtinai rei
kalingi visų kucpų repre
zentacija, nes bus svarsto
mi apskrities ir kuopų rei
kalai. Prašomi susirinkti ly
giai 2 vai. popiet,

Apskr. valdyba

KAZIMIERAS BARIS
Oyv.; J225 8. Union Avė.

Mirė Bal. 17d., 1944m-, 7:06 
vai. vak., sulaukęs 23tn. aini.

Gimęs Oakmont, W. Virginia

Paliko dideliame nuliūdime: 
motiną Marijoną (po tėvais 
ltudžinskaitė); tėvą Juozapą; 
brol) Joną; 4 se.e, Marijoną 
Smiltį ir įvogerį Christ, Verą 
Sauser ir Svogerj rvt, Peter 
(U. S. Army), aneię Burney, 
ir švogerj Kichard, Eva Oera- 
ci ir Svogerj Kranu ir visų jų 
Seimas: tetą Petronėlę Tama
šauskienę ir jos še.mą; dėdę 
Joną Rudžinaką (Scotlande); ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažjstamų. Lietuvoje paliko 
taipgi daug giminių,

Kūnass paSarvotas Antano 
M. i'lillnpg koplyčioje, 33n7 S. 
Lituanica Avė. Laidotuvės 1- 
vyks penktad., Bal. 21d., 1044. 
Iš koplyčios 8 vai. ryto bus 
atlydėtas j Sv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioj jvyks gedulin
gos pamadios už velionio sie
lą. I’o pamaldų bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapine*.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti Sioso laidotuvėse.

Nuliūdę:: Motina, Tėvą“, Se
serys, Brolis, Svogei-isl, Teta, 
Dėdė ir kitos Giminės.

Laid. direkt. Ant. M. Phil
lips. telefonas Y ARds 4908.

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD................................................................Tel. CANal 8831

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

GerUuulaa ftateraavimas — Moteris patarnauja.
I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PERSONALJZED MKMORIALS AT NO ADDITIONAL CO8TI 
PART1CVLAR FEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUOTIONS

DI8TRIBUTOR8 OF THB FAMOUS MONTKLLO ORAKITE 
Most Be*utlful—Mae* Endnrlug—Stroageat—Best la The Worid

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS

KRElPKTTfiS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamher of Commerce

MODERNI Uvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Oyv.: 305 E. 14th St.. Chi
cago Hctghts, lllnola

Mirė Bal. 18d., l»44m„ 11
vai. dieną, sulaukęs 60 m. amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo Iš 
Tauragės apskr., Batakių par., 
Sv dėčių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 40 ■ metų.

Paliko didelUmte nuliūdime: 
moter) l’i-lionėlę; 3 dukteris 
Bronislavą, Jounette ir Aldo
ną: 2 sūnus — Jeronimą (U. H. 
Navy) ir Ronaldą: sesers duk- 
torj Josephinc Basinių ir daug 
kitų giminių ir draugų.

Kūnas pušarvetas 305 E. 14th 
St., Chicago Hctghts, III. I^at- 
dotuvėa Jvyks šeštad., Bal. 22 
dieną. Iš namų 9:30 vai ryto 
bus atlydėtas j flv. Kazimiero 
parap. bažnyčią, kurioj JvyRs 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas i Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: .Moteris, Dukterys,
Uūitai. ir <• Unitais.

RANDASI PAS 
PASIRINKIMUL

MUS

Geriausio Materioio ir Darbo.

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

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
. , . ... MONUMENT CO.Štai vienas iŠ musų gražių * 

paminklinių produktų.
D1DY8D4 Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WE8TERN AVĖ. 

(Natnll Grand Avė.)

PHONE: 8EELEY 6103 •

«IE MtlS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 

10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.____________________________ Phone YARDS 4908

J. UULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.____________________Phone IAE. 3572

P. J. RIDIKAS
3854 80. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

______________________________________ Teiephone YARDS 1419______________________________

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1300 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

MAŽEIKA
S31» LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone VAItlIM 1138—3)



n DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
"rv už U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Rockfordo lietuvis kariuomenėje

Cpl. Tony J. Baranauskas 
gimė 1921 metai?, gegužės 
11 dieną, Rockford. III. Bai
gė Rockford Central high 
school. , Dirbo Sundstrand 
Machine Tool Co. Priklausė 
prie šv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapijos.

Jo tėvai, Mr. ir Mrs. Niek 
Barauskas gyvena Rock
ford, III.

DON GENTILLE KATALIKAS

Iš karo frontų

Sužeisti ir dingę amerikiečiai 
kariai kovos laukuose

Karo departamentas pra-| Karo departamentas pra
eitą pirmadienį paskelbė 417 eitą pirmadienį pranešė 344 
Jungtinių Amerikos Valsty-j Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardžių, ku- bių kareivių pavardes, kurie

Tričiadieniu. bal i5 . iū44 4

Cpl. Tony J. Baranauskas 
* * *

Cpl. Tony J. Baranauskas 
į Dėdės Šamo kariusmenę 
išvyko 1943 metais, sausio 4 
dieną.

Degantii lova atnešė 
mirtį

St. Louis. — C:rp. Robert 
J. O’Brien buvo parvykęs į 
namus atostogų. Jis balan
džio 17 dieną rūkė gulėda
mas lovoje. Ugnis palietė lo
vą. Jo motina Mrs. Gertrude 
O’Brien, 58 metų, gelbėjo 
jam užgesinti ugnį, tada su
krito ir mirė nuo širdies ata
kos. <

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė

---------*--------

Žiedai
Trys vyrai įėjo į Draiken 

,Tewelers krautuvę, 3412 W. 1 
6£rd str, u pačiupo tris ta- 
eas žiedų ir pabėgo. Sakoma, 
kad nuostolių yra keli šim
tai dolerių. Tai įvyko praei
tą pirmadienį.

* ¥ * , 
Negyvas

Broadway gatvėje, savo 
name, buvo rastas negyvas
vyras, 42 metų amžiaus.

* • ’ ♦

Dviratis
Donald Huemmer, 4921 

Laf lin st., pranešė policijai, 
kad jo dviratis buvo pavog
tas iš fronto 1501, W. 51st 
str.

« *

Amerikos kariuomenės Europos fronte žymiausiu la
kūnu yra kapitonas Don Gentille, kurs iki šiol yra numu- 
lęs ar sunaikinęs 30 vokiečių lėktuvus. Jis yra katalikas 
ir lankęs Šv. Bonifaco parapijos pradžios mokyklą, Pique, 
Ohio. šioj nuotraukoj jis generolo D. Eisenhower apdova
nojamas Distinguished Service Cross. (NCWC-Draugas)

Pavasario kova su žiema

19 colių sniego lygumose

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk-
ainius 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, 
Laikrodėlius, Žiedus. Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Pbone: LAFAYETTE 8617

BSEj

rie buvo sužeisti Azijos, 
Centro Pacifiko, Europos, 
Viduržemio ir pietvakarių 
Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 22 vyrai yra 
iš Illinois Valstijos, iš jų 8 
iš Chicagos; 2 iš Michigan, 
13 iš Wisoonsin.

Ratukai
Mrs. Cecelia Finley prane

šė policijai, kad kūdikio ra
tukai, už $10 vertės, buvo 
pavogta iš jos namų prie-an- 
gio, 1415 E. 55th str.

* ¥ * 
Peršovė

Devyniolikos mėnesių am
žiau® mergytė buvo peršau
ta į galvą, kai jos draugas, 
4 metų amžiaus, numetė re
volverį. kurį buvo radęs tos 
mergytės name.

Aukštų didelių lygumų 
apylinkėje, vakarų Nebraska 
ir Kansas, siautė didelė ir 
netikėta sniego audra praei
tą antradienį. Sniego audra 
grasino gyvuliams ir sulaikė 
farmų darbus.

McCook, Neb., iškrito 19 
colių šlapio ir sunkaus snie
go, ir Kearney buvo automo- 
miliai sustabdyti 10 colių 
sniego kritimo. Lengvesnis 
sniegas buvo per Nebraska, 
rytuose ir šiaurėje nuo Kan
sas centro. Hays Center, 
Neb., buvo 5 coliai sniego, 
Nortr Platt — 2 coliai, ir 
Grand Island — 3 coliai.

Ėjo į namus, pateko

Praeito pirmadienio naktį 
bendrai apylinkėje buvo to
kia oro padėtis, kad šalo. Ki
lo baimė dėl gyvulių ir avių 
saugumo.

Oklahoma Panhandle siau
tė 55 mailių greičio dulkių 
vėjas.

Įvairios Įdomios

....ŽINIOS
Stambiausias

Karo fabrikams dar 
reikia 900,000 vyrų

Laike šešių mėnesių, bai
giantis liepos 1 dieną, reikia 
rasti dar 900.000 karo darbi
ninkų, kad papildžius tų vie
tas, kurie išvyko į kariuo
menę ir išplėtus karo pro
dukciją. Apie tai pareiškė 
praeitą pirmadienį Paul V. 
McNutt, War Manpower 
Coiųmision chairman.

William H. Spencer, regio
nai WMC chairman, pasakė, 
kad Chicagai kvota yra 73,- 
000 darbininkų, Illinois — 
104,000, Wisconsin — 67,000 
ir Indiana — 82,000.

Susidaužė
Racine ave. gatvėkaris, ei

damas pietų kryptimi, prie 
38-tos gatvės ir Wallace su
davė į troką. Keturi gatvė- 
kario keleiviai buvo sužeisti. 
Nelaimė įvyko praeitą pir
madienį.

Bryn Mawr, Pa. — Vienas 
vyras dalyvavo draugų vai
šėse ir jis iš vaišių išėjo 5 
valandą ryto, sudaužė į du
ris, manydamas, kad jo na
mas — buvo paleistas šūvis. 
Jis pabudo ligoninėje po ke
lių valandų, lengvai buvo su
žeistas, ir jis sužinojo, kad 
per klaidą buvo palaikytas 
už vagį. Jis ne tik nuėjo į 
svetimą namą, bet ir nesava
me mieste buvo* Jis: paaiški
no, kad buvo burnelę “išme
tęs”.

Širdies ataka
Milton Nystrom, 58 metų, 

spaustuvininkas, buvo ras
tas miręs nuo širdies atakos 
praeitą pirmadienį jo kam
baryje, 853 N. Clark str.

Federalė vyriausybė yra 
stambiausias Jungtinių A- 
merikos Valstybių krašte 
samdytojas 4— bosas. 1943 
metų gruodžio 31 dienos re
kordai rodo, kad federalė vy
riausybė turėjo 2,811,931 
tarnautoją.

* * *

Vanduo
Los Angeles yra yieninte- 

lis Jungtinių Amerikos Vals
tybių miestas, kuriam ge
riausis vanduo pristatomas 
net iš ColArado upės. kurios 
tvenkinys randasi už 392 
mailių.

o * ♦

Baltieji
Baltųjų žmonių rasė suda-. * ’ 1 •ro apie trečdalį viso pašau-

100 metu išgyveno
Mason City, Dl. — Mrs 

Adelheid T. Hiller, kuri |Iio ^onių, bet ji valdo de-

šventė šimto metų amžiaus 
sukaktį praeitų metų liepos 
4 dieną, mirė praeitą antra
dienį.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

BB C n\T\ft o*1* Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!

vynis dešimtadalius viso pa
saulio.

♦ * »

Guma
Sintetinei gumai pagamin

ti jau yra net 3,000 įvairių 
formulių.

T-

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mflaų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja
mi ir Ugi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jflsų pinigai greitai Iimokaml ant pareikalavimo. 
8ENIAU8IA IR ŽYMIAU8IA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jon. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST. 

ttt i =g1; ■ 1 į , ...į, ....l.. t

Kaip brangi akis?
1941 metais, rugpiūčio 15 

dieną Mrs. Frances Trompet- 
ter buvo taverne, 172 N. 
Clark st. Girtas kostumeris 
metė stiklą ir pataikė mote
riškei į veidą. Moteriškė, ne
teko vienos akies. Balandžio 
17-tą dieną teismas nuspren
dė, kad buvęs tavernos sa
vininkas turi sumokėti nu
kentėjusiai moteriškei $17,- 
000.

* «•

X L. Simutis, Susivieny
mo centro pirmininkas, va
kar išvyko į New York tos 
organizacijos reikalais. Vyk 
sta taip pat kiti valdybos 
nariai. Į Chicago grįš pir
madienį.

X $100 sidabru ir šįmet. » 
Lietuvos Vyčių Chicago aps 
kritis duos laimingajam per 
metinį tradicinį išvažiavimą, 
kuris bus liepos 4 d., Vytau
to parke. Kitos dovanos bus 
du karo bonai po $50 ir vie
nas bonas už $25.

X E. Barkauskaitės pa
sidarbavimu, į Moterų Są-'* 
gos 20 kp. jaunamečių sky
rių įsirašė šios naujos na
rės: A. Nasakaitė, A. Ra
moška, T. Meškauskaitė ir 
J. Jaksiboga. Pavyzdys ki
toms mergaitėms.

X Tėvų Marijonų Bendra-* 
darbių Chicago apskrities 
mėnesinis susirinkimas šį va -* 
karą, Aušros Vartų parapi
jos salėj, 7:30 valandą, švara 
tys eilę svarbių reikalų. Lau
kiama veikėjų suvrfžavimo.

%
X Kaz. Boguslovas, bu

vęs ‘ ‘Draugo’ ’ spaustuvės 
intertaipistas, kariuomenėj 
pastaruoju laiku pakeltas j 
Private First Class laipsni. -S 
Šiuo metu jis randasi kur 
nors Pacifike.

Šį vakarą įvyksta labai
Dr. Rafael Angel Calde-13^,^ Federacijos Chica- 

ron Guardia, prezidentas, go apskrities susirinkimas 
Costa Rica respublikos, už 1 Aušros Vartų parapijas sa- 
nuopelnus Šiaurės ir Pietų lėj g val vakare. Artinas 
Amerikos respublikų vieny- IUinois Indiana ir Wiscon-4 
bės stiprinime pirmutinis sin val8tybių lietuviui kon- 
apdovanotas The Inter-Ame-

dingę Viduržemio apylinkės 
karo fronte.

Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje 14 vyrų 
yra iš Illinois valstijos, 2 iš 
Indiana, 5 iš Michigan.

Kur daugiau?
Praeitą pirmadienį teko 

nugirsti pet radiją praneši
mą, kad dabartinio karo me
tu frontuose žuvo 42,000 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių karių, o karo pramonės 
dirbtuvėse žuvo 102,000 as
menų (darbininkų).

Vos išvengė
65 metų amžiaus moteris, 

gyvenanti Oak Park, Chica
goje, tik išvengė mirties 
praeitą pirmadienį, kai ji ėjo 
ir parpuolė prieš traukinį, 
einantį Marion str. stotyje. 
Liudininkai sako, kad ji bė
go pagauti traukinį, kai par
krito. Ji buvo sužeista ir nu
gabenta į ligoninę.

Pavogė kojines
Vagys iš All Offices Ma

chines Co., 4636 Wa8hington 
blvd., paėmė 12 dėžių degti
nės, radiją, du tuzinus porų 
nylon kojinių. Savininkas 
Stephen Roake pranešė Aus- 
tin policijai praeitą pirma
dienį, . kad kojinės buvo 
prieškarinės medžiagos. Ir 
jis tas kojines laikė savo 
draugams kaipo dovaną.

PIRMAS MEDALISTAS

rican Institute medaliu, šį 
institutą yra įsteigęs Kan- 

1 sas City vyskupas Edwin V. 
O’Hara. (NCWC-Draugas)

Suvalgė $35,000
San Francisco. — Carolyn 

Fulghum, 36 metų amžiaus, 
buvusi Raudonojo Kryžiaus 
namų darbininkė, balandžio 
17 dieną prisipažino kalta, 
kad suvartojo $35,000 Rau
donojo Kryžiaus fondų, ir 
įtikinėjo teisėją Herbert 
Kaufman, kad ji šią pinigų 
sumą praleido “valgiui”. Jos 
byla paduota aukštesniajam 
teismui.

Paskendo
William West, 17 metų 

amžiaus, iš South Elgin, pa
skendo prūde, kai jis įkrito 
12 pėdų vandens gilumon. 
Nelaimė įvyko žuvaujant 
praeitą pirmadienį.

SKELBKITES ‘“DRAUGE”

Laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

praeitą pirmadienį pranešė 
Jungtinių Amerikos Va’sty- 
bių jūrininkų (navy, ma
rine corps ir coast guard) 
sąrašą, kuriame pažymėta, 
kad 14 jūrininkų mirė, 
47 buvo sužeisti ir 33 dingę.

-rr

ferencija, prie kurios reikia 
tinkamai prisiruošti. Tad 
skyrių, organizasijų atsto
vai ir veikėjai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti.

X Vincas Mitkus, rose- 
landietis, kurs šiuo metu 
šildosi Kalifornijos (saufėj, 
nei pyragu viliojamas neno
ri grįžti į “rožių“ žemę. Ka
lifornija geriau patinka. Jis 
yra išvykęs ten sveikatos 
taisyti.

X Marijona Pakeltienė, 
žinoma Brighton Park drau
gijų darbuotoja, šiomis die
nomis serga. Pakelčiai gy
vena adresu 4019 S. Artesi
an Ave.

X Ona TąJačkienė, savi-
"Vėžiu sostinė

Crisfield, Md., amerikie
čiams yra žinomas kaipo i ninkė biznio adresu 147 E
“vėžių sostinė”. Jokiame 
mieste nematysite tiek vėžių 
kiek Crisfielde.

107 St., sužeista automobi
lio nelaimėj, kuri,įvyko šio 
mis dienomis.

■F

DABAR Yra OerteastM Lallua Pirkti Pirmos Rflilee 
Namą Materijoią Ui Dar žemomis Kainomis! 

Atvykite | mflaą Jardą Ir apBflrCMte ste
ką Ir ankštą rfii| LENTŲ—MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERUOLĄ — 
d«l garažą, por£fą, vHInj, skiepą Ir fletą. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS

APROKAVIMAS IK PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAII 
8TANLEY LTTWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI 8ALESMANAI 

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




