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7,000 LĖKTUVU ATAKAVO NACIUS
Per 24 valandas 10,000 tonu bombųNaciai susprogdina tiltus Kryme

Rusai dabar valdo Krymo aerodromus
MASKVA, bal. 19,—Rusų 

mariniams žygiuojant per 
klonius į pietryčius nuo Se' 
vastopolio, sovietų komuni
katas sakė ašies kariai “de
speratiškai ginasi.” Marinai 
matomai greitu laiku susi
jungs su didžiuoju ketvir
tos Ukrainos armijos dali
niu, ir kartu puls tą uostą.

Vokiečiai stato visokias 
kliūtis, susprogdindami til
tus per upeles, ir dideliais 
medžiais ir minomis užblo
kuodami kelius.

Anot pranešimo, naciai 
palieka rumunus juoe ginti, 
ir kulkosvaidžiais juos iš
gaudo, jeigu rumunai paro
do noro pasitraukti arba 
pasiduoti rusams.

Gen. Yeremenko marinai 
vakar užėmė Balaklavą, 
Krymo krante, ir vienas ru
sų dalinys dabar žygiuoja 
Bar*| klava-Sevastopol vieš
keliu, nepilnai 7 mylias nuo 
paties Sevastopolio,, o kitas 
dalinys žygiuoja Sevasto- 
pol-Jalta keliu ir gręsia

uostui iš pietų ir pietryčių.
Rusai persikėlė per Tčor- 

naja upę, bet kopiantis j 
Fedukin kalnus randa dide
lę opoziciją.

Anot rusų koresponden
tų, priešas nukenčia dide
lius nuostolius rusų lai
vams, lėktuvams ir net sub- 
marinams atakuojant nacių 
kareivinius laivus i vakarus 
nuo Balaklava. Rusai dabar 
valdo visus Krymo aerodro
mus.

Vakarinėj Ukrainoj vo
kiečiai pasiuntę didelį skai
čių tankų ir pėstininkų nau- 
jon atakon į rytus nuo Sta- 
nislavovo, bandydami su
stabdyti rusų varymasi į 
Lvovą. Rusai sakosi almu- i 
šė 15 nacių atakų.

ŠEŠI ŽUVO LĖKTUVUI NUKRITUS MINNEAPOLY

Prancūzijai naktyj teko 4,400 tonų bombų
LONDONAS, bal. 19. — 

Per praeitas 24 valandas 
apie 5,000 sąjungininkų lėk
tuvų numetė maždaug 10,- 
000 tonų bombų ant taikinių 
Vokietijoje ir šiaurinėje 
Prancūzijoje. Dienos metu 
šiandien išskrido dideli skai 
čiai, manoma iki 2,500, lėk-

Amerikos lėktuvai dienos 
metu puolė lėktuvų fabrikus 
ir pastatymo aikštes prie 
Kessel, nacių susisiekimo 
centro, ir daug kitų netoli
mų taikinių.

Amerikiečiai prarado še
šis bomberius ir du naikin
tuvus. Lakūnai sakėsi numu

tuvų atakuoti nacių susisie-1 šę bent 21 vokiečių lėktuvą.
kimo linijas.

Manoma, kad praeitos pa
ros atakos padariusios re
kordą dalyvavusių lėktuvų 
skaičiumi ir numestų bom
bų svoriumi.

Britų lėktuvai nakties me 
tu atakavo nacių taikinius 
aplink Paryžių ir geležinke
lius vedančius į Prancūzijos

Armijos dumotoriniam bomberiui iš Dodge City, Kas. lėktuvų bazės nukritus tuščiam invazijos krantą, 
lote pietinėj Minneapolis, Minn., rezidencinėj daly, šeši įgulos nariai žuvo ant vietos.

_ Lėktuvas buvo kilęs iš Minneapolis aerodromo. Degantis lėktuvas padegė du garažus
Vokiečių radio sake ven- ir sunaikino du autOmobUiU8.

grai kariai atsiėmė Nadvor--------------------------------------
„a miestą, 22 mylias i pie- Q,JĄ ATSISAKO

Britai prarado 14 savo 
lėktuvų naktinėse operaci
jose. Britų Beaufighter lėk
tuvai puolė du laivus prie 
Frisian salų, vieną jų nu
skandino, ir antrą paliko 
beskęstantį.

Atsilyginimui, naciai va
kar naktį atakavo Londoną. 
Jų bombos pataikė į| ligoni
nę, kur, manoma, daug ligo
nių buvo užmušta.

PRAŠO KONTROLIUOTI
KAINAS IR PO KARO
WASHINGTON, bal. 19, 

—William Green, Amerikos 
darbininkų federacijos pre- 
zidentasą šiandien ragino 
Kongresą pratęsti kainų 
kontrolės aktą be jokių pa- 
keitimų iki dviejų metų po 
karo pabaigos, ir rekomen- 
davd atsteigimą 1942 m. 
rūgs. 15 lygumo tarpe kai
nų ir algų. .Green sakė ka
rui pasibaigus padidės in
fliacijos pavojus.

tus nuo Stanislavovo, Kar
patų fronte. Maskvos pra-
nešimae sakė tik kad vckie- LONDONAS, bal. 19. - 
em toje apylinkėje vartoja PraneSinu3 u stokholmo
naujus rezervus. , . ... . ,
____ ______________________________ sako Švedijos vyriausybe

atmetė Amerikos ir Angli
jos reikalavimą, kad Švedi
ja sustotų siuntusi balbe- 
ringus Vokietijon.

Švedijos parliamentas vien

NEGELBĖTI NACIUS kandy.

Suomija vėl atmetė 
Rusijos pasiūlymą

STOKHOLMAS, bal. 19.
— Informuoti Stok h o 1 m o balsiai užgyrė valdžios nu-
sluoksniai sakė Suomija for tarimą. Tas užgyrimas pa- 
maliai pranešė Rusijai, kad darytas slaptam posėdy ši 
jos sušvelnintos taikos są- rytą.
lygos visvien nepriimtinos i---------------------

Nacis torpedo lakai
pareik.. vilU toli., d.rtti, puolė britą nį ji jnįuvift 

LONDONAS, hal. 19. — 
Berlyno radio pranešimas 
sakė vokiečių torpediniai 
laivai vakar naktį atakavo

dėl taikos sąlygų.

DU PREZIDENTO 
ŠONAI PAAUKŠTINTI

(Acme-Draugas Telephoto.) Sąjungininkų minos

ALIANTAI VAROSI PIRMYN INDIJOJ S4±?JŠS.±SS
Ceylonas, bal kai kaujasi su japonais, kad

19.—šios dienos pranešimas 
sako sąjungininkų tankų 
jėgos varosi pirmyn ofensy
voje prieš japonus šiaurry- 
tinėj Indijoj, Trys mažos 
jaiponų apsigynimo pozici
jos buvo užimtos į šiaurry
čius nuo Imphal lauko.

Komunikatas sakė aršios 
kovos vyksta antrą dieną 
dėl vieno kalno į vakarus 
nuo Bishenpur, ir į pietus 
nuo geležinkelio į Silchar.

Pranešimas sakė nėra jo
kių atmainų Kohima apy
linkėje, 60 mylių į šiaurę 
nuo Imphal, kur sąjunginin-

išsa.ugoti 35 mylių kelią į 
Dimapur pagal Bengal-As- 
sam geležinkelį.

Į pietus nuo Imphal ir į 
rytus nuo Palei japonai pra
dėjo dvi atakas an| sąjun- 

abi

Neapoly, bal. 19.—šiandien 
pranešta, kad sąjungininkų 
bomberiai nusėjo Dunojų, 
nuo Budapešto iki Buchareš 
to, minomis, kurios sustab- 

! dė ašies laivų judėjimą tuo 
vokiečiams svarbiu vandens 
keliu.gininkų pozicijos, bet 

buvo atmuštos. į Upė buvo paversta į liep3
Amerikos didieji bombe- nojantį kanalą, kuomet ka

riai dienos metu atakavo nadiečių Liberator bombe- 
svarbiuosius Yenangaung a- ris apšaudė ir susprogdino 
liejaus laukus, 130 mylių į tankerį, iš kurio pasipylė 
pietvakarius nuo Mandala- degantis aliejus ir gazolinas, 
jaus, kur sukėlė didelius Ašies pranešimai nurodo,
gaisrus. Visi sąjungininkų 
lėktuvai saugiai grįjžo iš 
atakos.

kad laivų judėjimas ta upe 
turėjo būti sustabdytas.

VHIAUSIOS ŽINIOS

Romos likimas priklau
so nuo vokiečių: FDR
LONDONAS, bal. 19. — 

Atsakydamas į Airijos' Prem 
jero Eamon de Valera pra
šymą, kad sąjungininkai ne
sunaikintų Romą, Prez. 
Rooseveltas pareiškė, kad 
to miesto likimas priklau
sys nuo nacių. .

Prez. Rooseveltas pareiš
kimas, datuotas bal. 3 d., 
buvo viešai šiandien paskelb 
tas Dubline.

Prezidentas sakė jeigu 
vokiečių jėgos neiįsi tvirtintų 
Romoje nebūtų jokio klau
simo apie miesto išsaugoji
mą. Jis sakė sąjungininkai, 
dažnai net pasiaukodami, 
skrupulingai žiūri, kad iš
saugoti tikybinius ir kultū
rinius paminklus.

Nacių DNB agentūra siū
lė, kad De Valera patarpi
ninkautų išgavime britų ir 
amerikiečių prižado nebom 
buoti Romą. Tuoj po ši) 
pranešimo, sąjungininkų šta 
bas Neapoly pareiškė ma
tęs didelį priešo judėjimą is 
šiaurryčių į Romą.

Naciai užmokėjo už 
nuskandintą laivą

MADRIDAS, bal. 19. — 
WASHINGTON, bal. 19. Užsienių reikalų minisrteri-

RAGINA SUMAŽINTI 
KABARETU TAKSAIš 'LONDONO — Nacių 

britų naikintuvus ir mažės- garnizonams prie vakarinės
WASHINGTON, bal. 19. Į nius laivas prie Anglijos sfenos įsakyta budėti iriauk

—Marinų korpusas prahe- pietinio kranto. Anot pra- ti invazijos. Vokiečių ko- —Atstovas Knutson šian- j.a pranešė, kad Vokietija
šė, kad Lt. Col. Jamas Roo- nešimo, buvo matyta, kaip manda davė tą įsakymą gar- dien patiekė bylių sumaži- užmokėjo už nuskandinimą
sevet, vyriausias rezien- ‘-šoviniai pataikė į priešo n|zonarns nuo Norvegijos, nimui kabaretų taksų nuo 3,720 tonų ispanų keleivinio
to sūnūs, pakeltos j pulki- laivus. Visi vokiečių laivai krantu elnan- dabartinio 30% iki 10%. laivo Montegorbea. Nepra
noko rangą, o laivynas pra grįžo į bazę tik mažais nuo- žiu j Naujasis 1943 m. taksų by- nešta kokia suma buvo už
Rcosevelt, Jr., “parinktas---------------------« KINIJOS - Aršios ko- Uu» pakele tą taksą nuo 5 mokėta.
ir užgirtas” pakėlimui j, lei-1 Iš INDIJOS — Britai pra vos vyksta prie Peiping- iki 30 nuošimčių. Laivas buvo nacių nuskany-i ati/Giiiilift
tenanto komandieriaus ran- laužė japonų ratą aplink ping-Chingchow geležinke- Knutson tvirtina, kad dintas Karibejos jūroje prie J * vi piuSO dlIOCJiniO

Warren sakys įžanginę 
kalbą GOP seime

CHICAGO, bal. 19.—Re- 
įpublikonų komitetas, kuris 
ruošia republikonų; partijos 
seimą, šiandien vienbalsiai 
parinko Califomia guberna
torių Earl Warren pasakyti 
įžanginę seimo kalbą. Sei
mas atsidarys Čikagoje bir
želio 26 d.

Waren yra dažnai mini
mas kaipo kandidatas vice 
prezidento vietai. Jo kalba 
nustatys republikonų kon
vencijos liniją, bet aspiran- .
tai į prezidento kandidatus1 Sland,en, praneSe kad S!1
nebūtinai turi sekti t, lini-P“"?““ L*"**'

muse keturias nacių atakas
JO-

g4- Kohima lio. Toliau į rytus, kiniečiai 
atmušė nemažą japonų ata
ką.

IŠ JUGOSLAVIJOS. —ATMUŠĖ NACIUS ANZIO FRONTE
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS! vakar, bet sąjungininkų nai- Vokiečiai užėmė svarbias

tvirtina,
toks staigus pakilimas atė- Martiniko 1942 m. rūgs. 19
mė darbus tūkstantienis ka- d- Dvidešimts aštuoni iš 47 vi m

— bnloitriu {«• irriil/vo noriu Ku VVASHINGTON, bal. 19 baretų dainininkams, šoke- keleivių ir įgulos narių bu-
. ..x, sx„oiKAės —Edward J. Smythe, “dm-jams ir kitiems. ' vo išgelbeti. Į . JJ_________________________________________________ gęs kaltininkas vyriausy

bės byloje prieš 30 suokal
bininkų, šiandien pasirodė 
teisme, ir jo advokatas pra-

suokalbininkų teisime

Neapoly, bal. 19.—Štab°ri kintuvai ir mažieji bombe-1 kalnų pozicijas Montenegre. ATAKAVO JAPONU SATAWAN BAZE
dimų, atakuodami vokiečių ko« lėktuvai numetė 42 tb- GEN. MacARTHUR ŠTA- i Tai buvo Pirma ataka ant atidėti jo teisimą, kol bus 
lėktuvus ant žemės šiauri- 1 nus bombų ant japonų pozi- BAg N Gvįngjojf Satawan šio karo metu. Sa- 9Udarytas formalus pareiš-

ant vienos pozicijos Anzio 
fronte, suduodami didelius 
smūgius priešo jėgoms.

Anot pranešimo, sąjungi
ninkų piatrolės ir artilerija

KALEN DOBTUS
Balandžio 20 d.: Sv. Teo

doras ir Šv. Agnės; seno
vės: Seibuis ir Lazdona.

Balandžio 21 d.: Sv. An- pa«%no aav0 veikl» 'šo
kimas; senovės: Daugker-1 '“'į0* Artile-

njos šoviniai sunaikino vie
ną priešo amunicijos kro
vinį.

tis ir Skalvė,
ORAS

Ūkanota. Po pietų bus 
lietaus. Nebus didelės atmai 
nos temperatūroje.

nėj Italijoj, pa roliuodami cljų Marshail salose, ir ata 
virš frontų, ir puldami n*- kavo dvi salas Caroline sa 
cių susisiekimo linijas. • lyne.

Iš WASHINGTONO. — svarbų aerodromą suaižytą 
Atstovų butas šiandien už- jr bevertį japonų lėktuvams, 
gyrė “lend-Iease” akto pra-
tesimą vieniams mėtoms, %,berator bomberiai iš 
334 prieš 21. Manoma Sena- Solomooo bazių suaižė raki- 

Raportai iš fronto saki tas taipgi užglrs to akto ‘ira0 aikSt* Satavvan aero- 
sąjungininkų artilerija ii- pratęsimą.

Orinėse kovose sunaikin
ta, devyni priešo lėktuvai. 
Aštuoni mūsų lėktuvai ne
grįžo iš atakų.

Biuletenis taipgi pranešė, 
kad prastas oras trukdė vi
soms lėktuvų operacijoms

vaikė dvi priešo ataka* prie 
Carroceto, 21 mylią žemiau 
Romos.

IŠ LONDONO — Orinės 
atakos signalai suskambėjo 
antrą naktį iš eilės.

Pirma amerikiečių ataka tawan randasi 150 mylių į kimus patiekimui teismui, 
ant strateginės japonui sa- pietryčius nuo Truko. ..„u
los Caroline salyne paliko Trisdešimts keturi tonai . ™ ar aulm'

bombų buvo numesta ant t8a FBJ agentl)’ karie « au' 
asloa, kur japonai taikydavę rado„ Au9ablc Chaam' N Y' 
lėktuvus priešinimuisi eta- nCto1' sienos,
koma ant Truko. ir grąžintas teismo jurisdik.

Apie 150 bomberių tuo C1^a' 
pat metu numetė suvirš 125 Vyriausybės advo k a t a i 
tonus bombų ant Vunaka- priešingi tolimesniam bylos 
nau, Tobera ir Keravat ae- atidėjimui, ir reikalauja, 
rodromų Rabaule, Naujos kad visi pareiškimai būtų 
Britanijos saloje. viešai daromi teisme.

drome, Nomoi sa’oje. Anot 
Gen. MacArthur pranešimo, 
japonai kurį laiką negalės 
naudotis ta aikšte.



1$ KITŲ KOLONIJŲ GYVENIMO
NEPERTRAUKIAMOS EILĖS SUDĖTINIŲ MIŠIŲ 
PARAPIJOSE UŽ LIETUVOS LAISVE!

DIENRASTJS DRAUGAS. CJHICAGO, ELLINOIS
—j.

Balandžio 17 — Sv. Ka
zimiero par. Providence, R.I.

Balandžio 18 — Karalie
nės Angelų par., Brooklyn,
N. Y.

Balandžio 19 — Šy. Ka
zimiero par., Philadelphia, 
Pa.

Balandžio 20 — Vilią Jo
seph Marie, Newtown, Pa.

Balandžio 21 — T. Jonas 
Kidykas, S.J., Philadelphia, 
Pa.

Balandžio 22 — šy. Jur
gio par., Philądįelphia, Pa.

Balandžio 28 — Karalie
nes Angelų, Brooklyn, N. Y.

Balandžio 24 —- Dominin
konų Kolegija, Providence, 
R. I

Balandžio 25 — šv. Jur- 
.gio par., Philadslphia, Pa.

Balandžio 26 — Šv. Ka
zimiero par., Peterson, N. J.

Balandžio 27 — šv. Tre
jybės par., Newark, N. J.

Balandžio 28 — Šv. Jur
gio par., Bridgeport, Conn.

Ba’cndžio 29 — šv. Jur
gio par., Utica, New York.

Balandžio 30 — Šv. Pet
ro ir Povilo par., Elizabeth, 
N. J.

Gegužės 1 — šv. Petro ir 
Povilo par., Elizabeth, N. J.

Gegužės 2 — TT. Domi
ninkonų Kolegija, Provi- 
denc^, R. I.

.Gegužės 3 — šy.Jurgio 
par., Bridgeport, Conn.

Gegužės 4 — šv. Trejy
bės par., Hartford, Conn.

Gegužės 5 — Šv. Kryžiaus 
par., Dayton, Ohio.

Gegužės 6 — Visų šven
tųjų par., Chicago, III.

Gegužės l — TT. Jėzuitų 
Kolegija, Spring Hill, Ala- 
bama. .

Gegužės 8 — Nesiliaujan
čios Pagalbos par., Cleve- 
lapd, Ohio.

Gegužės 9 — Šv. Marijos 
Vilią, plmhurat, Pa.

Gegužes 10 — šv. Kazi
miero par., New Haven, Con- 
neotkrat.

Gegužės 11 — šv. Myko
lo par., Scranton, Pa.

Gegužės 12 — šv. Juoza
po par., Duryea, Pa.

Gegužės 13 — Seserų
Pranciftkiečių koplyčia, Pitts 
burgh, Pa.

Gegužės 14 — šv. Ritos 
par., Haverhill, Mass.

Gegužės 15 — Šv. Mari-

jos par., Wan3mie, Pa. 
Gegužės 16 — Šv.* Petro

ir Povilo par., Hazleton, Pa.
Malonėkite pažiūrėti, ku

riomis dienomis išpuola Jū
sų parapijai turė.i sudėti
nes Mišias už Lietuvos lais
vę. Būtų gera, kad kuo dau- 
gįiaueiai parapijiečių daly
vautų tose Mišiose ir karš
tai melstus už Lietuvos lais
vę. Šv. Mišįos yra galinga
malda!

Maldos Apaštalavimas, 
St. Robert’s Hali, 
Pomfret Ceptre, Conn.

Kaip gyvena lie
tuviai Australijoj

Sydney, Australija. 
Skaitydami jūsų leidžiamą 
laikraštį “Draugą”, kuri 
gauname iš kun. J. Tamu
lio, Brisbane, randame daug 
žinių iš liėluvių veikimo A- 
merikoje.

Amerikos lietuviai visuo
met buvo ir dabar yra ke
lias ir žydinys viso pasau
lio lietuviams. Praėjusį ka-; 
rą pirmutiniai šokote gel
bėti prispaustą ir suvargu
sią mūsų brangią Tėvynę 
Lietuvą. Tus darbas jums 
teks ir dabar. O mes, maža 
lietuvių saujelė tolimoj Aus
tralijoj, jungsimės prie Jū
sų ir kartu eisime tėvynės 
ginti.

zTurime draugiją
Sydney turime susiorga

nizavę lietuvišką draugiją 
vardu ‘‘Australijos Lietuvių 
Draugija ’. Aš esu jos pir
mininkas. Draugijos hustinė 
dabar randasi mano name.

Anksčiau dažnai daryda
vome susirinkimus, pasi-

liinlriko Itadio Valandos:
W.H.F.C 1420 Kilocycteg —

Ketverge, 7 vai. vakare. 
W.C.F.L., 1000 Kllocyclea -r-

NedtlloJ, #:10 vai. vakare.

I

Skatinam Pinigus 

Morgičiams
‘.EITAS |R MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl

1944
SUPREME
8AVING8 and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretoriau ir Iždininkas

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jevvelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuvę. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per š{ Pavasarinj 81 Metų

IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street 

Tel. CALumot 7237
tVLR.RTIN® 
DĘVlpFNTŲ 
RATA.......... 4%
1751 W. 47th Street

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

Utarnikais. Ketvergais ir Subą- 
tomis iki 9:30 vai. vakare.

■■
TINKLO AUftttlE TJfc^ME 4!

ne
i lietuylai auaituokč su 
uvaitėigig.

An»ftrihOs lietuvių 
kareivių dėmesiui

Iš ‘‘Draugo’* matome, kad 
daug Amerikos lietuvių ka
riuomenėj Šiuo metu randa
si Australijoj ir kitose gre
itintose vietose ąrba Pącifi- 
ko salose. Jei kam nesuda
rys sunkumų, arčiau esan
tieji lai atvyksta į Sydney, 
mus susiranda ir praleidžia 
vaUhdąlę laiko pas savus.

„A. jŲ. P. pirmininkas. 
St.,

fpųrletone Bark, 
Sydney, N. S. W.

Ketvirtadienis, bal. 20, 1944
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Mrs. Elizabeth Dilling (centre) su savo buvusiai vyru. — Vienas kunigas jau bai- 
Arthur, kuris dėdąsi vienas advokatų jai ginti, ir dukte- gia- rąžyti Lietuvos istoriją 
rim, federaliąm teisme Wąshingtone. Ji su dvidešimts anglų kalba- Kun. Vienybės 
astuoniais, kitais asmenimis kaltinama suokaibyj ruošti Centras .pąsižąda Lietuvos 
maištus, kariais būtų nupuldyta kariuomenės moralė. •:«> ««-
(Acme-Draugas telephoto)

linksminimus, minėdavome 
tautos šventes. Dabar einant 
karui veikimas sumažėjo. 
Dėlto laukiame, kad Dievas 
duotų greit pasibaigtų šis 
baisusis karas, kad mūsų 
veikimas ir vėl pagyvėtų. 
Lietuviai — jauni 
imigrantai

Lietuviai Australijoj, ga
lima sakyti, esame jauni gy
ventojai dirbame įvairius 
darbus, amatus ir pan.

Aš turiu groserio krautu
vę. Kaip girdėt, vienatinė' 
lietuviška groserio krautu
vė Sydney je, o gal, ir visoj 
Australijoj.

Palyginti su kitų tautų a- 
teiviais, lietuviai stovi ne 
paskutinėje vietoje. Dauge
lis turi nuosavus namus; 
kai kurie jau išsimokėję, ki
ti stengiasi išsimokėti. Visi 
rimtai žiuri į gyvenimą. Tar

puaavis sugyvenimas neblo
gas.

Apgailėtina — 13 mątų 
laikotarpy j Sydnio ir apy
linkėje buvo aš.uonios lie
tuvių vestuvės. Ir visi aš-

DR. VAITUSH, OPT.
IjflB’FUVIS

įatoriją išleisti, jei ją pri
ims Literatinė Komisija, ku
rią sudaro kun. P. M. Juras, 
kun. N. Pakalnis ir kun. dr
J. B. Končius.

1 1 . -i. -'j-1

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avę.

Perkėlė savo Raštinę | 
BRIGHTON PARK

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

M

rnARGUTiy
VIENINTELIS AMERlkOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHf C - USD kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Ud 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — uuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. VVestern Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehiU 2242

! VVkJLiK. STIIHO

i345 West 33** Strei? 

e /b f'r/ M

Al»Y \Nl t i) PlliriOCK M’IIV 
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Kasa M Beta eraktikaviautf 
jūsų garantavimas

Optometriealtf Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kyris 1

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių -aptemimo,’ nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atiųd- 
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
ae atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda pa
kreipiama į mokyklos vaiku^. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I v. 
vak. Seredomis nuo pietų, e

dėlioj pagal sutartį.
Daagely atitikimų akys i 
mee ba akiala. bate

4712 SouthABhland Av.
TAROS iru

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų reregėjimo — (oolor 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.-

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 

DUODAM PASKOLAS ; 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE, KOMIŠINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
UNDER U. 8. GOVBRNMENTSUPBR VISION

STANDARD

FĘPERAI.
g SAVINGS
ht AND
- LOAN ASSOCIATION 
U OF CHICAGO

4182 Archer Avė. Virginia 1141'
jus™ MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

y,,, į-

"" ..'A1 ■■—7"

• f 

5

1

——

Avė.
0817 

|<pk 4848

BR. J. J. SIMONAITIS
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. STRIKOI/IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenne

OFISO VALANDOS:
2 Ori 4 ir nno 6 ild 8 vaL vak. 
Nedėliotais pagal sutartį

Offloe TaL YARde 4787 
Namą ToL PROspeet 1030 '

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS

EKTRAI EXTRA1
* •« Permainytas 

vardas lr 
adresas.

l.ietuviakas 
Žydukas — 
N. KANTER 
savininkas.

RENKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONABCH UQCOR 
8629 So. Halated St.

Phone YARD8 6054

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tik viena per* aklų visam <yv<-nl- 
mul. Saugokite Jas leisdami ISf-g- 
samlnuotl jaa moderniškiausia 
metodą, kurtę regdjlmp mokslas 
gali autelktl.

»fl METAI PATARIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na viaę akių įtempimą.

Dr. Jdm J. Smetua 
Dj. J. J. Smetana, Jr.

. OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampaa lt-tos
Teleropas: CANAL 0323, Cldcago

OFISO VĄLANDO8: 
Kasdien l:K> a. m. iki t: 10 p. m. 

Trečiad. ir teata^. »M0 p. m. 
iki t:to p. m.

DR. G. SERNER

TeL Y ARds 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiao Tel. VIRginla 0086 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
OflM vaL: 1—1 Ir 6—6:M P.M. 

Trečiadlęnlals pagal sutartį

TeL YARds 6921 
: KENvood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vaL: nno 1-3; nno 6:30-8:90
756 West 35th Stree'

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼. 

lsirmsd, Trečiad. ir Įi rillk 
vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
. 3241 YVest 66th Place 

Tel. REPnblic 7868 ,

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARda 3146

dr. v. a. Šimkus
GIDROJAS B ODBUBGAS

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

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

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMlock 8700 
Rez. tel. PROspeet 6080 
Jei neatsiliepia, šauk ŠEEley 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.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CITIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: Y ARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. TeL: M1Dway 2880

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

rv-. -----
CRANE COAL COMPANY

5332 So. Long Avenue
Telefonas — PORTSMOUTH 9032

YVEST VIRGINIA STOKER...........<Q OQ
STOKER COAL, Ankštos rflšles, Žy’Tn
2 syk plautos, Chemiškai prirengtoH
BLACK JBAND LUMP............. .....  <1 Į Qt
PETROLEUM COKE..............tflį'fft

Extra Conrse
j?

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
26 metų patyrimas

Tėti Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis

Aį; Ištaiso.
J'dflso Ir Akinių Dirbtuvė

.11401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

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

i

Ofiso Tel.........................VIRginla 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Ud 8:00 vaL 
Trečiad. lr Sekm. tik susitartus

DR. P. ATKOCIOHAS
'DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

tr Penktadieniais 
VsL: 10-12 ryta, 2-6, 7-9 P. M.

8147 S. Halsted St, Chlcag'
yimSjHsnlall, Trečiadieniais 

7 ir Šeštadieniais
VsL: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayetto 3210 
Rez. TeL I.AFayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
ftaakite: KEDzU 2868

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 Ud 9 vak.;
yPenktad. 8:30 Ud 9:30 vak..
' Šeštad. 6 vaL iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J. YV. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

•‘DRAUGAS" HKT/P VTANTF.D 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Drarborn Street 
TH. RANdolob 9458-9489

SV ARBUB FRANK8TM A8
War Manpnwer Oomml*4on no 

rtalymnl rrlkalnnln kad itaiiio 
mas darbininku turi |sl(nrtl Pa- 
lliinaavimo Rašt* (Matement of 
availabiltty) nuo riahartinės dar
bo IntalKoa — nr nuo War Man- 
power Oommiaalon — pirm pra
dedant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persitikrink it ar Jfls galit gauti 
ir ar Jums ri'ikalingn pntliiosa- 
▼into raštas. .Jūs sutaupysit sau 
ir darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP VVANTED — VYRAI

T-ANGT.T PI.OVft.IŲ 
Patyrimo nereikia 

Gero mokestis. AtsiSauklte 
Timekeeper’s Ofisan 

EDCEWATER BEACH HOTEL 
5349 Rheridan Road

Advance Spring 
Corporation

Reikia vyrų prie springsų 
tekinimo. Atsišaukit

1749 W. Carroll Avė.
pAGF.T RININKŲ 

REIKIA
Prie Dellverv Trokn

TAIPGI PAGELBININKŲ
Dribtuvfs 'darbams

C. BOUSHELLE A SON 
* 218 E. 71 st St

fi PAKUOTOJE 
IR VYNIOTOJŲ

Prie fsbinnine dent. darbu. 75c i 
vai. straicH time. $l.12U,c i vai. 
virš 40 vai. abelnai atieks $44.00 
j savaite. Atmokamos atostogos 

Gera transoortacija 
MATVKIT MR. BANKS

BAFRETT-CHRISTIE CO.
10S N. Clinton St. FRA 9540

VYRŲ — VAIKINŲ
LENGVIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS

54 VAL. I SAVAITE 
$.36.60 PRADEDANT .

PASTOVŪS DARBAI
MATYKIT MR. PODALL

ARR0W MATCH CORP. 
3001-33 W. Grand Avė.

(Kampas Šacramento Blvd.)

Vyrų
PATYRUSIŲ AR NE

65c ir 85c i Vai. 
APMOKAMOS ATOSTOGOS

Patogios darbo salvgos su ištaiga 
biznyje Chicagoje 75 metus. 

ATSIŠAUKIT 
1807 W. IValnut St. 

CASE & MOODY PIE CORP.

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT J

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

Central

Steel & Wire Co.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

REIKIA VYRŲ

Concrefe ir 
Building Darbininku

GERA MOKESTIS — $1.10 Į VALANDĄ
T. A. Rehnąuist Co.
6039 S. VERNON STREET

ITEI-P WANTED — VYRAI

DIRBTUVĖS

DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

Steel Warehouse 
Reikia

SHEAR VYRŲ $42 GVAR. 
MIKERS $40.60 

DARBININKŲ $36.00 
PASTOVUS DARBAI 
SVARBI PRAMONE 

KREIPKITES PAS MR. RAY 
INTERNATIONAL ROLUNG

MILL PRODUCTS CO.
5033 S. Kedzie Avė. 

HEMLOCK 5200

SVARBUS KARO DARBAI 
50 VYRŲ REIKIA

BRASS SHOP MOLDERIU
MOLDERIAMS PAGELBININKŲ 
LATHE HANDS BENCH HANDS 

DRILL PRESS OPERATORIŲ 

KAINER & COMPANY 
763 W. Lexington St.

DŽENI.TORIAVS — rakandu krau
tuvėje. Prižiūrėti stokerj ir abelniem 
apvalymo darbams.

MERMEL FERNITURE CO. 
1732 W. 18th St.

HELP WANTF.D — MOTERYS

GIRL WANTED
For stenography, book keeping 

and general Office wark.
*5 day week.

SOTTH SIDE
WHOLESALE I4QT’OR 

1945 W. 471h ST. LAF 3032

MOTERŲ
Mekaniškai nalinkusiii atlikti 

VYRU DARBUS už LYGIA MO
KESTI. Regularis pakėlimas. 
Pašaukit Mr. Miner, CALnmet 2121

R. R. DONNELLEY & SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenue

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

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžins 20 iki 50 metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
Plrmad. visų dienų Penktad. 

8:30 ryto iki 5 pp.

PIRKITE KARO BONUS!

HELP VVANTED — MOTERYS

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata «0c j valanda su 5c 
pakėlimu pahaigolc 2 savaičių.

5c pr<*niija dirbantiems vakariniais 
ar naktiniais šiitais. Pirmas K'ftaa 
7:50 ryto iki 4 pp., vakarinis šiitas 
4 pp. Iki 12:30 ryte, naktinis šiitas
1*130 iki 7:30 ryte.

ATSMAUKTO 
EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm fteštad.
1:10 ryto Iki 4:30 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

PANTRY MERGINŲ — paatoviems 
darbams. Gera mokestis ir valgis. 
Matyklt Cbef. OLD HEIDELBERG, 
14 W. Randolph St

MERGINŲ AR VYRŲ 
Lengvi dirbtuvės darbai medžio 

ISdlrblmo dirbtuvėje. 
RORERTS MFO. CO.

1272 N. Wood St.

KASIERKA IR 
COUNTER MERGINA 

PATYRUSI
Darbas nuo vidurnakčio iki ryto. 

ATSIŠAUKITE
CROTTY BROS. CAFETERIA 

5335 S. Western Avė.
(Prie Fooie Bros. Gcar Works)

SYARBIAI PRAMONEI 
REIKIA MERGINŲ

Patyrusių ar ne. Lengviem svarbiem 
darbam popieros baksu dirbtuvėje.

60c j vai. pradedant.

CENTRAL PAPER BOX CO. 
627 W. T AKE ST.

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKTA

MERGINŲ JR MOTERŲ 
Patyrusių ar ne nrie lengvų švarių 
dirbtuvės darbų. Gera mokestid.

M. WOLFF * SONS 
109 N. Ada St. MON 0014

OPERATORIŲ
Patyrusių prie power siuvimo 

mašinų.
VESTMENT DIRBTUVE 

PASTOVUS DARBAI 

23 NORTH FRANKIJN ST.

VYHAI IR MOTERYS

SVARBI PRAMONE
SIŪLO HA RBT'R
ELECTRICIANS 

MARINŲ REPĄ IR VYRAMS 
PATYRUSTEM IR NEPATYRUSIEM 

DARBININKAM 
HIENOMIS IR NAKTIMIS 

AUKŠČIAUSIĄ RATA MOKA
Gero« Darbo Salvfjos 

CAFETERTJA ATDARA 24 VAL..
Į DIENA CHTCAGOd GATVft- 

KARTAI TKI NAMO.

INGERSOLL 
STEEL fc DISC DIV.
BORO WARNER OORP.

119th & MORGAN

Vyrų ir Moterų
—dėl—

Svarbūs karo darbai
TOOL IR DIE MAKERS 

GRINDERS — PRECISION 
LATHE OPERATORIŲ 

ELEKTROS ARC WELDERIŲ 
WKLDERIAMS PAGELBINIKŲ 

HEAT TREATERS 
I.IFT TRUCK OPERATORIŲ 
LIGHT TRUK OPERATORIŲ 

GALVANIZERS 
CRATERS 

SPRAYERS
ABELNŲ DIRBT. DARBININKŲ

Gera mokestis ir po karo 
ateitis

RHEEM MFG. CO. 
7600 S. Kedzie Avė.

OERA PROGA

PARSIDUODA — 3-Jy fletų mflrinls 

namns West Sldėje—W. 23rd Place. 
Saukite—VlrjŲnla 1141—Mr. 81o*er.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

North Side I
Bal. 15, 16 ir 17 d. mūsų 

bažnyčioj atlaidų dienos. Vi
sų dėmesys krypo tų iškil
mių link. Nežiūrint mugamo 
tūzo dviejose vietose, nežiū
rint “didelio” tautininkų 
mass-mitingo ant S. S. ir 
kitų vilionių mamona pa
grįstų, šimtai sąmoningų ka 
talikų traukė mūsų bažny- 
tėlėn ant kampo, kad pa
sveikinti karaliuj Karalių. 
Jam prigulinčią garbę ati
duoti ir Jam pavesti savo 
ir savųjų likimą. Tėvo Ju
venalio nuoširdi darbuotė 
atlaidų metu, be abejo, ne
bus greitai pamiršta, neš 
vaisių Seselių Pranciškiečių 
stropus darbas apie altorių, 
vaikučius ir prie vargonų 
negalėjo praslinkti nepaste
bėtas ir daugumos širdis 
pavergė. Beje, choras atsi
rado, kaip sakoma “over 
night” ir diriguojant sese
riai Augustinai visus suža
vėjo. Bravo. Atlaidus pra
dėjo kun. J. Pikutis, užbai
gė kun. A. Jurgutis, antrą 
vakarą mišparuą laikė kun. 
E. Vasiliauskas, trečios die
nos rytą šv. Mišias atnaša
vo kun. A. Karužiškis. Daug 
svečių kunigų, ypač antrą 
ir trečią vakarą dalyvavo 
iškifĮmėse. Mačiau motiną 
Dovydą, Baptistą ir seserį 
Prancišką karštai meldžian
tis mūsų) bažnyčioj, pirma
dienio rytą.

Balandžio 16 d. tapo pa
krikštytas Rdbert-John, Juc 
zo Maceikio ir Virginia Ven- 
ciūtės sūnelis. Krikštan at
nešė žymūs Detroito biznie
riai Antanas ir Ona Rudžiai. 
Antanas Kudžius yra gyve
nęs Pittsburghe ir Donorą 
net šešiolika metų, yra bu
vęs Šv. Kazimiero pamapįjoe 
komitetu, mūsų Dangun žen 
gimo bažnyčios pašventini
mo metu 1906 metais atsto
vavo South Side ir nešė drau 
gijos vėliavą.

šįmet per 40 valandų at
laidus pamokslai buvo sako
mi tik lietuviškai. Kol kas 
niekas dar nerūgojo. Jauni-

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ A
★ For Sale!
★ For Rent!
★ For Help!
★ For Servico I
★ For Results! 

ADVERTISE
In America’s Greateat

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABUSHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL — RANDOLPH 9488
LITHUANIAN-DRAUGA5
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

k ★ ★★ ★ ★★ ★ w

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie skelbiasi 'Drauge’.

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. — Maironis.
TAUPYKITE POPIBRĄ ~

KARO REIKALAMS

mo, žinoma, nedaug tebuvo 
matyti, tačiau jųjų nedaly
vavimo priežastis glūdi kur 
kitur, o ne pamoksluose.

“Lietuvių Žinių” redakto
rius S. Gabaliauskas dar te
beserga Šv. Pranciškaus li
goninėj. Sveikata eina ge
ryn, bet gręžti prie savo 
darbo yra griežtai draudžia
ma per daug mėnesių. Gai 
la. Jį pavaduos redakcijoj 
kun. P. Lunskis.

Bridgeville
Mūsų žemė būtų rojum, 

kad ne vargai, priespauda, 
bėdos, šaltis, skausmas, li
gos, karai, mirtis; kad ne 
ta sąžinė, kuri mus grau
žia ir kankina .nusikaltus 
Dievui. Žemė — ašarų pa
kalnė; ji ne laimei skirta. 
Žemė — tai viešbutis, ku 
riame sustojame poilsiui, 
tai tyrai, kuriuose klajoja 
me, kol pasiekiame pažade 
tąją Tėvynę, Tėvynę, kurio
je nei šėtonas, nei kūnas ne
beveda mus į piktą pagun
dą.

Nebedaug laiko beliko že
mės vargelį vargti dauge 
liui mūsų kolonijos lietuvių, 
atvykusių nuo Dubisos gra
žiųjų krantų. Raukšlėti vei
dai, nuplikę galvos, pražilę 
plaukai yra liudytojais ar
tėjančios katastrofos. Dar 
keli metai, ir neberasi čia 
lietuvio, kvėpavusio Lietu
vos oru. Neužilgo daugeliui 
nebeturės reikšmės, kas svai 
gina žmonių galvas, vilioja 
širdį...

Praeitą sekmadienį ir pir
madienį mūsų klebonas da
lyvavo kun. J. Misiaus, Dan
gun žengimo parapijos kle
bono, 40 vai. atlaiduose.

Šią savaitę iš kariuome
nės buvo parvažiavę Juozas 
Alšauskas ir Pranas čeba- 
torius.

Aukos Amerikos 
Lietuviu Tarybai

Am. Lietuvių Tarybos aky 
rius, Binghamton, N. Y.— 
$60.00.

Lietuvai Remti Draugija, 
Cambridge, Mass. — $22.33.

Draugijų ir parapijos ko
mitetas, Racine, Wis. — 
$54.75.

Am. Lietuvių Piliečių Ben 
drovė, Norwood, Mass. — 
$37.40.

SLA 77 kuopa, Rockford, 
III. — $10.00.

J. Ūsas, Rockford, UI. — 
$5.00.

Kun. E. Paukštis, Ches- 
ter, Pa. — $100.00.

Lietuvių Draugijų Sąry
šis, Paterson, N. J. — $50.00.

Am. Lietuvių Tarybos aky 
rius, New Htaven, Conn. — 
$100.00.

Bendras Bostono Lietuvių 
Draugijų Komitetas $298.55.

Lietuvių Piliečių Klubas, 
Piftston, Pa. — $39.18.

Lowell, Mass., Vasario 16 
d. minėjimo aukos $95.85.

Visiems aukotojams tariu 
nuoširdų padėkos žodį.

ALT Vykdomasis Komit.

“MIESTIETI, ŠĮMET TURI GEROKAI PAAUGTI“

Pažiūrėjus į šį braižinį, rodos, taip ir sako farmerys 
miestiečiui Victory Darželių atžvilgiu. Praeitais metais 
Victory Darželiai miestiečiams davė daug daržovių. Šįjmet 
tų darželių turėtų būti daugiau, nes farmerių žemės pro
duktai reikalingi Dėdei Šamui.

MIRGA - MARGA 1$ ROCKFORD, ILL.
NAUJA IR ĮDOMU

Balandžio 23 d. Lietuvių 
Piliečių klūbo bus parengi
mas — šokiai. Bus geras 
orkestras. Komisija kviečia 
visus apsilankyti. Pelnas eis 
parapijos naudai.

Kleb. kun. K. Juozaitis 
praneša, kad salė pagražin
ta, grindys išvamišuotos, 
sienos išdažytos. Dabar la
bai gražiai atrodo. Prašė vi
sų nemesti cigarėtų, čiūgu- 
rao; turime salę švariai už
laikyti.

Taipgi pranešė, kad Ve
lykų auka šįmet buvo tryli
ka šimtų dol. Stanio Valiu
lio Velykų auka buvo $50.00. 
Jis yra klijlų išdirbėjas; jo 
dirbtuvėj dirba apie 50 dar
bininkų.

Garbė lietuviams turėti 
tokį stambų ir pavyzdingą 
biznierių.

Domininkas Varašis at
naujino “Draugą” ištisiems 
metams. Jis džiaugias dnr. 
“Draugu”. Sako, jei būčiau 
žinojęs, kad “Draugas“ yra 
taip naudingas, prieš kiek 
metų būčiau užsiprenumera
vęs.

Domininkas Varašis yra

DŽIAUGIASI SAVO MYLIMUOJU
j

Majorie Vattendahl, 20 metų amžiaus, studentė Supę- 
rior State Teachers College, Madison, Wis., džiaugiasi sa
vo mylimuoju Majoru Richard I. Bong, kurs Pacifiko fron
te iki šiol yra numušęs 27 japonų lėktuvus. Jis prie savo 
karo lėktuvo P-38 laiko prisegtą šios merginos paveiks
lą. (Acme-Draugas telephoto}

pavyzdingas vaikinas, daug 
metų darbuojas parapijos 
komitete.

Sveikiname naujus pilie
čius: C. Šimkų ir Antaną 
Blaškį.

Rockfordo miesto tarybon 
buvo įnešta rezoliucija, kad 
būtų atidaryti šventomis 
dienomis šokiai. Rezoliucija 
didžiausį triukšmą sukėlė 
protestonų ir kitokių tikybų 
tarpe. Protestonų pryčeriai 
nori, kad šventomis dieno
mis viskas būtų uždaryta. 
Kuo tas įnešimas pasibaigs 
ateitis parodys.

Rockforde viso yra 73 baž 
nyčios. Gyventojų yra šim
tas trisdešimts tūkstančių.

Jaunimas norėdamas pasi
linksminti važiuoja į kitus 
miestus, gazoliną eikvoja ir 
daug nelaimių pasitaiko.

Katalikų Bažnyčia nedrau 
džia šokių, nes vakarais pa
maldų nėra. Korespondentas

Kas nori tarp žmonių tu
rėti pasisekimo, privaLo ap
sišarvoti mandagumu. J. 
Kurze.
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Oro karas
Visuose karo frontuose reiškiasi didelis aktyvumas. 

Atrodo, kad iniciatyva yra sąjungininkų rankose. Ne
prastos žinios ateina iš įvairių karo frontų. Atrodo, kad 
su pavasariu “ašies” ratai labiau ima braškėti, nes są
jungininkų karo mašina smarkiau ir gyviau veikia, ne
žiūrint, kad ašis dar rodo atsparumą.

Pastaruoju laiku smarkiau reiškiasi karas ore. Šis 
cro karas gadina priešo nervus ir neša jam didelius 
nuostolius.
£U DIDELE JĖGA

U. S. Fortresses ir Liberators su tikrai dideliu stip
rumu atakavo vokiečių oro jėgų dirbtuves, vakarinėje 
Vokietijoje, dienos šviesoje, praeitą trečiadienį. Tai yra 
antroji ataka 24-rių valandų bėgyje; atakoje dalyvavo 
apie 1,000 amerikiečių sunkių bombonešiui.

Bombonešiai daužė kovos lėktuvų dirbtuves Kassele, 
ir lėktuvų dalių išdirbystės fabrikus Eschwege, piet
ryčiuose Kassei; Paderborn, Gutersloh, Lippstadt ir 
V.Terl.

Berlynas smarkiai kentėjo užvakar nuo oro atakų.
NORS IR NE KOKS ORAS

Šiaurės Vokietijoje vyko smarkios oro kovos, nors ir 
buvo prastas oras. Iš Viduržemio jūros bazių pakilę 
s~ jungininkų lėktuvai bombardavo Plovdivą, kuris ran- 
disi 85 mailės nuo bulgarų sostinės. Lakūnams pavy
ko išgriauti svarbų geležinkelio centrą, kurį pastaruoju 
metu naudojo vokiečiai.

Iš Šveicarijos ateinančios žinios sako, kad amerikie- 
ČL ii lakūnai padarė didesnių nuostolių Rumunijoje, ne- 
g i buvo pradžioje manyta. Rumunijos geležinkelių dar
bininkai, išsigandę galingų Amerikos bombų, šimtais 
rrata darbą ir bėga į provincijas. Rumunijos geležin
kelių judėjimas sutrukdytas.

Vakar buvo pranešta, kad RAF Wellingtons ir Libe
rators užminavo Mėlynąjį Dunojų, kad nutraukti vo
kiečių susisiekimą Balkanuose.

Vokiečiai anksti vakar ryte bombardavo Londoną iš 
oro.

žodžiu, pastaruoju laiku vyksta didelės kovos ore.

*

S 7jungininkai blokuoja kelia gabenimui 
chromo Vokietijon

Nors sąjungininkai negali Turkijos sulaikyti nuo ga
minimo chromo Vokietijai, pagal sutartį, bet gali su
ki1 ūdyti gabenimą rūdos Vokietijon. Turkija yna vie
ni įtėlis Vokietijai šaltinis chromo, kuris yra svarbiau
si iš dalykas ginklų išdirbystėje. • \

Keliai ir būdai gauti chromą iš Turkijos į nacių Eu
ropą yra apriboti ir smarkiai sužeisti sąjungininkų ar 
Rusijos atakų, rašo Richard Mowrer, “Chicago Daily 
New8” korespondentas iš Cairo. Yra kelias jūra, Juo
dąją jūra į Dunojų ar Juodosios jūros uostus Constan- 
ta. Varna ir Burgąs. Nuo to laiko, kai raudonoji armija 
ataiėmė Odesą ir Krymą, eis kelias daugiau atidarytas 
Rusijai, negu buvo prieš tai. Tačiau geležinkeliai, ei
nantieji iš tų uostų į Rumuniją ir Bulgariją, negalima 
pilnai panaudoti, nes tie geležinkeliai užimti vokiečių 
kariuomenės judėjimui.

Kitas jūros kelias Turkijos chromui vežti į Vokie
tiją yra per Agejjį jūrą j Graikijos uostus. RAF nuo
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lat veikla prieš ašies laivus Agejaus jūroje, bet kai ku
rie chromo laivai pasprunka palei pakrantes, saugojant 
ašies lėktuvams, ir pasiekia savo vietą. Chromo siunti
niai gaunami per Agejo jūrą turi būti vežami ilgu ge
ležinkelio keliu per neramius Balkanus.

Trečias kelias chromui gabenti iš Turkijos yra saus- 
žemio kelias, Sofijos geležinkelio linija, ši linija yra 
pažeista oro atakų.

Kai pagerės oras, tada sąjungininkų oro jėgos dar 
daugiau atkreips atydos į tuos kelius, kuriais vežama 
chromą Vokietijon. Kai Vokietija negaus chromo, žy
miai pablogės jos reikalai ginklų išdirbystėje.

★
Vatikano įspėjimas naciams

Iš Londono gauta žinia, kad kardinolas Maglione, Va
tikano valstybės sekretorius, kreipės į vokiečių amba
sadorių, esantį prie Šventojo Sosto, ir atkreipė dėmesį, 
kad nacių valdžia sukelia Romai pavojų, kadangi vo
kiečiai naudoja miestą kaipo susisiekimo centrą ir ba
zę operacijoms. Šios žinios pasiekė Chicagą iš Vatikano 
šaltinių.

Kardinolas Maglione, kalbėdamas su vokiečių amba
sadoriumi, padavė mintį, kad vokiečiai nenaudotų Ro
mos vokiečių kareivių tnansportacijai.

Sakoma, kad notoje aiški išvada, kad vokiečių vy
riausybė bus atsakominga, jei ateityje sąjungininkai 
bus išprovokuoti Romos bombardavimams dėl esančių 
ginkluotų vokiečių jėgų Romoje.

Vatikanas deda pastangas, kad Romos garsiausi pas
tatai ir brangenybės būtų apsaugota nuo sugrovimo ir 
išnaikinimo, ypač apsaugota žmonių gyvybės.

5,000 lėktuvų "pasveikino" Hitlerį prieš 
jo gimtadienį

Šiandien Hitleriui sueina penkiasdešimt penki metai 
amžiaus, bet tenka manyti, kad gimtadienis jam ne
teiks jokio džiaugsmo, nes jo karo popieriai yra ne 
kokioje padėtyje. Ypač atsimenant tą faktą, kad be
veik prieš Hitlerio gimtadienį, per 24 valandas, dau
giau kaip 5,000 sąjungininkų karo lėktuvų bombardavo 
Hitlerio Europą, ir numetė daugiau kaip 7,000 tonų 
sprogstamų bombų.

Liūdnas Hitlerio gimtadienis, bet jis pats yra liūde
sio, ašarų ir kraujo kaltininku. Jei būtų paisęs daugiau 
žmoniškumo, ne aklų ambicijų, to nebūtų kas šiandien 
vyksta. <(

Iš viso to šiandien nebūtų, jei ponai diktatoriai nebū
tų pasaulio įvėlę į šį baisų karą.

Nereikės Hitleriui uždegti 55 žvakių, nes ir taip vi
sur siaučia ugnis miestuose nuo bombardavimų.

A

Tiesos žodis apie komunistus
Londone Estijos pasiuntinys A. Torma išleido kny

gelę apie Bažnyčios padėtį Estijoje bolševikų okupaci
jos metu. Joje yra paduota daug faktų, kaip komunis
tai, pagrobę valdžią į savo rankas su Raudonosios Ar
mijos pagalba, sunaikino Estijoje visas religines orga
nizacijas, ir nužudė 29 dvasiškius, šalia to, daugelis 
dvasiškių buvo išgabenta į Sovietų rusų koncentracijos 
stovyklas (kalėjimus).

Estijoje didžiulė dauguma žmonių priklauso prie evan
gelikų — liuteronų bažnyčios, katalikų Estijoje yra ne
daug. Raudonieji okupantai persekiojo liuteronus ir 
katalikus. Bet pravoslavų tikėjimo žmonių beveik ne
lietė.

Estijoje apie 19 procentų rusų priklauso prie pravos
lavų (stačiatikių) tikėjimo.

Rusai bolševikai, atvykę Estijon (kaip ir Lietuvon) 
1940 metų birželio mėnesį, ėmė tenai steigti bolševikiš
ką “tvarką”. Liuteronus ir katalikas bolševikai viso
kiais būdais persekiojo, jų bažnytines organizacijas 
slopino, bet stačiatikių nepersekiojo, norėdami tokiu 
būdu patraukti sovietų pusėn gyvenančius Estijoje ru
sus. Žinoma, laikinai jie tokios taktikos laikėsi. Vėliau 
būtų atėjus eilė ir pravoslavams, nes bolševikai kovoja 
bendrai su bet kokia- religija.

Ta pačia proga tenka priminti, kad bolševikų okupa
cijos metu Lietuvoje nemažas skaičius kunigų bravo nu
žudyta. Apie tai parašė knygelę kun. J. Prunskis.

Kaip bolševikai, taip ir naciai labai nekenčia kata
likų, nes jie yra žmonės su stipriu nugarkauliu ir kovo
ja už žmonių sąžinės, spaudos, draugijų laisvę. Tų da
lykų nėra nei pas bolševikus, nei pas nacius.

Italijos frontas
Italijos fronte vokiečiai vis dar rodo atsparumą* bet 

sąjungininkai atmušė smarkią vokiečių ataką ir laimė
jo stiprias pozicijas. Apie tai pranešė štabas.

Pastaruoju laiku Cassino fronte vokiečių artilerija 
labai smarkiai apšaudė sąjungininkų apkasus, bet A- 
menkos ir britįĮ kareiviai nepasitraukė.

Ketvirtadienis, bal. 20, 1944 A'

Floridoje Balsas už Laisvą Lietuvą
KA SAKO BALTUOS PREKYBA IR SSSR—VERTIN

GASIS LIETUVIŲ TEISYNAS.—APIE LIETUVOS 

ATEITĮ.—REIKŠMINGI PULK. K. GRINIAUS ŽO

DŽIAI.— KĄ PULKININKAS PASAKĖ PER RADI

JĄ IR KITOMIS PROGOMIS.

(Mūsų specialaus korespondento pranešimas)
LKFSB. Prieš Velykas, 

laikotarpyje kovo 26 — ba
landžio 6, Pulk. K. Grinius 
huvo lankęsis su paskaito
mis Floridoje. Viena jų bu
vo laikyta Boca Raton Air- 
field, Fla., U.S. karinin
kams.

Pulk. K. Grinaus paskai
tos, pagrindiniai, turėjo tik
slo nušviesti Lietuvos isto
rinį vaidmenį Rytų Euro
poje, jos kultūrinę reikšmę 
ir didžiųjų tautų tarpe, jos 
specifinę geografinę padėtį 
ir jos ūkinį pajėgumą, bei, 
per paskutinius 22 metus, 
padarytą pažangą kultūri
nėje ir ekonominėje srityje.

Per visas paskaitas pulk. 
K. Grinius sugebėjo vaiz
džiai parodyti lietuvių tau
tos nenuilstamą kovą už ne
priklausomybę, įskaitant ir 
dabartinės gadynės kovas 
prieš dvejus okupantus.

Konkrečiais duomenimis 
pasiremdamas, prelegentas 
nupasakojo kaip šiandien 
lietuviai organizuojasi po 
žemy, kaip sabotuoja vokiš
kąją karo mašiną ir kaip 
ruošiasi ir vėl stoti į kovą 
už savo krašto laisvę ir ne
priklausomybę.

Žiūrint auditorijos rūšies 
kas kart keitėsi ir pulkinin
ko paskaitos pobūdis. Ka
riškių auditorijai buvo už
akcentuoti Lietuvos geopo- 
litinė-salgumo pusė, profe
sionalų — ekonominiai bei

ventojų ir viena šeštoji že
mės skritulio plotas) preky
binis balansas, tais pačiais 
metais, tesiekė $525,000.000. 
Pabalčio prekybiniame ba
lanse Lietuva figūruoja tre
čioje vietoje. Taip pat, ma
žai kas atsimena, kad tautų 
kultūriniame lobyne, Lietu
va gali pasididžiuoti turė
jusi Codex Lltuania, savo 
rūšies Teisynas Rytų Euro
pos “Magna Charba*,” kuris, 
pradedant 1529 metais, dau
giau kaip per 300 metų bu
vo laikomas juridinės iš
minties pavyzdžiu ir teisin
gumo kelrodžiu visoms Ry
tų Europos tautoms.

Skirstyti valstybes į “ma
žąsias” ir “didžiąsias," var
gu, ar tikslinga. Jei jau kla- 
sifikacijš būtina, verčiau, 
kalbėkime apie “plačias ir 
siauras” arba “ilgas irtrum 
pas” valstybes.

Atskiro paminėjimo ver
tas pulk. Griniaus radio in- 
terview su Miami. Daily 
News žinomu kolumnistu ii 
komentatorium Mr. Leslie 
B. Bain. Radio pasikalbėji
mas įvyko kovoi31 d. 6 P.M. 
per Miami WIOD stotį.
GPU ORGANIZUOTI 
RINKIMAI

“Mažųjų” tautų nelaimei 
(taigi ir Lietuvos nelaimei) 
šio laisvojo krašto plačioji 
visuomenė,‘šiuo metu, gyve
na savo skaudžias valandas.

» 1
Jų atyda šiandien yra nu
kreipta į savo vargus, savo 
problemas. Apie tikrąją pa
dėtį kiekviename Europos 
kampelyje jie neturi laiko 
teirautis. Daugiau — labai 
dažnai tuo ar kitu klausimu 
jų informacija turi pripuo
lamo pobūdžio, neretai įgy
ta iš nešvaraus, šališko šal
tinio. Kur čia į viską, žmo
gus, įsigilinsi ?

Daug nesąmonių, šiais 
liūdnais laikais, supranta
ma, skleidžiama ir apie Lie
tuvą. Sakysime, tolydžiai 
tenka išgirsti gandus esą 
“milžiniška Sovietų Lietu
vos armija" ruošiama Lie
tuvai išlaisvinti. Arba ir vėl, 
kad Lietuva jau apsispren
dė likti sovietiška per 1940 
metų liepos mėnesio Lietu
voje GPU inscenizuotus 
“rinkimus." Visi tie gan
dai, aišku, turi vieną tikslą: 
legalizuoti nešvarios atmin
ties Ribbentropo - Molotovo 
1939 metais pasirašytą pak
tą ir duoti progos Maskvos 
komisarams Lietuvoje ir vėl 
pasipelnyti.

Šie Maskvos užsimojimai 
lietuviui nėra nauji: per 123 
rusiškojo jungo metus, Lie
tuvoje šeimininkavo caro 
žandarai su popais, šiandįen 
jų pėdomis bando eiti Sta
lino žandarai. Po truputį į 
paviršių pradeda kilti ir po
pai___

(Bus daugiau).
Mažai mokslo turint, o 

norint išaiškinti sunkius ir 
keblius klausimus, yra tas 
pats, ką vienu degančiu kna
tu norėtum apšviesti didelę 
katedrą. Toji šviesa nieko 
daugiąu nenušviečia, kaip 
tik jo paties puskvailį vei
dą.

kultūriniai reikalai.
REIKŠMINGI DAVINIAI

Sakysime, mažai kam yra 
žinoma, kad trijų Pabalčio 
valstybių, kartu su Suomi
ja*, prekybinis balansai 
nors ir 1938 metais, siekė 
milžiniškos $586,000,000 su
mos, kuomet berybės Sovie
tų Rusijos (180,000,000 gy-

PERKRATINEJAMA
BYLA

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA 
RUSSIAtt TURKISH BATHS

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 išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 Wesl 45th Sf. Kampas 5. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

A

ra.—*■■■■
MAs s ril.V

*

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Oouch

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

Hans Max Haupt iš Chi
cago, tėvas sabotažninko 
Herbert Haupt, kuris už di
delius nuopelnus naciams 
buvo nubaustas mirtimi, vė: 
atsidūrė federaliam teisme, 
kur peržiūrima jo byla. Jis 
kaltinamas išdavystėje. 
(Acuie-Draugae telephoto)

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO m*n

Telefonas SEELEY 87fi0

4

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

^2310 WEST ROO8EVELT ROAD "
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22^22 T-ABD AR YBE^OOPe
LIETUVIŲ R. K. ^LABDARIŲ SĄJUNGA

KUN. ANICETAS CINKUS, DVASIOS VADAS IR IADININ.
4557 So. Wood Street, Chicago, Illinois 

----------Ooo——
ANASTAZAS VALANČIUS, pirm. ONA JASPAIUENft, rašt.
K. J0DĘLI6, KT. CIBUI^SKIS, ▼. pirm. N. URYTNSKĄS, finansų mSt.

lui 'Wj;i / ■■ .■---------------------------- t •

Parama seneliu 
prieglaudai

Vis daugiau geradarių at
siranda, kurie suteikia gau
singesnių aukų statomam lie 
tuviams seneliams prieglau
dos namui, šiomis dienomis 
per Labdarių Sąjungos cent
ro pirmininką Anastazą Va
lančių aukojo S. Ambrozie- 
nė, 1838 Canalport Ave. $50, 
dr. G. Serner, 3401 S. Hals
ted St., $25.00. Kiti aukoto
jai — Anastazija Mozeris, 
John Wilnoms. Viso $85.00.

Aukos priduotos kun. A. 
Linkui, Labdarių Sąjungos 
iždininkui. Už aukas nuošir

dų, labdarių, darbo diena. 
Vienas didelis darbas — tai 
rinkliava prie šv. Kazįmie- 
ro kapinių, o kitas — pik
nikas Vytauto darže. Ir vie
nam ir kitam darbui reikia 
daug dubininkų ir gero pri
sirengimo. Tad, gausingai 
susirinkime balandžio 26 d., 
kad tinkamai susiplanuoti ir 
darbais pasiskirstyti.

Valdyba

Padėka
Brighton park. — Balan

džio 16 d. Nekalto Praaidė 
jjmo Šv. Panelės parapijos 
salėje buvo parapijos meti-
nė vakarienė, kuri visais at- 

. džiai dėkoju ir prašau dau- žvilgias pavyko.
giau geradarių prisidėti prie 
didžiojo darbo — senelių 
prieglaudas statymo. 

Anastazas Valančius, 
1226 S. 50 Ave. Cicero, III.

Labdarių centro 
susirinkimas

Lietuvių R. K. Labdarių 
Sąjungos centro susirinki
mas įvyks trečiadienį, ba
landžio 26 d., 7:30 vai. va
kare, Šv. Kryžiaus parap. 
salėj.

Į susirinkimą yra kviečia
ma: visa centro valdyba, di
rektoriai, prieglaudos staty
mo komiai ja, visų labdarių 
kuopų atstovai* garbės na
riai ir visi lietuvių veikėjai, 
kuriems rūpi mūsų labda
rybės reikalai.

Šiuo me'lu mums labai 
svarbus yra senelių prieg
laudos įrengimo užbaigimas. 
Tuo reikalu susirinkime iš
girsime labai svarbių pra
nešimų.

Be to, jau pradėsime reng
tis mūsų tradiciniams pa
vasario darbams, kurių pa
sisekimas, paprastai, dau
giausia pareina nuo gero pri 
sirengimo.

Gegužės men. 30 d. yra 
“Decoration Day’’. Tai mū-

baikau aiž pareigą padė
koti visiems ir visoms dar
buotoj arus už pasisekimą 
šios mėtinės puotos. -Brigh- 
tonparkietės šeimininkės y- 
ra žinomos kaipo geros vi
rėjos ne tik parapijos, bet 
ir ęentrailinių organizacijų 
puotose. Dėkoju puotos šei
mininkėms, kurios po vado
vybe S. Mikužienės, prie da-

Vaidai yra gyvenimo žie
dai. Jais remiasi gyvybč,

PIRKITE KARO BONUS!

A. t
lANISLOVAo ADOMAITIS

Uyimu J1oo iriu. ži«.,eicu ot. 
Mirų x*ai. lo ų, auiuu-
kęa punta uinziuuz.

Uline Aliutu* uju. K. to IŠ Ka
lbinių upanriuio, Kuiiiiiėuų pa
rapijų*, neitaių Kaimu.

1 UI 11.0 UllrvilUn.e riuiiudiniei 
moterį Ali Kctt.iUrii (pu t e. ui* 
Kuuuziui-e), i uuKterlz Lulia- 
tltilce l>uijia\,ez ir žentų Juo- 
zupų, Yvunuu Ui-ainti, riorenee 
Ir ftU-liu ituitma, i, uiiiittua; 
piianiiiij Muuitfiovų t uii.toų, 
puaatatię Lūžinėtų Motuzienę 
ir Jų genima. ii- uaiig uitų gi
minių. draugų ir pu/.|atuiuų.

Velioniu priuluubu pilt- Jau
nų Lietuvių Amerikon Tautiško 
knūbo.

Kūnua pašarvotus Mažeikos 
koplyčioje, 3319 So. Lituanica 
Ave. lAtiilotuvea Jvyks šeštai!., 
Bul. 22 d. 11,4 4 in. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtai* į 
Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyka gedulingos putliai 
don už veiltmio sielų, l’o pa
nini ilų bus nulydėtas j Sv. Ka- 
šiinlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo viaus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

NiilMklf: Moteris, Dukterys,
Žentas, Antikai, Puibrulbs Pus- 
Seserė Ir Glndnfts.

ljtid. direktorius Mažeika ir 
Evanauskas. Tel. Yards 1138- 
1139.

CHICAGO IR APYUNMSE
Šv. Jurgio parapija Į Pedliwiai atsisveikini! 
celebruos savo 
globėjo dien?

Bridgepodrt. — Ral 
Šv. Jurgio bažnyčioje bus 
iškilmingai švenčiama para
pijos globėjo diena. Jau P 
vakaro bus svečių kunigu
kurie klausys išpažiinties. jams perdaug triukšmo.

su Evaoslonu
Chicago turčių miestelio 

taryba pravedė įstatymą. 
23 d kuriuo draudžiama pedlio- 

riams skambučiais, švilpynė
mis ir birbynėmis garsinti 
savo nešiojamas ar vežioja
mas prekes. Sako, gyvento-

Per sumą gros .orkestras 
ir giedos prof. Pečiaus ve
damas choras, bei kviesti
niai solistai.

Pamokslą sakys tėvui ma
rijonų seminarijos rektorius 
kun. A. Jagminas.

Suma bus su išstatytu 
Švenčiausiuoju, prieš sumą 
— procesija.

Tikimasi, kad daug para
pijiečių ir kitų Chicagos lie
tuvių tą dieną eis prie sa
kramentų ir dalyvaus iškil
mingose pamaldose — sumo
ja

Po aumos prel. M. L. Kru
šas vaišins choristus, orkes
trą, moterų, chorą ir komi 
tetą. J. Žv

už padainuotas dainas. Kun. 
J. Stankevičiui, kun. S. V-a- 
lųckiui, parapijos komitetui 
ir visiems atsilankusiems
šion puoton taipgi reiškiu 

bartiniu Aplinkybių skaniu i pagarbos ir padėkos, 
valgiu sočiai pavalgydino j Kun. A. Briška
didelę minią atsilankusiųjų.:-------------------------------------
Per vakarienę skambėjo tri- j,

jų chorų gražios dainos. •
Jiems: parapijos, vadovybėj 
J. Kudirkos: Šv. Teresės ir 
Sodalicijos nuoširdžiai ačiū

rrc »- -

NATURAIE IŠVAIZDA
Naujų VELVAtONE

DANTŲ FLEITŲ

ABTOJAMA8 NAUJAS PLASUO MA- 
‘ ’ TltKIOlAg NAtUBALAS O CM

SPALVOM OAMTV rLMITOMM.

NAUJOS 
BVS Velvatone DANTŲ

PLNITOS

$12.50
IKI $89-50 UŽ KIEKVIENĄ

i !

Nsatglduods. Ba skonio. Natūrai** spal
vos. Neblunka. VteoJ žaly žinomos dantų 
plaltoa Permatomos cryatal clear plaltoa

Plunksnos sunkumo, sanitarės, l’atrs,- 
klnimao paruntoptas. Matertolas labai pa- 

1S | gamtini. Vienos dienos taisymu
vimas. Apskaičiavimai

Darome p'Htas (spaustas (r 
gautas tik iš lalsnluotų dentlsttj

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

17*4 8. Ashland 2 n. t Fl. Mon. *251

Atdara ano S Iki A Mted. ano I Iki t. 
KĄUA.MB UBTUVISKAJ

8940 YV. 2ęui Kt. 2nd FI. Lnw- 2908 
tO N. Dearborn Rm. 800, Kia 8848 

Vldųrmloadlo vaL S—ž. Aptradivni Ir 
kstrlrtsdlsBl ano • iki T.

KAZIMIERAS BAKIS
Gyv.: 3225 S. Union Ave.

Mite Bai. 17d.. l»44m., 7:06 
vai. vak., sulaukęs 23m. amž.

Gimęs Uakmont, VV. Virginia.

Paliko diduliaine nuliūdime: 
motinų Marijonų (po tėvais 
žšuaziuskaiie?; tėvų Juozapų; 
brolj Julių; ė 6e-e, 10 Manjuuų 
bmitn ir švogerį Christ, V erų 
iria user ir švogerį z'vt. Peter 
(U. B. Armyj, ^neię Burney 
ir švogerį žtiehard, Kva Cera
ta ir svogerj Praną ir visų jų 
šeimau; teių ž'eti oneię ir jos 
vyrų Vinęentų tamasausaus; 
Petronėlę ir iriimanų Halieaus 
ir jų uuKterį Bionislavų; 2 
pustu olius Gerald ir jo žmo
nų Gendrūtų Tamašauskus, ir 
Antanų (Seam. lat Ci. U.8.N.J 
ir jo žmonų Kay Tamašauskus;
2 pusseseres Bronice ir Ur. Hal 
E. Howland, ir Sophie ir Julius 
Namon; d< dę jonų Rudzins- 
kų (Bcotlanųe); ir daug Kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoj patiko daug giminių.

Kūnass pašarvotas Antano 
M. I’hlliips koplyčioje, 3307 S 
Lituanica Ave. Laidotuvės i- 
vyks penktad., Bai. 21d., 1944. 
Iš koplyčios 8 vai. ryto bua 
atlydėtas į šv. Jurgio parap. 
bažnyčių, kurioj Jvyks gedulin
gos paiuadlos už velionio sie
lų. I*o pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nulifidę:: Motina, Tėvas, Se
serys, Brolis, š'ogcrląi, Ttta, 
Dėdė Ir kitos Gimines.

Laid. direkt. Ant. M. Phil
lips. telefonas YĄRds 4908.

KRE1PMITRM PRIE MUŠ 

33ESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

200 PAMINKLŲ 
NDAST PAS MU8 JU8Ų 
3IRINKIMUL

.Geriausio Maierlolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam? 
-kUeaVuns pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN

Štai vieoM ti mū»ų gražių MONUMĘNT CO. 
paminklinių produktų. ________ .

DIDYSIS Ofisas tr Dtrbtpvft: 527 N. VVESTERN AVE. 

(Netoli Grand Ave.)
PHONE: mcicijr.v 8103

Kažin kaip evanstoniečiai 
jaustųsi, jei jiems reiktų gy
venti Chicagoj, prie gatvių, 
kunemis vaikšto gatvėka- 
riai ir eina didelis sunkveži
mių judėjimas.

Baiata byla
Apygardos teisme šiomis 

dienomis baigta Mrs. Gene
vieve Chriatner Wilcox, 40 
metų amžiaus. 541 N. Pine 
Ave., byla. Ji buvo patrau
kus į teismą Oak Park mies
telio mokyklų bordą už tai, 
kad ją atleido nuo pareigų, 
sužinoję, jog jau dešimt me
lų, kai ji yra vedusi ir mo
kytojauja. Mokytoja išbuvo 
dvyliką metų ir tik du me
tus mokytojavo būdama mer
gina.

NVUŪMMO n I VALANDOJE

PISKITE KARO BONUS

MA kliniškas aa

FIZIŠKAM Ut PLCOKOritOriC
X—RAY—

KIIAIJO UI URLNALO
TIIUNCJIMAK—Viskas už
Paprastai apkalnavtnias tokio lAtlrlnė- 
Jlnio yra 110. ir mes gvarantuojame 
Jums patenkinimą arba Jūs mums nieko 
nemokate.

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PA81T ARIMUI 

RUONIŠKOS I.IGOS 
PASEKMINGAI GYDOMOS 

VARIUOSE GYSLOS, kojų runos. Ir 
panašiai kojų Ištinimai. Rheumatlsms. 
SKILVIO SKAUSMAI, nevirškinimas, 
degančios pilvinės žaizdos sr užkietė
jimas.
KRAUJO LIGOS, silpno, nuvargusio, 
anemia ir kraujo užnuodljlmus i* prle- 
žastiea kroniėkų ligų. Aukžto kraujp 
spaudimas.
ODOS LIGOS, niežėjimas, degančios 
ezzema. psorlasls ar spuogų 
URINAL1NIAI SKAUSMAI, prostati- 
tis. skaudžios ir nesmagumo KRONIŠ- 
KOS LIGOS. Ar atsikelti reikia nak- 
tlmitT
• NtOIATINES PASEKMES
• Tuojau palengvinimas
• Laiko iii-prarudlmua
• Žemu kainu, I^ngtomis Sąlygomis

MES KALBAME LENKIŠKAI 
CHICAGO MEDICAL INSTITUTE

2(12 SOUTH STATE STREET 
Kumpus Adams šeštam Aukšte
VAL.: 9 ryto Ud 8 vak. Sekmad. 19-1.

AHA
MONIKA MIKALAUSKIENE
(Vo pirmu vyru Sllniokliaiė, 

po tėvais KazuLuitė)

Mirė Bai. 18d., 1944m., 5:20 
vai. ryte, ssuJaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apakr., Betigalos par., 
Prišmantų kaimo.

Amerikoje išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyra Vincenta; brolienę Marcel- 
la Uudrcckls ir jos vyrų An
tanų ir jų sūnų Sgt. Edvvard 
(U.S. Army); ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų,

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

Kūnas pašarvotas namuose: 
4408 S. Talman Ave. Laidotu
vės įvyks penktad., Bai. 21 
dienų. Iš namų 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta į Nekalto Prasid. 
Šv. Panelės parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po* 
pamaldų bus nulydėta į švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Broliene ir 
Jos šeima ir kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: John 
F. Eudeikl?, tel. YARds 1741.

=
SUPAŽINDINKITE KITUS 

SU DIENR. “DRAUGU”

(paskolos
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
■< ptgEMl — to

PAS

Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD...................Tel. CANaI 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, RaStinlnkaa

I ■ . . - " 1 1 ' ■

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ fSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavioiM — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAJDOTUViŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Callfornia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(t390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
, 8 vai. vak.

Kreipkitės į w

ANTHONY B. PETKUS
i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave.* Chicago
Telefonas GROvehilI 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiiii 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienar.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose! Illllllllllliuilllllllllllliuiitllllllllllllllllllllll

PERSONALIZED MEMORJAUJ AT NO ADDITIONAL COST! 
PART1CULAR FKOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTION K

DISTRIBUTORH OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Moat BeanUful—Mušt Endartag—Stvongest—Beat 1b Tbe World.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITfiS PRIE —

| JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of tbe Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 Tet REPubllc 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seitad. ir Sekm. 9-6 vai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvio
Laidotuvių
Direktorių
Asodadjoa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Nakų

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

LACHAVVICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 

10756 S. MICHIGAN AVE.

Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

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

ANTANAS ii PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.___________________Phone LAK. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 80. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

_______________________________________Telephone YARDS 1419______________________________________

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

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—3S
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Rastas vyro lavonas

Moteris pasakoja apie kovą taverne 
dėl penkių dolerių

Anksti praeitą anTradienį 
būvi rastas lavonas Jens D. 
Larrison, 51 metų amžiaus, 
buvusio arklių lavintojo. Jo 
lavonas rastas gatvelėje, už
pakalyje 1337 S. Kildare avė.

Mat Capone, 35 metų, jau
niausias Al. Capone brolis, 
ir Wallie ^Sanders, bartsnde- 
ris Capone’s Hali of Fame 
taverne, 4839 Ogden avė., 
Cicero, buvo ieškomi praei
to antradienio vakare, ryšiu- 
mi su Jens D. Larrison nu
žudymo.

Larrison, geriau žinomas 
kaip James D. Larkin, buvo 
nužudytas vėlai praeitą pir
madienį, užpakaliniame Ca
pone’s taverno kambaryje.*
Apie tai policija sužinojo. 
Jis buvo šautas tarp akių. 
GINČAS DEL 5 DOLERIŲ

Mrs. Brennan, jo3 vyras 
Jerry, 27 metų, Larrison, 
Capone, ir Laddie Novak, 24 
metų, alias Murphy, barten- 
deris, sėdėjo prie baro ir gė
rė, anksti vakare. Sanders 
buvo už baro.

Larrison ir Sanders, pasa
kė Mrs. Brennan, susiginčijo 
dėl penkių dolerių, kurie bu-1 
vo dingę. Ji parodė kaip 
Sanders pastūmė Larrison’ą 
per atidarytą bromo (arch) 
kelią į taverno užpakalinį 
kambarį. Paskui ji pamačiu
si kaip Caponė nuėjo už ba
ro, ką tai paėmė iš stalčiaus 
ir nusekė du kitus į užpaka
linį kambarį. Ji pareiškė, 
kad vėliau girdėjusi tris šū
vius.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

ir gerą pasi-________ _
rinkimą Muzikaližkų Instrumen
tų, Muzikaližkų Knygų, Stygų 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
IEWELBY — WATCHMAKER 

— MUSIC
1216 ARCHER AVENUE

Ji pareiškusi, kad Sanders 
atėjo iš užpakalinio kamba
rio ir išbėgo pro šonines du
ris.
KLAUSINĖJO CAPONE’S 

ŽMONĄ
Policija pareiškė, kad 

Sanders nebuvo matomas 
nuo to laiko, kai jis pabėgo 
iš taverno. Policija sužinoji, 
kad Capone buvo pasirodęs 
Paddock klube, Towne vieš
butyje, apie vidurnaktį pir
madienį.

Capone’s žmona Annette, 
1500 S. Austin blvd., Cicero, 
buvo klausinėjama. Ji pa
reiškė, kad jos vyras buvo 
pasirodęs prieš pietus, bet 
nieko nesakė apie šuvius.

Policija radusi dvi kulkų 
skyles taverno užpakalinia
me kambaryje. Viena išėju
si per langą, kita per lango 
stiklą. Kulka išėjusi per 
stiklą buvo paleista iš tokio 
ginklo, kuriuo nušautas Lar
rison.

Dvi ligoninės gaus 
po $10,000

Balandžio 14 d. mirusi 
Mrs. Charlotte Schmitt, 77 
m. amž., paliko turto virš 
vieno miliono dolerių, iš ku
rių padarytu testamentu, 
dviem ligoninėm: Presbyte- 
rian Hoepital of Chicago ir 
Schmitt Memorial Hospital, 
Beardetown miestelyje, pa
skirta po dešimts tūkstančių*
dolerių. Velionės vyras buvo 
įsteigėjas mineralinio van
dens firmos Hinckley and 
Schmitt. ’

Jehovah's Witnesses i

DIRMAVONE JCRININKŲ STO VYKU) J Iš karo frontų

Sužeisti ir dingę amerikiečiai 
kariai kovos laukuose

Karo departamentas pra- jbių kareivio pavardę, kuri© 
eitą antradienį paskelbė 309I dingę Europos, Viduržemio 
Jungt inių Amerikos Valsty-1 ir pietvakarių Pacifiko apy- 
bių kareivių pavardes, kurie ; linkių karo frontuose.
buvo sužeisti Azijos, Vidur
žemio ir pietvakarių Pacifi- 

; ko apylinkių karo frontuose.
Sužeistųjų karo frontuose 

karių skaičiuje 16 vyrų- yra 
iš Illinois valstijos, iš jų 8 iš 
Chicagos; 12 iš Indiana, 2 iš 
Iowa, 13 iš Michigan, 5 iš 
Wisconsin.

Karo departamentas pra
eitą antradienį paskelbė 441 
Jungtinių Amerikos Valsty-

Karo frontuose dingusiųjų 
karių skaičiuje 19 yra iŠ Illi
nois valstijos, 7 iš jų iš Chi
cagos; 6 iš Indiana, 6 iš 
Iowa, 20 iš Michigan, 11 iš 
Wisconsin.

Ar neįdomu?
Rašo Panevėžio juokdarys 
ŽUVŲ ISTORIJA: Viena 

moteris, Red Wing, Minn., 
Rochester, N. Y., vyskupas James E. Kearney teikia ■^ūrejo vjet°s krau-

Sutvirtinirao Sakramentą jūrininkams jų stovykloj Samp-
son, N. Y. (NCWC-Draugas)

Įdomus įvykis

Kanarkėlės pateko teisman
James Laventi, 4600 Drexel

Blvd., yra didelis kanarkėlių 
mėgėjas. Nesenai jis Max 
Mages kanarkėlių krautuvėj, 
844 Maxwell St., pirko 17 
dainininkių, užmokėdamas 
$84.75. Pasirodė, kad visos 
pirktos kanarkėlės buvo pa
telės, o patelės, kaip žinome, 
negieda. Kadangi Max Ma
ges atsisakė kanarkėlės at
gal priimti, tad byla atsidū
rė teisėjo Justin McCarthy 
teisme. Visos kanarkėlės bu
vo atgabentos į teismą ir 
įvairiais būdais bandyta iš- 
ašukti jų giedojimą. Tačiau, 
be paprasto “peep”, nei vie
na jų neužtraukė Caruso pa
mėgdžioti.

Teisėjas nusprendė, kad
Laventis turi grąžinti

užmokėtus pinigus. Be to, 
Mages turi užmokėti teismo 
lėšas. Laventis dar reikala
vo $5 už pirktą joms lesalą 
ir $20 už sutrukdymą laiko 
bevažinėjant pas Max Ma
ges, tačiau tą reikalavimą 
teisėjas atmetė.

Sumušė

Martin Kehve, taverno sa
vininkas, 6822 So. Halsted 
str., buvo sumuštas bandito, 

Max kuris pabėgo su $11.

tuvėje. Didelė lydeka jai 
įkando. Kostumeriai pažiū
rėjo į moteriškę, ir ištraukė 
jos pirštą iš žuvies nasrų. 
Jai buvo pasakyta, kad žu
vis nebegyva. Tada ji atsa
kė: “Gyva ar negyva, bet ji 
yra šviežia”.

* * *
NUOSTABU: Seržantas iš 

iLisbon, Ohio, vis dar kartais 
save prisiliečia pirštais, kad 
patikrinus, ar jis gyvas. 
Bombos skeveldros numušė 
nuo jo paišelio gumą, kai 
paišelis buvo jo kovos švar
ko kiŠeniuje.

* ¥ *
LENGVAS DARBAS: Per

galės daržų savininkai gali 
susidomėti Philadelphijos 
vyro nepaprastu išradimu. 
Jis padarė tokį vežimėlį iš 
lentų, kad rateliai apžergia 
lysvę (ežią) iš abiejų pusių. 
Žmogus sėdi vežimėlyje, ve
žimėlis eina pirmyn, nu, ir 
gali sėti, ravėti ir skinti dar-* 
žoves be jokių sunkenybių. 
Ar nepatogu?

Per du metus negėrė 
tapo piliečiu

Feleralis teisėjas John P. 
Barnes prieš porą dienų su
teikė pilietybę James Skel
ton, 4120 W. Roosevelt Rd. 
Pilietybė seniau jam buvo 
atsakyta dėlto, kad išgerda- 
vęs kvortą degtinės ir po to 
mušdavęsis su savo žmona. 
Policijos buvo tai įrodyta. 
Dabar gi Skelton įrodė, kad 
per dū metus nėra gėręs deg
tinės. Ir tapo piliečiu.

Naujas Maywood poli
cijos viršininkas

Miestelio tarybos prezi
dentas Earle Broberg ir šeši 
tos tarybos nariai pakvietė 
William O. Freeman, buvusį 
Chicago detektyvų biuro lei
tenantą, policijos viršininko 
pareigosna, vietoj Edward 
C. Feldman. Gegužės 1 d. 
W. O. Freeman perims savo 
žinion miestelio policiją.

Dar reikia trijų milionų
Kad pasiekus 12-kos mi

lionų dolerių Raud. Kryžiaus 
Karo Fondo kvotą, paskirtą 
Chicagai, dar reikia tris mi- 
lionus dolerių sukelti dvyli
kos dienų laikotarpyje, tai 
yra tai sumai sukelti paskir
to laiko.

/ mus
X P. Daužvardis, Jr., bu

vo “master ceremony” ŪSO 
klube, Waukegan, III., kur 
praeitą sekmadienį Ateiti
ninkų draugovė išpildė dai
nų ir tautinių šokių prog
ramą. Dainavo Adelė Druk- 
tenytė ir Marytė Žustautai- 
tė. Programą sutvarkė B. 
Skirienė. Po programos jū
rininkai sakę, kad tai buvus 
viena gražiausių programų.

X Jurgis ir Aleksandra 
Pūkeliai, žinomi mūs orga
nizacijų darbuotojai ir rė
mėjai, sekmadienį ruošias 
priimti daug svečių. Jų na
muose, 6447 S. Washtenaw 
Avė*., sekmadienį, balandžio 
23 d., 3 vai. popiet, bus pa
rengimas Vargdienių Seserų 
naudai. Visi kviečiami atsi
lankyti į pramogą.

X B. J. Radovvicz’ iš Town 
of Lake, kurs Amerikos ka
riuomenėj tarnauja Seebee 
121 batalijone, rašo savo 
draugams, kad parvykęs į 
Ameriką Pendelton, Calif., 
stovykloj suėjęs su kapelio
nu kun. šmigelskiu, marijo
nu, iš Hinsdale, III.

X Šv. Jurgio parapijos mo 
kykloj darbas eina labai gra
žiai. Šalę rūpestingo moky
mosi ir religinio auklėjimo, 
yra ir patriotinis veikimas. 
Neseniai mokyklos auklėti
niai nupirko kariuomenei 
jeepą (lengvąjį automobilių)

X Antanas Jakutis, Keis
tučio klubo choro sodistas, 
debiutuos klubo ruošiamam 
“On to Victory in 1944’’ va
kare, balandžio 23 d., Da-

Mages kanarkėlės, atgauti

Pagrobikas pargaben
tas į Chicago

Harry Glen Page, 37 me
tų amžiaus, šiomis dienomis 
federalių agentų sumtasK
Los Angeles, Calif., ir par
gabentas į Chicago. Jis buvo 

i kaAjU tik5jimaS P.ri.e; ieškomas dėl pagrobimo tri- 
jų vaikų iš St. Mary’s Train-

Freeport, III., miestelio 
teisme federalis teisėjas Mi
chael L. Igoe aštuonis as
menis, priklausančius Jeho- 
vah’s Witnesses sektai, nu
teisė po tris metus į kalėji
mą. Visi jie buvo paneigę 
drafto bordo šaukimą į ka
riuomenę, pamatuodami tuo,

šingas. Vienas nubaustųjų 
yra John M. Yaska iš Rock
ford, Rl.

Phone: LAFAYETTE 8617

ing School, Desplaines, ,R1. 
Einant anti-pagrobimo (Lin- 
dbergh) įstatymu, jam grę- 

SKELBKITES “DRAUGE” '■ šia mirties bausmė.

Nors pavasaris, 
bet~»

Mrs. Barbara 
1717 N. Park avė., pranešė 
policijai, kad, vagys paėmė 
už $300 kailių paltą iš jos 
apartamento.

* ą *

Ui $300

Vagys išmušė Chicago 
Motor Service langą, 926 
Milwaukee av^., ir paėmė už 
$300 vertės daiktų.

KARO KŪDIKIS: Post 
och Inrikes Tidningar, švedų 
seniausias dienraštis (laik
raštis) kiltais metais švęs 

Figgott, trijų gįmtų metų gimtadie
nio sukaktuves. Šis laikraš
tis buvo pradėtas leisti 1645 
metais švedų paštininko 
Stockholme, kad pranešus 
trisdešinfties metų karo ži
nias. Tame kare tada daly
vavo švedų armijos.

• • *
NEIŠSAUGOJO: Vienas 

kareivis Tenneesee manev
ruose gavo iš namų vaisių

keiką. Kareivis norėdamas 
apsaugoti keiką nuo alkanų 
savo draugų, jis keiką pasi
dėjo prie savo šono, ir už
migo. Atėjo kiaulė (laukinė 
kiaulė) ir tamsioje naktyje 
suėdė minimą vaisių Keiks.

* ¥ ♦
LAIMĖJO: Reikmenų ser

žantas pasakė kitam karei
viui, kad jis manevruose ne
gaus ekstra kelnių. Tada ka
reivis nuėjo į senų daiktų 
krautuvę ir nusipirko kelnes 
už $2.50. Senų kelnių užpa
kalinėje kišenėje kareivis ra
do $5 (penkinę).

■ ------------------------------------------~

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI 
X n\t\rt ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!

V
STATYBAI -

>e***įS.k. *•<*•*> T

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUO6IMCIO RATOMS

5
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
ml ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai ižmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

« — 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

,v,KEJSTUT° SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jo*. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

Trokas suvažinėjo 4 m. 
mergaitę.

Prie pat namų 6310 Ar
cher Avė. trokas suvažinėjo 
keturių metų mergaitę Jea- 
nina Flakus, kuri žaidė ru 
kitais vaikais. Liudininkai 
pasakoja, kad trokas važia
vęs 20 mylių į valandą ir 
vairuotojas negalėjęs sulai
kyti, kuomet mergaitė, bėg
dama per gatvę, pateko tie
sk* po troku.

DABAR Yra Garhmriaa Laikai Pirkti 
Namų Materijolą UI Dar

Atrykite | orite* Jardą Ir apttlrSUto ata
ka tr aakžtą riU| LENTŲ—MILLWORX 
— STOGŲ IB NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dftl garai*, porflą, vilkų. aklep* Ir flet*. 
PASITARKIT SŲ MCSŲ EKSPERTAIS

I

gi Platinkite “Draugą”.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
8TANLEY LITWINAfl,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALR8MANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-to* vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

Antanas Jakutis 
riius-Girėnas salėje. Progra
mos pradžia 4 vai. popiet 
Šokių — 8 vai. vakaro. Pel
nas narių-kareivių naudai.

X Konstantas Draugelis, 
10743 S. Wabash Avė., ži
nomas bitininkas, tikrina, 
kad tyras medus yra geras 
vaistas nuo šalčio. Keletą 
asmenų jis pagydė medumi 
savo* bičių.

X Jonas ir Agnės Rum
šai, gyvenantieji 5702 So. 
Justine St., neužilgo neteks 
dukters Vladislavos, kuri 
birželio 4 d. susituoks su 
Jonu Karniu. šliūbas šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, o ves
tuvės Atlantic klube.

X Palaimintos Lietuvos 

draugija išrinko aštuonis 
atstovus į Chicago Lietuvių 
Konferenciją. Aukų pasky
rė $10.00. Pavyzdis kitoms 
draugijoms.




