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ATAKAVO GELEŽINKELIUS BALTIJOS KRISTUOSE
Laivai ir lėktuvai puolė Sumatrą
Taikiniai buvo laivų bazė ir aerodromai

KANDY, Ceylon, bai 20.
—Stipri sąjungininkų lėk
tuvnešių, karo laivų, sub
marinų ir lėktuvų jėga ank
sti vakar rytą atakavo ja
ponui laikomas olandų rytų 
Indų salas. Tai buvo pirmas 
tų salų puolimas nuo 1942 
m. kovo mėn., kuomet japo
nai jas užėmė.

Sąjungininkų lėktuvai pa
kilo nuo lėktuvnešių kur no
rint Indijos okeane ir išne
šė netikėtą ataką ant Sa- 
bang .ir Lhonga aerodromų, 
šiaurinnėj Sumatroj. Komu
nikatas sakė didelės bom
bos buvo vartotos, ir naikin 
tuvai apšaudė taikinius iš 
kulkosvaidžių.

vakarų įpusę. Lhonga ran
dasi kelias mylias toliau.

Lėktuvai numetė daug 
bombų ant prieplaukų, elek
tros stoties, barakų, hanga- 
rų, dirbtuvių ir Sabang ra
dio stoties. Kilo daug gais
rui.

Lėktuvai taipgi numetė 
bombų ant d vis jų japonų 
prekybinių laivų, ir apšau
dė bei padegė priešo naikin
tuvus. Sabange sunaikinta 
26 ant žemės esanti japonų 
lėktuvai. Keli priešo lėktu
vai taipgi sunaikinti Lhon
ga aerodrome.

Vienas sąjungininkų lėk-

‘GYVI TORPERAI’ PUOLA PRIEŠŲ LAIVUS

--------------- «*---------- -- -------------- --------------------—r

Soninis vaizdas “gyvo torpedo,” batarėjų varomo šovinio, kurį joja du vyrai nardy
tojų uniformuose. Pasiekus taikinį, jie nušilę idžia po priešo laivu, pritaiso torpedo snapo 
dalį ir laiko nustatymo mašineriją prie laivo apačios, tuomet pabėga tuo pačiu “kaušu”, 

(Acme-Draugas Teiephoto.)

Jau kaujasi Sevastopolio gatvėse
Atmušė dideles vokiečių atakas Lenkijoj

LONDONAS, bai. 20. — 
Maskvos pranešimas sakė 
rusui lėktuvai atakavo tris 
geležinkelių centrus Pabal- 
čio valstybėse, už nacių li-

Tas pats pranešimas sakė 
rusų priešakiniai daliniai 
užėmė Fedjukiny kalnus, 
kurie pastoja kelią į Sevas-

nijų. Pirmasis pranešimas toP°U’
nepasakė, kurie centrai buvo 
užpulti.

Ankstyvesnis laivyno pra 
nešimas, padarytas Londo
ne, kalbėjo apie “laivyno 
dalinio” ataką, iš ko daro
ma išvadų, jog karo laivai 
bombardavo Sumatrą, bet 
pietryčių Azijos komandos 
pranešimas minėjo tik ori
nes atakas. <

Sabang?s yra maža salelė 
tuoj’ už šiaurrytinio Sumat
ros galo, mažiau negu 1,000 
mylių nuo Adm. Mcuntbat- 
ten štabo Ceylone. Ten ran
dasi geras uostas, kurį ja
ponai vartoja puolimams į

tuvis buvo priverstas misi- kuriu0 nuv,iiUv<>-

buvo subnw’rin^išgeibėta^1 Turkija nebesiijs Pra lauže japonu I ini jas aplink Kohima

LONDONAS, bai. 20. — 
Vienos agentūros praneši
mas iš Ankara sakė rusų 
kariuomenė pralaužusi vo
kiečių linijas aplink Sevas- 
topol laivų bazę, Kryme, ir 
įžygiavus į miestą, kur da
bar vyksta mūšiai miesto 
gatvėse.

Maskvos komunikatas sa
kė rusai atmušė dideles na
cių tankų ir pėstininkų ata
kas pietrytiniam Lenkijos 
kampe.

Naciai, matomai norėda
mi išlaikyti savo susisieki
mo centrą Lvove, pravedė 
dideles kontratakas į rytus 
nuo Stanislavovo, 70 mylių 
į pietryčius nuo tos bazės.

Rusų biuletenis sakė di
delis dalinys vokiečių lėktu
vų skraidė virš fronto ko
vos metu, tuo patvirtinant 
ankstyvesnį Maskvos pra
nešimą, kuris sakė nacių 
ofensyvą matomai stipri, 
koordinuota ir sistematiška. 
Anot rusui, jie numušė 13 
priešo lėktuvų.nors patrankos krante šau

dė į submariną. Visi kiti 
lėktuvai grįžo į lėktuvne
šius.

Nežiūrint didelios prieš
lėktuvinės ugnies, sąjungi
ninkų bomberiai numetė 
bombą ant aliejaus tanko 
Sabange. Dūmai iš kilusio 
gaisro kilo iki 7,000 pėdų 
aukščio.

Bomberius lydintieji nai
kintuvai numušė tris japo
nų lėktuvus, kurie artinosi 
prie sąjungininkų laivų po 
atakos.

METALO VOKIETIJON
LONDONAS, bai. 20. — 

Pranešimas iš Ankara sakė 
Turkija oficialiai pranešu
si, kad ji sustos eksporta
vus k romo metalą Vokieti
jon. Turkijos užsienių reika
lų ministras Numan Mene- 
mencioglu pranešęs nacio
naliniam seimui, kad tas ek
sportas bus sustabdytas nuo 
šeštadienio.

Kromas vartojamas sukie- 
tinimui plieno, ir labai rei
kalingas vokiečiams 
niems pabūklams.

PIETRYTINES AZIJOS 

KOMANDOS STABAS Kan
dy, Ceylon, bai. 20.—Štabo 
pranešimas sakė japonų ra
tas aplink Kohima buvo pra 
laužtas, ir jdponų puolimas 
nutrauktas. Britų ir indėnų 
karių daliųy< iš Dimapur 
artilerija if durtuvais panai
kino japonų kelių blokadas, 
ir sustabdė jų puolimą ant 
Kohima.

Vėl atakavo japonų. Dėl streiko uždarė

Tas žygis ne vien išgslbė- 
kari- Kohima garnizoną, bet ir 

i prašalino pavojų svarbiąj&m 
Assam-Bengal geležinkeliui, 
35 mylias nuo Kohima.

Už pirmųjų dalinių seka
nusileido Romoje Unkai ir pžstininkai’kurie

.Neoficialūs obzervatoriai 
spėja, kad nuo Manipur in
vazijos pradžios, japonai 
prarado 8,000 savo karių.

Tankų lydimi britų dali
niai prie Imphal, apie 50 
mylių į pietus nuo Kchima, 
užėmė kelis kalnus ir sakė 
priešo opozicija sumažėjusi.

Tokyo radio pranešimas 
sakė japonų lėktuvai virš 
Imphal Lauko bai. 17 d. nu
mušė 41 sąjungininkų lėk-

Prašo vokiečių būti Internavo du rumunų
ištikimais Hitleriui

LONDONAS, bai. 20. —
laivus Turkijoje

ISTANBUL, bai. 20.—Du
Aukštieji nacių pareigūnai Rumunijos keleiviniai laivai 
šiandien išgyrė Adolfą Hit- —Bessarabia ir Transylva- 
lerį jo 55 metų sukakties nia—kurie stovėjo Bospho- 
proga, ir ragino Vokietijos Į re nuo Rusijos karo pra- 
žmones būti jam ištikimais džios, buvo Turkijos autori-
šiuo metu, kuomet “karo 
padėtis pasunkėjo.”

Pats Hitleris tylėjo, tad
tuvą, ir atakavę Imphal ae- raginimo darbas teko pro-

Kurjerinis lėktuvasdidelį Fordo fabriką
WINDS0R, Ont., hal. I

20-Kanados Ford Motor I veikiausiai tuoj puls japonų
kompanija Šiandien prane- Aftonb',a“t
šė, kad baigia savo sutar
tis su United Automobile 
Workers (CIO) unija, ir

Satawan aerodromą
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, bai 
20.—Japonų Caroline salos, 
kuries saugo priėjimą prie 
PhiUppinų, buvo antradieny 
atakuo‘ os • abiejuose galuo
se. Lėktuvai iš centrinio Pa- sakė visi jos didžiulio Wind- 
cifiko 41-mą kartą atakavo į sor fabriko vartai bus už- 
Ponape, rytiniam gale, o rakinti, 
lėktuvai iš pietų Pacifiko

šiandien rašė, kad diploma
tinis kurjeris, kuris lėktu
vu antradieny išvyko iš Ci- 
cilijos, nusileido Romoje ir 
tuoj vyko į Vatikaną, vež
damas ten Vatikano pasiun-

veiiMJMPS ŽINIOS

ketvirtą kartą puolė Wole- 8U8tabdymą jį rytą. Uni.
ai, vakariniam gale.

rodromą.
Džiunglėse pietuose, są

jungininkai trečią dieną kau 
jasi su japonais dėl kalno, 
kuris dominuoja svarbųjį 
Bishenpur-Silchar gejbežin- 
kelį.

pagandos ministeriui Goeb- 
bels, Reich8maršalui Goer- 
ingui ir Dr. Otto Dietrich, 
nacių spaudos viršininkui.

Berlyno radio pranešimas 
sakė jie visi prašė vienybės, 
ir visi pripažinę, jog vokie
čiai dabar “stoja teisman.”

tetų internuoti, kuomet pa
sirodė, jog jie ruošiasi bėg
ti į ašies uostus.

Ankaroje buvo aiškina
ma, kad imtasi to žygio 
dėlto, kad turkai buvo tikri 
jeg laivai bus naudojami 
kariniems tikslams jeigu 
bus leista jiems išplaukti.

Turkai sargybiniai pas
kirti saugoti t-uos laivus ir 
jų motorų dalys išimtos, 
kad tuo būdu imobilizavus 
juos.Wallace tyli apie I Bus degtinės panai- 

kelionę į Sibirą kinus juodąją rinką16 MASKVOS — Rusų 

kariuomenė atmušė didelį 

nacių puolimą prie Narva 

miesto, Estijoje.

IŠ LONDONO — Tarp 
750 ir 1,000 didžiųjų bom- 
bėrių šiandien suteikė Hit-

NORI NEKARINIU
DARBŲ 4-F VYRAMS

WASHINGTON, bai. 20. 
—Atstovui buto militarinis 
komitetas šiandien rekomen 
davo, kad visi vyrai nepri
imti karinei tarnybai būtų 
imami nekariniems dar-

jeigu jie nieko nedarys, pro- j bams, jeigu jie patys nesi- 
hibicija gali ir vėl grįžti. ieško reikalingų karinių 

darbų.

NEW YORKAS, bai. 20. 
WASHINOTON. bai. 20. _Attorney General padž)į. 

—Vice prezidento Wąllace Tom c clark šiandien 
raštinė šiandien nekomen- įącejo degtinės gamintojus, 
tavo apie spaudoje pasiro- ksd degtin6a

.lmh.HUi.ln Hmmn. dž'u8'ua raportus. kad jis gamybo8 kol nebus išnai-
boX sn t X Vyk" K,nl)°n “ PaVa8ar' k“ Jis ir tei' kad

nių šiaurinėj Prancūzijoj ir 

invazijos krante. ■

IŠ CEYLON — Su jungi -

Tas žygis sekė didelį dar- i tinių Amerikoje ir Austra
lijoje sudarytus pakietus.

Sakoma lėktuvas, nudažy
tas Vatikano spalvomis, bu
vo dalį kelio lydimas britų 
lėktuvų, o po to jo lydėjimą 
perėmė vokiečių lėktuvai.

jos narys sakė tas darbo
Ataka ant Woleai, kurio- nutraukima8 buvo ..pu9ę 

je bombos suaižė pakilimo JventS8„ diskuaavimui gin. 
aikštę ir sukėlė gaisrus ir {ų 8U kompanija dž| kaiku. 
sprogimus priešo kroviniuo- rjų nuomoniųi 8kirtelnMf. 
se, buvo pranešta Gen. Mac-
Arthur komunikate, kuris 
taipgi pranešė apie antrą 
a’aką ant japonų Satawan 
aerodromą, į pietryčius nuo 
Truk, centrinėse Caroline 
salose.

Vėl apšaudo Cassino griuvėsius

arba vasaros metu.

IŠ PEARL HARBOR. — 

ninkai lakūnai numušė bent Amerikos lėktuvai numetė Serga Kard. O'Connel

Sako Rumunija gavo 
ri*sų taikos sąlygas

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neaipoly, bai. 20.—Kautynės 
išgriautam Cassino mieste 
ir vėl pasmarkėjo. Sąjungi
ninkai kulkosvaidžiais ap
šaudė nacių laikomas Con
tinental ir dės Roees vieš
bučius, ir priešas atsiliepė 
su mortarais šaudydamas į 
sąjungininkų okupuotą ge
ležinkelio stotį.

Tie du viešbučiai, pietinėj

LONDONAS, bai. 20. —
Čia kalbama, kad Rusija 
yra pasiūliusi taikos sąly
gas Rumunijai, bet jaučia
ma, kad ji turi greit dėl jų'miesto daly, sudaro didžiau- 
nusitarti, arba jaus pilną šią kliūtį sąjungininkams.
Rusijos kariuomenių svorį. 
Smulkesnios žinios apie są
lygas veikiausiai buvo per
siųstos Amerikos ir Angli
jos vyriausybėms.

Iš fakto, kad jie buvo kul
kosvaidžiais apšaudomi, duo 
dasi suprasti, kad linijos 
tame mieste beveik nepasi
keitė.

Išskiriant nacių propagan 
dos lapelių šovinius, išgriau 
tam Cassino parodoma labai 
mažai veiklos.

Sulaikyti dėl prasto oro, 
sąjungininkų lakūnai gavo 
praleisti vieną ramiausių 
dienų pastaraisiais laikais.

Vidutinieji ir mažieji bom 
bėriai vakar atakavo gele
žinkelius prie Piombino ir 
Ancona, ir tiltus Florenci
jos apylinkėje, rytiniam 
krante į rytus nuo Ancona. 
Mažieji lėk Uvai skrido į 
Jugoslaviją, kur puolė susi
siekimo linijas netoli nuo 
Metkovic.

Jų rekomendacijos tokios:
, v « i nnomnKTAo , , kad draft boardai perklasi-

25 japonų lėktuvus virš Su- ąg tonus bombų ant Moen BOSTONAS, bai. 20. fįkuotų 4-F vyrus į dvi gru-
metre

IŠ WASHINGTONO. — 

Naujos ir vartotos rašomos

ir D'iblin salų, Truk atoly. WiUiam Kardinolas O’Con- 
nel, 84 metų amžiaus, rim- pes; dirbančius karinius

Sukelta dideli gaisrai Trys u, plau4ių uždegimu darbus ir nedirbančius ka,
mašinėlės nno sekmadienio J“!’0"’ I5ktuval Gydytojai pranešė, kad Kar rin™8. .
nebebus racionnojamos. bet nesipriešino amerikie- dinolaa šiandien truputi ge- — Manrcnver komisija na-

I« WASHINGTONO - ėiams. reanis. 8kelbtų
duotų teisę 4-F vyrams būti 
paskiriamiems įi 2-AF ar 
2-BF.

LONDONAS, bai. 20. —| apie 6,000 lėktuvų. Kad 4-F vyrai nekariniuo
Britą, lėktuvai iš Italijos lakanai m,tę se darbuose praneštų draft

Laivyno Cat&lina lėktuvas 

nukrito į Karibejoo jūrą. 
Jame buvo 31 keleivis, kurtų 
16 žuvo.

KALENDORIUS
Balandžio 21 d.: šv. An

zelmas; senovės: Daugker- 
tis ir Skalvė.

Balandžio 22 d.: šv. Sote- 

ras ir Šv. Kajus; senovės: 
Viligailis ir Eikė.

RAF atakavo Bulgarijos geležinkelius
bazių šiandien atakavo Plo- 
vdiv, Bulgarijos geležinke
lių centrą, tuo tęsdami są
jungininkų efensyvą prieš 
Hitlerio Europą, kurios me
tu per 36 valandas numesta 
eruvirš 9,000 tonų bombų iŠ

bombų sprogimus ant pačių 
taikinių Plovdive, kuris ran 
dasi 80 mylių į pietryčius 
nuo Sofia, ir yra svarbus 
punktas pietrytinės Euro
pos geležinkelių tinkle.

boardama, kad apsiima dirb 
ti karinį darbą, o kurie to 
nedarys gulės būti paimami 
darbo batalionams.

ORAS

Dalinai ūkanota. Nešalta.
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1$ KITO KOLONIJŲ GYVENIMO
=

Penktadienis, bal. 21. 193*

Į Amerikos lietuvius
Su Liedavos gyvenimu 

Pranciškonai buvo visuomet 
tampriai susirišę. Per šešis 
šimtus metų jie gyveno Lie
tuvoje ir dirbo apaštalavi
mo, jaunuomenės auklėjimo 
ir spaudos darbą. Lietuvos 
Pranciškonų vienuolynai vi
suomet buvo tautinio judė
jimo centrai!

18 šimtmečio pfladžioje 
Lietuvos Pranciškonų Šv. 
T<? umiero Provincija turė
jo 40 vienuolynų ir 300 ku
nigų, kurie dirbo ne tik Lie
tuvoje. bet uoliai misijonie- 
riavo ir plačioje Rusijoje. 
Rusų caro valdžios visas šis 
gražus darbas buvo sugriau
tas!

.Laike Didžiojo Karo Pran
ciškonui gyvenimas ir veik
la Lietuvoje vėl ėmė atgyti. 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
Pranciškonai jau turėjo pen 
kis vienuolynus, šv. Anta
no Kolegiją su 400 mokinių 
ir didžiulę spaustuvę, kurio
je tuvo spausdinami Pran
ciškonų leidžiami laikraščiai 
ir knygos.

Ir vėl attjjo baisūs komu
nistų okupacijos 1940 me
tai! Pranciškonų vienu cly- 
nai, kolegija, spaustuvė bu
vo komunistų konfiskuoti, 
gi vienuoliai išsklaidyti. Ir 
taip sunkiai pradėtas Pran
ciškonų darbas vėl buvo 
žiauriai sunaikintas!

Dievo Apvaizdos lėmimu, 
dalis Lietuvos Pranciškonų 
per didelį vargą atvyko į A- 
mer.iką ir laikinai Įpikūrę 
Pittsburgh, Pa., tęsė toliau 
misijų ir spaudos darbą.

Portlando, Maine diecezi
jos vyskupo, J. E. J. E. Mc- 
Ca.ri.hy kviečiami, šiemet 
vasarą Pranciškonai persi
kelia į Maine valstybę ir ne
toli Lewiston, Maine, kuria 
pirmą ir pastovų Amerikos 
istorijoje Lietuvos Pranciš
konų vienuolyną, kuriame 
prisiglaus ir visos Amerikos 
lietuvių gerovei dirbs po 
platųjį pasaulį karo išblaš
kytieji Lietuvos Pranciško 
nai.

Naujojo vienuolyno pirki
mui Tėvai Pranciškonai už
traukė paskolą. Vienuolyną 
Įrengti gyvenimui taip pat 
r ikia nemažos pinigų su- 
r os. Savo rūpesčių valando
je Tėvai Pranciškonai krei
piasi į Amerikos lietuvius 
— kunigus ir pasauliečius, 
į savo priedelius, geradarius

Skolinam Pinigus

Morgičiams
.EITAS IB MANDAGUS 

PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MCSŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius lr Iždininkas

O4RARTIN6 
DIVIDENTŲ 
RATA............ 4%
1751 W. 47th Street

rėmėjus, į šv. Pranciškaus 
mylėtojus ir nuoširdžiai pra
šo padėti jiems susisukti A- 
merikoje pastovų lietuvišką 
pranciškonišką lizdelį!

Už kiekvieną, kad ir ma
žiausią auką, Tėvai Pranciš
konai bus amžinai dėkingi 
ir už visus gyvus ir miru
sius savo geradarius nuolat 
melsis ir laikys šv. Mišias!

Pirmam ir istoriniam Lie
tuvos Pranciškonų vienuo
lynui Amerikoje įkurti, Tė
vai Pranciškonai suorgani
zavo Fundatorių ir Rėmėjų 
Fondą. Garbės fundatoriais 
laikomi tie, kurie vienuoly
nui aukoja $500.00, fundato
riais — kurie aukoja $100, 
rėmėjais — kurie aukoja kad 
ir mažiausią auką.

1. Už visus Lietuvos Pran 
eiškenų Šv. Antano vienuo
lyno fundatorius ir garbės 
fund-t torius, kiekvieno mė
nesio pirmą penktadienį prie 
Švenč. Jėzaus Širdies atlai
komos šv. Mišios.

2. Mirus fundatoriui ir
garbės funda.oriui už jo vė
lę atlaikomos gedulingos šv. 
Mišios su egzekvijomis ir 
apvaikščiojami Kryžiaus Ke
liai. •

3. Fundatoriai gauna vel
tui “Šv. Pranciškaus Var
pelį”.

4. Garbės fundatorių var
dai bus įamžinti marmuri
nėje lentoje, kuri nuolat ka
bės ant vienuolyno sienos ir 
lankytojams primins G. fun
datorių duosnią pagalbą į- 
kuriant pirmą Lietuvos Pra
nciškonų vienuolyną Ameri
koje.

5. Už visus vienuolyno 
fundatorius ir rėmėjus kiek
vieno mėnesio pirmą antra
dienį prie šv. Antano atlai
komos dvejos Mišics.

6. Už visus gyvus ir mi-

Budrike Bailio Valandos:
W.H.F.C. 1420 Kilocycleg —

Ketverge, 7 vai. vakare.
VV.C.F.L., 1000 Kllocyclea —

NedSlloj, 1:10 vai. vakare.

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 Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šį Pavasarinį 31 Metų

IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

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

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

Japonų kariuomenė Kinijoj deda pastan gų užimti Paiaha, penkiolika mailių į rytus 
nuo Chengchovv, kuris yra. mazgas geležiu kelio, jungiančio Lung-Hai ir Peiping-Han- 
kow linijas. (Acme-Draugas telephoto)

rusius fundatorius ir rėmė
jus Pranciškonai kasdieną 
meldžiasi.

Franėiscan Fathers,
310 Orchard PI., 
Pittsburgh 10, Pa.
Nuo liepos 1 d., 1944 
Franciscan Fathers, 
Mount St. Francis, 
Greene, Maine

lietuviai saleziečiai
(LKFSB) Saleziečių vie

nuolija jau turi keletą jau
nų lietuvių kunigų, kurių 
keletas, kaip jau buvo pra 
nešta, iš Europos išvyko * 
Piettj Ameriką. Mūsų kores
pondentas praneša iš Por
tugalijos, kad jisai jau ga
vęs nuo jų laišką, kuriame 
rašo, kad laimingai pasiekė 
P. Amerikos krantus, kad 
jie yra nustebinti ir sužavė
ti Amerikos grožiu ir ra 
mumu. Argentinoje, Buenos 
Aires mieste, jie aplankė! 
Lietuvos atstovybę, Tėvų 
Marijonų ir įvairias salezie
čių įstaigas. Po kelionės, už 
trukusios net 45 dienas, ga 
vo progos atsigauti. Pasku
tinės mus pasiekusios žinios 
skelbė, kad jie ruošiasi vyk
ti į Boliviją. Galimas da
lykas, kad jau bus išvykę. 
Jų tarpe yra ir kun. P. Mas- 
kolaitis, kurio brolis gyve
na Chicagoje.

BE
JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL

įį SAVINGS
Lįt AND
— LOAN ASSOCIATION 

--------------------------------- OF CHICAGO
4192 Archer Avė. Virginia 1141

JUSTIN MACKIEWICH, Prea and Mgr.

... 1 —ū 8

-4^

388

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9622
ĮVEST VIRGINIA STOKER...........<Q QQ
STOKER COAL, Aukšto* rūšies, |Q

[• 2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
" BLACK BAND LUMP...................*ii ftc

PETROLEUM COKE .................. <19 SH
Extra Course *

ti, dar galį šiaip taip pra-
' simaitinti, bet karas visiems 

(LKFSB) Per neutralius: esąs labai įgrisęs, 
kraštus mus pasiekė žinios,1

Saleziečiai Lietuvoje

kad tėyai saleziečiai dirbą 
savo religinį darbą Lietu
voje, kaip anksčiau. Ne taip 
seniai juos aplankė kun. dr. 
J. Puišys, kurs yra išvykęs 
su lietuviais priverstiniems 
darbams išvežtais į Vokie
tiją ir ten teikia religinius 
patarnavimus. Lietuvos sa
leziečiai, panašiai kaip ir ki-

Didžiausia Lietuviu 
Jevvelry Krautuvė

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

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

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, Žiedus, Rąžomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In- 
strumęptus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELBY — VYATCHMAKEB 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE M17

Nedaug žmonių gerai at
lieka savo pareigas, kurie 
nieko neveikia. Chesterfield.

I. 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 viršminėtu 

antrašu.

Res. 6968 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Offloe Tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS'

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

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas lr 
adresas.

Lietuviškas 
Žydukas — 
N. KANTER 
savininkas.

REMKITE
SENA

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMS!
Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokit. Jas leisdami lAeg- 
saminuoti jas modcrnlSkiausta 
metodą, kuri* regėjimo mokslas 
gali suteikti.

S« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na via* aklų Įtempimų.

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

OPTOMET RISTAI 
1801 So. Ashland Avenne

Kampas 18-tos
Tele fonas l OANAL O52S, Chieago

OFISO VALANDOS: 
Kaadian 8:10 a. m. iki 1:80 p. m. 

Traiiad. ir ieStad 8:10 a. m. 
iki T:00 p. m.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
T«Li Yards 1829

Pritaiko Akinius.
Kreivas

Ištaiso.
? Ofiso lr Akinių Dirbtuvė 
18401 SO. HALSTED ST.

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

+ Sekmadienyje pagal sutartį.

FARGUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nno 1 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Pėnk 

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.

"MARGUČIO ofiso adresas;
6755 S. Western Avė., Chieago, III.

Telefonas — GROvehiU 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS: 
ltw> 3 IU 4 ir nno 6 IU 8 vaL vak.

Nedėliomis pagal sutartį . 
Offica TsL TARds 4787 
Namų TeL PROspect 1936

TsL YARds 2246

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VlRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vaLt 1—1 Ir 6-6:80 P. H. 

Trečiadieniais pagal sutartį
TeL YABds 6921 
Bes.:' KENirood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Stree'
LIETUVIAI DAKTARAI

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue

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

Ofiso Tel...........................VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 fld 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekm. tik suaitariua

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

8147 S. Halsted St., Chicag« 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

/ lr šeštadieniais 
VaL: nuo 3 p.p. Ud 8 vakare

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Kepresentative

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

ULFJJ

TeL CANai 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

2201 VV. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
SekmadL, Trečiad. ir šeštadienis

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place
Tel. REPnbUc 7868 >

TeL CANai 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
A8 B

744 VVest S5th Street
TaL: 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 aavo ranko

mis.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: TARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. Tel.: MIDway 2880

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

-4

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiao Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel. I.AFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDrie 2868

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

Penk tad. 8:30 iki 9:30 vak. 
šeštad. 6 vaL Od 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"
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
HEIJ* WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

-DRAUGAS" HELP W AKTE T) 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Drarborn Street 
Tel. KANdolob 948H-9489

__ SVARBUS PRANEAIMAS
VP*r Manpower Oominlsslon nu 

Otynial reikalauja kad <lausru- 
mas darbininkų turi Jslirytl Pa- 
lluosnvimn Raštą (statement of 
avallablllty) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Onmmlšslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrinki! ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga palluosa- 
vimo raitas, .lūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HEI.P WANTED — VYRAI

T.ANGŲ PI.OVRJŲ 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtsISauklte 
Tlmokeeper’s Oflsan 

EDGEWATEn BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Road

DIRBTUVĖS
DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SH0TWHL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

PAGELBININKŲ
REIKIA

Prie Dellvery Trokų

TAIPGI PAGELBININKŲ
Drlbtuvės darbams

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

6 PAKUOTOJŲ 
IR VYNIOTOJŲ

Prie Shioping dept. darbų. 75c j 
vai. straight time. $1.12'/2c j vai. 
virš 40 vai. abclnai atieks $44.00 
j savaitę. Apmokamos atostogos 

Gera transportacija 
MATYKIT MR. BANKS

BARRETT-CIIRISTIE CO.
108 N. Clinton St. l’RA 9540

Steel Warehouse 
Reikia

SHEAR VYRŲ $42 GVAR. 
MIKERS $40.60 

DARBININKŲ $36.00 
PASTOVUS DARBAI 
SVARBI PRAMON® 

KREIPKITfiS PAS MR. RAY
INTERNATIONAL ROLLING 

MILL PRODUCTS CO.
5033 S. Kedzie Avė.

HEMLOCK 5200

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVĖS 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Syarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c | valandą ru 5c 
pakėlimu palMtlgoje 2 yavaiėių.

Sc premija dirbantiems vakariniais 
ar naktiniais šiltais, l’irmas šiltas 
7:30 ryt<> i(ti 4 pp., vakarinis šiltas 
4 pp. iki 12:30 ryte, naktinis šiltas
12:30 iki 7:30 ryte.

ATSIftAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm SeStad.
1:10 ryto iki 4:S0 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place
PANTRY MERGINŲ — pastoviems 
darbams. Gera mokestis ir valgis. 
Matykit Chef. OLD HEIDELBERO, 
14 W. Randolph St.

REIKIA PAPRASTŲ DARBININKŲ 
—patyrimas nereikalinga. Pastovūs 
darbai. 75c i vai. AtslSauklt—568 
W. ROOSEVELT RD.

MERGINŲ AR VYRŲ 
Lengvi dirbtuvės darbai medžio 

išdirbimo dirbtuvėje. 
ROBERTS MFG. CO.

1272 N. Wood St.

VEIKLIŲ VYRŲ AR VAIKINŲ prie 
lengvų dirbtuvės darbu. Nuolatiniai 
or daliniui laikui. Gera mokestis. 
TECK & MORŲ 3715 W. Pillmorc 
St

DZENTTORTAUS — Vyro tarp 55 
iki 65 metų senumo, pilnam ar da
liniui laikui. Nuolatiniai. Gera mo
kestis. — TRIANGLE MACHINE 
WORKS, 3650 N. Ashland. 

DIRBTUVftJE PAGELBININKŲ
Dirbti arti savo namų švarioj ir 
šviesioj dirbtuvėje. Pastovūs dar
bai, grupės apdrauda.

BEARDSLEY fr. PIPER CO. 
_______ 2541 N. Kceler_________

VYRŲ
Dirbti mažoj medžio išdirbimo 
dirbtuvėje. Proga įsidirbti. Laikas 
ir pusė virš 40 vai. Gera mokestis.

ATSIŠAUKIT 3-CIAM AUKŠTE 
3500 S. MORGAN

SVARBUS KARO DARBAI 
50 VYRŲ REIKIA

BRASS SHOP MOLDERIŲ
MOLDERIAMS PAGELBININKŲ 
LATHE HANDS BENCH HANDS 

DRILL PRESS OPERATORIŲ 

KAINER & COMPANY 
763 W. Lexington St.

DZENITORTAI’S — rakandų krau
tuvėje. Prižiūrėti stokerj ir abelniem 
apvalymo darbams.

MERMEL FURNITURE CO. 
1732 W. 18th St.

HELP WANTED — MOTERYS

GIRL WANTED
For stenonraphy. bookkeeping 

and general ofice work.
5 day week.
SOITTH SIDE

WHOLESAI.E L1QUOR
1945 W. 47lli ST.

KASIERKA IR 
COUNTER MERGINA 

PATYRUSI
Darbas nuo vidurnakčio iki ryto. 

ATSIŠAUKITE
CROTTY BROS. CAFETERIA 

5385 S. Western Avė.
(Prie Foote Bros. Grar Works)

CAN D Y B ALL 
VYNIOTOJŲ
SU AR BE PATYRIMO

Gera Mokestis
DARBAS IŠTISUS METUS

LAF 3(132 LAIKAS IR PUS® VIŠ 40 VAL.

Vyrų
PATYRUSIŲ AR NE

65c ir 85c į Vai.
APMOKAMOS ATOSTOGOS

Patogios darbo sąlygos su įstaiga 
biznyje Chicagoje 75 metus. 

ATSIŠAUKIT
1807 W. Walnut St.

MOTERŲ
Mekaniškai palinkusių atlikti 

VYRU DARBUS už LYGIĄ MO
KESTĮ. Regularis pakėlimas. 
Pašaukit Mr. Mlner, CĄLnmet 2121

R. R. DONNELLEY & SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenue

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

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM
CASE & MOODY PIE CORP. PATARNAUTOJŲ

SHOTWaL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA

MERGINŲ IR MOTERŲ 
Patyrusių ar ne prie lengvų švarių 
dirbtuvės darbų. Gera mokestis.

M. WOLFF & SONS 
169 N. Ada St. MON 0014

OPERATORIŲ
Patyrusių prie power siuvimo 

mašinų.
VESTMENT DIRBTUVS

PASTOVUS DARBAI 
23 NORTH FRANKLIN ST.

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO VVAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT Į

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

Central
Steel 8č Wire Co.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Amžius 20 iki 50 metų. 
Dienos, vakarais ar naktinėmis

valandomis

Atsišanklt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
Plrmad. visą dieną Penktad. 

8:30 ryto Iki 5 pp.

NAKTIMIS VALYTOJŲ — valan
doms nuo vidurnakčio Iki 6 ryto. 
At.tžauktt prie užpakalinių dur.ų. 
ILLINOIS ATHLETIC CLUB, 112 
S. Michigan.

REIKIA VYRŲ

Concrete ir 
Building Darbininku

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

YORKO ARKIVYSKUPAS BASEBOLO ŽAIDIME Ąr pažįstate JUOS?

Sekantieji nariai Keistučio 
klūbo ar choro nariai, kurie 
randasi dabar kariuomenėj, 
laivyne ir marinuose, sekma
dienį, balandžio 23 d., bus 
pagerbti klūbo ir choro va
kare, Darius-Girėnas svetai
nėj.

Leo Jeslis (pirmas išėjęs 
į karą), John Tamulonis, 
William Klimas, John Eva- 
nauskas, Jerry Jeslis, Joe 
Knizas, John P. Waitkus, 
John Tamulonis, Anton Ju
nevičius, Alex Rašinskas,

Beisbolo sezonas prasideda. Į pirmus žaidimus paprastai atsilanko daug žymesny- Anton Miller, George Zuraus 
bių. Šioje nuotraukoje, pirmam žaidime tarp Washington ar Philadelphia rinktinių kaS( y. Shilling, AValter Ka- 
(Washingtone, pirmą bolę išmeta vice prez'.dentas Wallace, jo dešinėje — York arki-Įzimieraitis, Ben Bružas, Ed- 
vyskupas, toliau senatorius Tom Connally ir Ossie Bluege, Washington rinktinės me- Ward Paulaitis, Leonard
nedžerius. (Acme-Draugas telephoto)

VYRAI IR MOTERYS

SVARBI PRAMONĖ
SIŪLO DARBUS 
ELECTRICIANS 

MAŠINŲ REPAIR VYRAMS 
PATYRUSIEM IR NBPATYRUSIEM 

DARBININKAM 
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

AUKŠČIAUSIA RATA MOKA 
Geros Darbo Sąlygos. 

CAFETERIJA ATDARA 24 VAU 
I DIENĄ. CHICAGOS GATVE- 

KARIAI IKI NAMO.

• INGERSOLL
STEEL * DISC DIV.
BORO VVARNER CORP.

lIBth & MORGAN

Svarbūs karo darbai
—<lčl—

Vyrų ir Moterų
TOOL IR DIE MAKERS 

GRINDERS — PRECISION 
LATHE OPERATORIŲ 

ELEKTROS ARC WELDERIŲ 
VVELDERIAMS PAGELBINIKŲ 

HEAT TREATERS 
LIFT TRUCK OPERATORIŲ. 

GALVANIZERS 
CRATERS 

SPRAYERS
ABELNŲ DIRBT. DARBININKŲ

Gera mokestis ir po karo 
ateitis

rheem'mfg. co.
7600 S. Kedzie Avė.

MERGINŲ AR VAIKINŲ
Rinkti orderius ir atlikti abelnus 
darbus wholesale tabakos įstaigoj.

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS
PASTOVUS DARBAI

CHICAGO TOBACCO CO.
419 S. HALSTED ST.

DŽENITORKA
VAKARAIS IR NAKTĮ DARBUI

| Valyti ofisus salesrume. Gera mo
kestis, pastovus darbas, apmoka

mos atostogos.
MATYKIT MR. DAVIS 

Employment Oflsan

J. H. STONE & SONS 
4200 W. 42nd Place 

VUtginia 3300

MOTERŲ AR MERGINŲ prie leng
vų dirbtuvės darbų. Nuolatiniai ar 
daliniui laikui, gera mokestis. PECK 
* MORE, 3715 W. Flllmore St.

PARDAVIMUI*

CHICAGO IR APYLINKĖSE
North Sidės žinutės

Neseniai mūsų klebono bu
vo sušauktas visų draugijų 
atstovų ir jų^ valdybų susi
rinkimas ir suorganizuotas 
komitetas surengimui dide
lių) morgičių deginimo iš
kilmių. Komitetas pasiskirs
tė pareigomis ir pradeda 
veikti. Iškilmes manoma 
rengti gegužės 14 d. Sve
tainėje bus bankietas, o so
delyje piknikas ir morgičių 
deginimo iškilmės.

Mūsų kolonijoje pastebi
mas didesnis bruzdėjimas, 
rengimasis prie kažko. Ypač 
kaip ir lenktynės eina tarpe 
parapijos komiteto narių. 
Kas įvyks, greitu laiku visi 
sužinosime. Tik patartina 
visiems northsaidiečiams re
zervuoti 23 d. balandžio ir 
gausingai susirinkti į para
pijos svetainę.

Bal. 12 d. mūsų bažnyčio
je prasidėjo novenai, kurią 
visų prašoma lankyti, kad 
išsiprašyti sau malonių.

Mūsųi bažnyčioje prade
dant 16 d. balandžio pakeis
tas laikas šv. Mišių. Dabar 
pirmos šv. Mišios bus 8:30, 
antros — 9:30, trečios arba 
suma — 10:30 ir paskuti
nės 12 vai. dieną.

Lietuvytis

Phillips, Felix Rimkus, An
ton Litvinas, Anton Waller, 
Charlie Rudauskas, Edward 
Sharka, Ernest Kaminskas, 
Paul Klimas, John A. Shul- 
mistras, Edward Kasparai
tis, Stanley Smailis, Michael 
Kazunas, Paul Ridikas, Al- 
phonse Mažeika, Adolph A- 
lelunas, Bruno Shotas, Al- 
bert Dagis, Bruno Petraitis, 
Emil Schneider, Walter Kle
mka, Joe Wasiliauskas, Ray 
Mackievic, Johnny Buracas, 
Tony Lowan, Xavier Porems 
kis.

Vakaras bus su programa

Vaidins komediją
Broliai Vešotai, talentin

gi scenos artistai-mėgėjai 
Keistučio klūbo ir choro ruo ’ ir šokiais. Pradžia 4 vai. po-
šiaimam “On to Victory in pįet. “Mėlsvakiūtė”
1944” vakare, kuris bus ba
landžio 23 d., Darius-Gire- 
nas salėj, vaidins komediją.
Vakaro programa prasidės 
4 vai. popiet, o šokiai — 8 
vai. Grieš Walters and Bar- 
rys orkestrą.

Vaikai yra gyvenimo žie
dai. Jais remiasi gyvybė,

MELSKITĖS UŽ TAIKA

Naujas Chesterfield ''Double-Header" 
Vajus Prasidėjo Laikračiuose Bal. 10d.

Pirma Skelbimų Grupė Rodo Pasirašytus Ūkininkų
Pareiškimus Užtikrinant Chesterfield Tabakų Kokybę.

Antra Grupe Rodo Kokią Malonią Rolę Lošę Cigaretai
“Dalykose, Kurie Reiškia Daug Šiomis Dienomis”.

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale!
★ For Rent!
★ For Help!
★ For Service!
★ For Results I 
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Įdomus “double-barrelled” Ches
terfield cigaretų vajus prasidėjo 
Bal. 10d. Pamatuotas leidime dve- 

šįmet mūsų parapijai SU- jų atskirų grupių skelbimų tuo 
. T pat laikotarpiu. Skelbimai busI sma 40 metų gyvavimo. Ju- t‘a,plnaini rytmetiniuose Ir vaka- 

biliejų manyta mine i ge- riniuose laikraščiuose visoj šalyje, 
gūžės mėnesį,, bet laikytame Pirma grupė pabrėžia kokybę
draugijų ir visų paripijonų (iĮde|jo.dydfio atvaizdą tikro taba- 
susirinkime nutarta paminė- ko ūkininko ir rodo jo pasirašytą 
jimą nukelti į rudenį, kad SMa
tinkamiau ir geriau prie jo 
prisirengus.

RAKANDAI PARSIDUČDA
Parsiduoda per privatišką asmenį 
sekanti rakandai: Vienas didelis 
uždengtas kabinetas; vienas ma
žas Couch; vienas oda apdarytas 
arm krėslas; vienas rankomis iš
dirbtas krėslas; du maži staleliai 
Visi puikūs rakandai. Pašaukit 
telefonu iki 11 vai. ryto—

BUCKINGHAM 5122

PARSIDUODA — 3-jų fletų mūrini, 

narna. West Sidėje—W. 23rd Place. 

Saukite—Virginia 1141—Mr. Sloger.

vartojant Chesterfield sakinį — 
malonumui — Tikra Kombinacija- 
— Pasaulio Geriausio Tabako”.

Liggett & Myers kompanija, iš
dirbėjai Chesterfield cigaretų, la
bai jaučiasi, kad šis “double- 
header” vajus eis toli atsiekime 
savo tikslo išgarsinime kokybės 
tabakų Chesterfield cigaretuose ir 
tuom pat kartu iliustruos kaip 
daugeliu būdu namiškiai gali pa
rodyti savo įvertinimą vyrų Ir 
moterų Tarnyboje savo draugiš
kumo ir mandagumo pavyzdžiu.

Chesterfield du radio progra
mai — Fred Waring’s Pleasure 
Time, transliuojant “Victory 
Tunes” parinktų mūsų vyrų gink
luotose jėgose ir John Nesbitt’s 
Passing Parade, naujas program
as perstatant žymiaus) pasakų 
kalbėtoją visų laikų, John Nes- 
bltt — papildys laikraščių vajui.

(Skelb.)

Antra grupė atvaizduoja pa
dėt), po bendra užrašu: *!‘Dalykai 
kurie reiškia daug šiomis dieno
mis” daugiausia liečiant vyrus ka
ro tarnyboj, kur cigaretas lošia 
draugišką rolę.

Pavyzdžiui, vienas iš skelbimų 
antros grupės pabrėžia mint), kad 
Tarnybos vyrai turėtų turėt pir
menybę vartojime telefono nu pa
sakymu: “Jums pirmenybė, Ka
reivi. .. Užsirūkysiu Chesterfield 
kol pakalbėsi”.

Kitas skelbimas šios serijos su 
užrašiu “Parsivedžiau namon sve
čių pietams, Motinėlę...” ir at
vaizduoja grupę Tarnybos vyrų 
atvykstant dėl namie-pagamintų 
pietų.

Kopija pirmam, ar ūkininko pa
reiškimų grupėje, sako “Gamta ir

Tuojau prie mūsrų bažny- «£
čios bus iškabinta- lenta, ant ta, su ūkininko pagelba, augina 
kurios bus sužymėta pamal- j’įTiilS".
dų laikas ir tvarka. Girti- jas ) krūvą padarant Chesterfield 
nas dalykas. Seniai tas buvolTlkr* Kombinaciją”.

Abi serijos surištos | vieną 
“Penki raktiniai žodžiai rūkymo

Klebonui pageidaujant, 
bandoma sustiprinti Federa
cijos skyrius. Išrinkti drau
gijų atstovai, tėmykite kle
bono paskelbimus bažnyčio
je ir, kaip bus šaukiamas 
skyriaus perorganizavimo 
susirinkimas, visi atsilanky- 
k^te. Prašomos į tą susirin
kimą atsilankyti ir draugi
jų valdybos.

Pirkite pas tuos biznie 
rius, kurie skelbiasi ‘Drauge’. Į reikalinga.

Nelaimingos lietuvis 
Šveicarijoje

(LKFSB) Gauta žinių, 
kad Šveicarijoje aipeigyve- 

'nęs lietuvis Pranas Keliuo- 
tis susirgo džiova ir atsidū
rė sanatorijoje, visiškai ne
turėdamas lėšų nei pragy
venimui, nei gydymuisi. Ti
kimasi, kad USA esantieji 
giminės bus surasti ir ligo
niui galės padėti.

\1 T/CU- Coav LL4_e tAx
pan/nJtA fcbo* eP
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Kaip vyksta kovos Indijoje!
Vakar daugiau teko rašyti apie Europos karo frontą, 

šiandien pažvelgtame į Tolimuosius Rytus.
Žinios ateinančios iš rytinės Indijos yra padrąsinan

čios. Britų pranešimai sako, kad jie atgavę kontrolę 
lygumos įžangoje, aplink Imphal, ir priešą dar kartą 
privertė trauktis į. miškuotus kalnus. Jie atakuoja ke
lią šiaurėje ir pietuose nuo miesto, kai pagelbinė ka
riuomenė stumiasi pirmyn į Kohimą iš Assam — Ben- 
gal geležinkelio. Tokyo pripažįsta, kad iš oro užpuolė
jai, taip vadinami “chindits”, kapoja japonų susisie
kimo linijas netoli nuo Mandalay, atrodo, kad apka
pojo japonų pasisekimus.

Kova dėl Imphal yra kova prieš laiką. Jei japonai 
galės paimti miestą prieš jprasidędant lietingam sezo
nui, kuris prasideda kitą mėnesį, tada jie turėtų ope
racijoms bazę prieš svarbią geležinkelio liniją. Ta j a 
svarbia geležinkelio linija pristatoma reikmenys gene
rolo Stilvvell’s jėgoms šiaurės Burmoje ir generolo 
Chennault’s oro komandai Kinijoje. Jei japonai nepa- 
i ne Imphal, tada jie turės pasitraukti arba sutikti bai
sią problemą ilgo susisiekimo per vandens labirintus.

Perkėlimas admirolo Mountbatten’s štabo iš Nevv 
Delhi į Kandy, Ceylon, oficialiai nusakoma, kaipo or
ganizavimas būsimos plačios ofensyvos prieš japonus. 
Peikia atsiminti, kad Ceylon dabar yra britų didelė 
laivyno bazė Tolimuose Rytuose. Bet amphibijųi opera
cijos lygiai galimos ir lietaus sezone, nors ir aumąžin- 
t- me kiekyje.

Iš Imphal ateinančios žinios sako, kad pirmyn žen- 
g a ne japonai, bet britų kariuomenė. Vien tiktai Nuns- 
fc gan kalno kovoje užmušta 400 japonų, sako štabas.

Adm. Mountbatten štabas balandžio 19 dieną paskel- 
b", kad Indijoje kovų metu jau žuvo 4,000 japonų ka
reivių.

Japonai dar nesugebėjo užimti nė vieno svarbesnio 
centro, bet jie jau brangiai užmokėjot už savo žygį.

Kodėl japonai įsiveržė į Indiją?
Burmos karas, kuris vsl prasidėjo prieš mėnesį ja

ponų įžengimu į Indijos Manipur valstybę, atrodo esąs 
didelis mišinys žemės paviršiuje. Topografiški, klima- 
ti.ki, strateginiai, taktiniai ir politiški faktoriai kovo
ja dėl pirmenybės, todėl stebėtojui, žiūrint iš priešakio 
ir užpakalio, sunku spręsti dėl įvykių.

Du dalykai tačiau gali aptarti šiuos įvykius. Pirma, 
sąjungininkų žygiai per šiaurės Burmą nepaveiks į 
japenų hegemoniją. Antra, Indija strategiškai nėra pa
vojinga iš šios krypiies, tat japonams nėra prasmės

z užimti Indiją.
Jų tikslai gali pasirodyti kaip apsauga. Atrodo, kad 

japonai įsiveržimu į Indiją nori pasiekti šių dalykų: 
1) Suduoti britų įstatymams (rule) Indijoje ir sukelti 
politišką neramumą, ir 2 apversti aukštyn kojomis to
kius planus, kaip pietryčių Azijos komandos, kuri pa
sirengus kur nors operacijoms — galimas dalykas Su- 
mitra ir Singapore kryptimi. Atrodo, kad japonai savo 
žygiu Indijon nori laimėti laiką politiškais ir strategi
niais sumetimais. Taip atrodo!

★
Gegužės 21 dieną Chicagoje įvyks Illinois, Indiana. 

Wisconsin ir Michigan lie'.uvių konferencija svarbiems 
reikalams aptarti. Reikia visu rimtumu prie šios kon
ferencijos ruoštis. Konferenciją šaukia A. L. Taryba.

DTENRAftTTS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

Iš Pacifiko kovu
JAPONAI NUSPRENDĖ MIRTI BŪRIAIS.
KĄ RODO SKAITLINES

Paskutiniais mėnesiais, kai prasidėjo pietvakariuose 
ir centro Pacifike ofensyvai, japonai kovoja su likimu 
ir miršta būriais, šiom dienom karo sekretorius Henry 
L. Stimson pareiškė, kad praėjusių 90 dienų bėgyje 
beveik 26,000 japonų mirė Amerikos linijose. “Neįskai
toma į tą skaičių tų japonų, kurie dingo džiunglėse, 
žuvo laivuose, ar krito bombarduojant japonų įsistip- 
rinimus”, — pastebi “Newsweek”, balandžio 24 d., 1944 
m.

Praeitą savaitę buvo žinoma, kad Bougainville ameri
kiečiai suskaičiavo tarp kovo 8 ir balandžio 8 dienos 
5,370 japonų lavonų.

Iki balandžio 8 d. Naujoje Gvinėjoje, kur praeitą sa
vaitę australiečiai iš Ramu Valley galutinai paėmė Bo- 
gadjim, 18 mailių pietuose nuo japonų Madang bazės, 
amerikiečiai rado 1,053 mirusius priešus.

Admiralty salose, kur parodė veiklumą pūkščia ka
valerija, buvo tikriausia sunaikinta 2,962 japonai.

New Britain, praeitą savaitę buvo sakoma, 40,000 
japonų buvo apsupta, Gazelle įlankoje, aplink Rabaul, 
kai apleido Cape Hoskins ir Gasmata, 4,679 priešai 
mirė ir 232 belaisviais buvo paimti.

Tarp 11,000 ir 12,000 japonų mirė Centralio Pacifiko 
attolls. • '

Floridoje Balsas už Laisvą Lietuvą
KĄ SAKO BALTIJOS 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) 
(Pabaiga)

Svarbūs klausimai
Edward R. Stettinius Jr., Jungtinių Amerikos Val

stybių padėjėjas, yra nuvykęs į Londoną su specialia 
misija. Iš Londono Amerikos korespondentas praneša, 
kad Stettinius ir britų valdžios vadai beveik susitarę 
kokius klausimus spręsti. Svarbiausi klausimai: Poka
rinis pasaulis, tarptautinė prekyba, ir ekonominiai san
tykiai, ir kolektyviškas saugumas.

Pranešama, kad Stettinius nuvykęs į Londoną su spe
cialia misija taip pat stengiasi paruošti dirvą diplo
matinių santykių atnaujinimui tarp lenkų ir sovietų. 
Pamatysime kas iš to išeis. Yra žinoma, kad Maskva 
turi didelių pretenzijų Lenkijos ir Baltijos valstybių 
atžvilgiu. Teisybė reikalauja, kad rusai atsisakytų nuo 
nepamatuotų savo reikalavimų. Tada dalykai eitų sklan
džiau, ir būtų žingsnis padarytas į teisingą pokarinę 
taiką.

Pokarinis pasaulis vėl pateks karo pavojuosna, jei 
nebus dabar pagerbta mažųjų valstybių teisės ir pa
reigos į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Tai aišku 
kaip diena!

Atvyko Vašingtonan

“SOVIETŲ LIETUVIŠKOJI 
ARMIJA ’

Lietuviui nėra naujiena ir 
“milžiniška sovietų lietuviš
koji armija.” 1918-1919 me
tais, tose pačiose vietose 
sltovyklaudamos “išlaisvini
mo” žygį į Lietuvą ruošė 
lygiai to paties pavadinimo 
divizijos. Nesvarbu kad jų 
sudėtyje per 99% buvo ne
lietuviai. Svarbu, kad Mas
kvos ponai norėjo plačiajai 
visuomenei įkalbėti esą jos 
yra “tikrai lietuviškos”— 
ištino litowskija, Galime 
būti tikri, kad ir šiandien 
plačiai Maskvos garsinamo
je “lietuviškoje armijoje” 
atsiras ne daugiau lietuvių 
nei anais laikais. Ir tie, vie
name nuošimtyje likusieji 
nabagai, savo gyvybes be- 
saugodami, ar duonos kąsnį 
bemedžiodami, kitokios iš
eities aname laimingajame 
krašte, matomai, neturėjo...

Šiaip ar taip, psr kovo 31 
nors ir trumpą radio inter- 
view p. L. B. Bain, s3vo vy
kusiai formuluotais klausi
mais maloniai suteikė pro
gos tas nesąmones išaiškin
ti, o Floridos klausytojams 
galimybės atskirti kur pe
lai, o kur grūdai.

Pulk. Griniaus interview 
tekstą duodame čia pat iš
tisai, taip kaip paskubomis 
padaryti užrašai rodo.

Intėrvievv between Mr. 
Leslie B. Bain, columnist & 
commentator of the Miami 
Daily Nevvs, and Col. K. V. 
Grinius, over WI0D Miami 
radio station, on March 31, 
1944.

1. Question; What is ex- 
actly tbe International sta
tus of Lithuania in the pres
ent war?

Answer: From an Interna
tional point of view Lilhua- 
nia is neutral. She is štili 
enjoying a full diplomą tie 
and consular representa- 
tion in this and many otber 
countries.

So is Estonia and Lat
vis.

2. Q.: In what kind cf 
activities are Lithuanian in- 
stitutions and organizations 
indulging in this conutry at 
the present time? What kind 
of collaboration exists a- 
mong the Baltic organizati
ons?

A.: Gėnerally speaking,
there are 3 basic institu- 
tions in this ccuntry, strug- 
gling for the recovery of 
Freedom and Independence 
of Lithuania and cf the 
Bal'tic States ag well:

—Dlplomatic representa- 
tions in Washington;

—Lithuanian Citizen 
League (Lith. Nat Council;

—Baltic Committee for 
Studies and Cooperatton.

Their present activities, 
each in its own field, are 
mainly directed tovvard In
formation about Lithuania 
and her aspirat’.ons, relief 
and rehabilatation,

Į Washingtoną atvyko Jugoslavijos karo ministerio 
gen. Drazos Michailovičo įgaliotinis papasakoti kas de
dasi nacių okupuotoje šalyje.

Kapitonas Borislav Todorovič, pasikalbėjime su laik
raščių reporteriais jugoslavų pasiuntinybėje, kaltino 
“partizanus”, kuriems vadovauja “maršalas Tito’’; kad 
jie vykdą terorą prieš Jugoslavijos patriotus, kurie 
kovoja prieš nacius. Partizanuose yra daug komunistų, 
kurie veikia pagal Maskvos direktyvas.

Kap. Todorovič pareiškė, kad Michailovič turi ka
riuomenę iš 35,000 vyrų ir lengvai galėtų sumobilizuoti 
400,000 vyrų, jei gautų ginklų iš sąjungininkų. Parti
zanų eilėse esą 20,000.

Partizanus aprūpina ginklais sovietų Rusijos valdžia 
ir politiniais sumetimais jiems paramą duoda anglai.

Michailovič vyrai kovoja už savo krašto laisvę, o par
tizanai, vadovaujami “marštlo Tito’’, tarnauja komu
nistų interesams, padeda vykdyti Maskvos raudonus 
planus.

★

Suvaržė
Britai suvaržė svetimų šalių diplomatų judėjimą. Bri

tanijos valdžia uždraudė svetimų šalių) diplomatams 
keliauti į užsienį, siuntinėti Laiškus užantspauduotuose 
vokuose arba šifruotas telegramas. Tie suvaržymai lie
čia taip neutralių šalių diplomatus, kaip ir sąjunginin
kų, išskyrus Jungtines Amerikos Valstybes ir Sovietų 
Rusiją.

Sakoma, kad tų suvaržymų tikslas yra apsisaugoti, 
kad vokiečiai nepatirtų apie sąjungininkų pasiruošimus 
invazijai Europos kontinentan.

Iš Londono vienas amerikietis korespondentas pra
neša, kad aukštieji karo autoritetai dėl svetimų kraštų 
diplomatų judėjimo suvaržymo sutiko su didžiausiu 
džiaugsmu. Daugelis sąjungininkų ir neutraliųjų kraš
tų diplomatų turėjo paslėptą džiaugsmą dėl šio britų 
valdžios žygio.,

As for the ręst they are wait 
ing for a ‘ ‘green light,’ ’ for 
we are determined to regain 
our freedom and independ
ence no matter what it 
costs or how long it takes.

Until then, my coun'iry- 
men in Lithuania, are active 
in the underground, making 
themselves ready to take 
arms against the Germans 
a9 they did in 1918-1919.

3. Q.: And what aboutthe 
eleetions which took place 
in Lithuania in the Summer 
of 1940.

A.: Following the famo.us 
Ribbentrop - Molotof pact, 
Soviets came to Lithuania 
in June 1940. Right away 
they started the so-called 
election in Lithuania, Lat- 
via and Estonia. Needless 
to say under the supervision 
of Soviet Armed forces and 
GPU, and presenting only 
one ticket, that is the com- 
munist ticket.

Whoever refused to vo^e 
has been considered as a

Penktadienis, bal. 21, 1944

be.it in the USA, or in Lith
uania.

Now, follovving incorpora- 
tion into the USSR we are, 
logically, considered as be- 
ing deprived of any value.

Inasmuch as during those 
eleetions there has been no 
ąuestion about the eventual 
incorporation into USSR.

4. Q.: And what aboutthe 
Lithuanian Government now 
in Moacow?

A: Following the occupa<- 
tion of Lithuania by the 
Red Army in 1940, the So
viet authorities started or- 
ganizing their own Gover
nment in Lithuania.

As you may aasume they 
had chosen their own pas- 
ty men and fellow-travel- 
ers. One year later, when the 
Germans came in, the so- 
called Lithuanian Govem
ment fled to Moscow. They 
are štili there calling them
selves as the “Lithuanian” 
Government.

5. Q.: And what about 
the Lithuanian Army now 
fighting shoulder to shoul- 
der with the Red Army on 
the Eastem Front?

A.: I assume that you 
have in mnid the so-called 
“ Lithuanian’ ’ troops under 
the “Lithuanian” Gen. Kar
velis.

The following facts about 
General Karvelis will tell

‘peoples’ eneray. Yču under- you the whole story about 
stand what it means.
Under those conditions we 
cannot consider these elee
tions as being demoeratie, 
free and regular.

Therefore, we are refus- 
ing to take them seriously,

the Lithuanian Army in the 
USSR.

General Karvelis had 
been arrested and forcibly 
deported to Soviet Russia 
in June 1941 among the

(Nukelta į 6 pusi.)

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namą Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atrykite | mūsą jardą Ir apžlfirSkite sta
lui h aukštą rūšį LENTŲ—MILLYVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčią, višką, skiepą ir (lėtą. 
PASITARKIT SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
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APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITYVTNAS,

General Manager
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PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
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Matrasai Sturtlo Ooiich

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
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perdirbtas ir 
padarytas 

kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO Ir KOVO mėn

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

f



I

Penktadienis, bai. 21, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJIMAS
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VIRTUVE IR MADOS

Maistas, racionavimas ir kainos
Nors balandžio mėnesio, vimą buvo vartotojų koope- 

mėsos ištekliai civiliniam ravimas. Be visų tinkamo 
vartojimui rodo šiokį tokį i supratimo ir parėmimo mė- 

M sumažėjimą, tačiau veriėS sos racionavimas — tuo. pa-
naujųjų ženklų, kurių ga
liojimas prasidėjo balandžio 
2 d., beveik nepakeičiama.

Visi švieži, veršienos, kiau 
liencs, jautienos ar avienos 
plovimai turės tas pačias 
žemas taškų vertes, nusta
tytas kovo mėnesiui.

Sviesto taškų vertė lieka 
taip pat nepasikeitusi (16 
taškų), kai tuo tarpu įvai
rių riebalų taškų vertė nu
mušta vienu tašku. Grieti
nei, neufchate sūriui ir varš
kei taškų vertė (pakelta 
dviem taškais — tai yra 12 
taškų už svarą balandžio 
mėnesiui. Taukai (lard) pa

silieka neapdėti taškais, gi 
margarinas — 6 taškai už
svarą.

Kainų Administracijos Į- 
staigos kainų peržiūrėjimą 
sekė Karo Maisto Adminis
tracijos pranešimas dėl ci
vilinių kvotų dėl pieno pro
duktų ir mėsos balandžio- 
birželio periodui. Pagal WF 
A, bus kiek mažiau mėsos, 
bet daugiau sviestoi. Nuos
prendis palaikyti 16 taškų 
sviesto vertės buvo padary
tas pasitarus su Amerikos 
Sviesto Instituto ir kitų pra
monių atsakomingais asme

nimis.

čiu OPA kainų kontrolės ra- 
cionavimo programa — bū
tų nepavykusi.”

Per pirmuosius mėsos ra
cionavimo metus bendras ci
vilių mėsos suvartojimas bu
vo didžiausias šio krašto is
torijoje. Išskriant 1940-42 
metų vartojimas ir praėju
sių metų mėses vartojimas 
buvo aukščiausias nuo pat 
1928 metų. Bovvles pabrėžė, 
kad “net su tais dideliais 
ištekliais racionavimas bu
vo reikalingas, kadangi ci
vilių vartotojų pirkimo ga
lia nepapras.ai pakilo.

išimti iš racionavimo praė- 1 mi, kad neracionuoti kiau-
OPA paskelbė, kad atidė-j jusį gruodį, vėl bus racio- šiniai puikiai pavaduoja mė

ta data raudonųjų ir mėly- nuoti pradedant nuo birže- są, ir vartodama® jų daug,

NAKTIJOLĖS
Linguoja tulpės gražios aplinkui,
Nuotakos vyšnios baltam rūbe.
Naktijolėlių aš prisirinkus, —
Maniau pamiršiu širdį grabe.

O, kam jos mie’os, o, kam jos gražios, 
Priminė spalvą tavo akių?...
Dabar man mintys vėl toli braidžios — 
Tarpe tų sodų, tarpe plačių.

Kur man kalbėjai nuotakos rūbą;
Lenkdamas šaką baltų/ žiedų.
Dabar tik mintys verkiančios kniūbo —
Smuikai sudužo... nėr nei aidų...

O, naktijolės! O, mielos akys!
Jūs tarp granatų, dūmų, ugnies...
Bet man zephyras aiškiai pasakė:
“Jis nepamiršęs tavo širdies.”

Marija Aukštaitė

AMERIKOS RAUDONOJO KRYŽIAUS VAJAUS 
UŽBAIGIMUI KONCERTAS 

Rengia lietuvių skyrius gegužės 6 dienų
Amerikos Raudonojo Kry 

žiaus Karo Fondo vajus tu
rės užsibaigti .su gegužės 
pirma diena. Iki tam laikui 
Tautinių Grupių, Lietuvių 
Skyrius, be abejo, ne tik 
bus sukėlęs savo žadėtąją 
kvotą — Dešimts Tūkstan
čių Dolerių, bet toli ją pra
lenkęs. Sprendžiam taip iš 
to, kad lietuviai nėra iš tų, 
kurie bėga nuo savo, parei
gų, ypatingai kada, jos ri- 
šas su tokiu mielaširdingu 
darbu, kokį Amerikos Rau
donasis Kryžius atlieka žmo 
nijos gerovei.

nųjų ženklų galiojimo užsi- 
baigimui pirkti mėsai, rie
balams, alyvoms ir konser
vuotiems vaisiams bei dar
žovėms. Nuo dabar raudo
nieji ir mėlynieji ženklai 
Karo Racionavimo Ketvir
toje Knygoje galios neribo
tai, lygiai kaip batų ir cuk
raus ženklai. Tačiau panai
kinimas užbaigimo datos ne-

lio mėn. Vartotojai yra per- šeimininkės pratęs savo ra- 
spėjami, kad nėra ekono- cionavimo taškų išteklius, 
mišką susidaryti atsargas Karo metu gyvenimas 
prieš birželio mėnesį. Šie Kaip praneša Kainų Ad-
vaisiai greitai genda., gi pra
ėjusio gruodžio mėn. nuo 
racionavimo paliuosuoti vai
siai jau ir taip buvo užlai
kyti nuo 1942 metų.

ministracijos Įstaiga ir Dar
bo Depar.amento Darbo Sta 
tistikos Biuras, Jung. V. 
pragyvenimo lygis pakilo 
tiktai 25.5 nuoš. per visus 
šio karo 54 mėnesius, kai 
tuo tarpu po 54 mėn. praė-OPA praneša, kad visų 

pakeičia ženklų galiojimo šaldytų daržovių ir vaisių, jusio karo pragyvenimo ly- 
kurie sudaro 6 procentus vi
so racionuoto maisto, taškų 
vertė iki balandžio 29 d. bus

pradžios. Kiekviena šeimi
ninkė gali kombinuoti šei
mos pirkinius racionuotoms 
prekėms remdamasi trijų

-------------- raudonųjų ženklų (vertę 30
Pirmosios mėsos, sviesto, ženklų) baze kiekvienam 

riebalų, sūrių ir kitų gami- antram sekmadieniui ir 5 
nių racionavimo metinės bu- mėlynųjų ženklų (vertų vi- 
vo atšvęstos kovo 29 d. rau- so 50 taškų) kiekvieno mė- 
donųjų ženklų programoje, nėšio pirmai dienai.
Ta proga Kainų Adminis- ----------
tratorius Chester Bowles pa Kainų Administravimo Į- 
sakė: “Svarbiausias fakto- staiga praneša, kad raugin- 
rius, kuris padėjo pasekmin- ti, marinuoti ar spirite pre- 
gai pravesti mėsos racioną- zervuoti vaisiai, kurie buvo

lygi nuliui. Tai buvo pada
ryta dėlto, kad Karo Mais
to Administracija pareiškė 
reikalą paliuosuoti šaldytu
vus mėsos, pieno ir paukš
čių produktams ir kitiems 
1944 metų maisto gami- i 
niams.

gis pakilo 65 nuoš.
Iš to 25.5 nuoš. pakilimo, 

proc. pakilo prieš tai, i70
kaip prasidėjo detalinių pre
kių kontrolė. OPA apskai
čiavo, kad jeigu gyvenimo 
lygiui būtų laisvai leidžia
ma kilti, kaip tai buvo pra
ėjusio karo metu, tai var
totojai būtų turėję 1943 m. 
išleisti papildomai $22,000,-:

Kiti svarbūs taškų per- 000,000 prie jau išleistųjų 
$174,000,000,000.

ro Produkcijos Įs aiga pra
neša, kad mirtys ir susižei- 
dimai darbe dabartiniu mas
tu davė 270,000,000 žmogaus 
darbo dienų nuostolių per 
metus. Algų nuostolis, medi
cinos išlaidos ir apdraudos 
draugijų išlaidos ryšium su 
1942 m. darbo nelaimėmis 
siekė bilioną dolerių. Su ne
tiesioginiais nuostoliais — 
siekiančiais $1,300,000,000 
— susidaro darbo nelaimių 
didžiuliai ekonominiai kaš
tai — net iki $2,300,000,000 
per vienerius metus.

Bet suprantama, kad ga
li būti ir tokių, tikrai geros 
širdies žmonių, kurie dėl į- 
vairių priežasčių nespėjo ar 
iki šiol negalėjo padaryti 
savo auką Raudonajam Kry
žiui. Yra, taipgi, daug to
kių, kurie jau kartą aukojo, 
bet turėdami vieną antrą 
atliekamą dolerį, nusi:arė, 
kad negalėtų sunaudoti jį 
geresniam tikslui, kaip ati
duodami Raudonajam Kry
žiui, kad dar trupučiuką dau 
giau prisidėjus prie Raudo
nojo Kryžiaus humanitariš
kų darbų. Visiems šiems ge
ros valios lietuviams yra 
primenama ir jie šiuomi v- 

i ra nuoširdžiai kviečiami au
koti Raudonajam Kryžiui ir 
padarai tai iki gegužės mė
nesio pirmos dienos.
Vajų užbaigsime 
puikiu koncertu

Prisidėję visi prie Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
1944 metų karo fondo, mes 
lietuviai susirinksime į vie
ną būrį, kad gražiausioj for
moj įteikti savo aukas Rau
donojo Kryžiaus pareigū
nams.

Ir tai progai Chicagos lie
tuvių skyrius rengia iškil
mingą koncertą, kuriame da 
lyvaus mūsų įžymiausios ar
tistinės jėgos. Dalyvaus taip 
gi ir Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus aukšti pareigūnai, 
kartu su visais lietuvių sky
riaus komiteto nariais ir 
darbuotojais. Parengimas 
turėtų būti labai šaunus ir 
lietuviams kredito nešantis.

Todėl, dabar paskirkite 
gegužės 6-tą dieną, šešta
dienio vakarą, kad galėtu
mėt dalyvauti šiame nepa
prastame parengime. Kon
certas įvyks Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Programa pra
sidės lygiai aštuntą valandą 
vakaro. Įžanga bus visiškai 
maža, tiktai 35 centai, įskai
tant ir taksas.

Visus nuoširdžiai kviečia 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus, Tautinių Grupių Lie
tuvių Skyriaus Komitetas.

Nora Gugis,
Spaudos komisijos pirm.

DŽIAUGIAS KRIKŠTO DUKTERIM

tvarkymai liečia konservuo
tus žirnius ir fygų bei slyvų 
marmeladą (jam), kurių taš 
kų vertė lygi nuliui. Mano
ma, kad žirnių taškų nu’io 
vertė tėra laikina. Mažos 
skardinės tomatų sunkos (14 
uncijų ir mažiau, kurioms 
nebegalima gauti skardos, 
buvo sumažintos iki 1 taš
ko, kai tuo tarpu mažesni 
pertvarkymai buvo padary
ti didelėms tomato sunkos 
ir sriubos skardinėms.

Praėjusiame kare 42 cen
tai iš kiekvieno dolerio iš
leisto karo prekėms buvo 
“ekstra mokėjimas” dėl in
fliacinių kainų.

Toliau OPA raportavo, 
kad jeigu šio karo industri
nės kainos būtų kilusios 
kaip jos kilo praėjusio karo 
metu, tai karo išiaides sta
tybai ir ^ginklams vietoje 
1943 m. buvusių $136,000,- 
000 būtų buvusios $65,000,- 
000,000 daugiau. Kitaip sa
kant, kaštai kiekvieno tre
čio tanko, laivo, šautuvo ar

Tautos maisto ekspertai 
ragina vartoti daugiau kiau
šinių, planuojant šeimos val
gius. Amerikos vištos atlP lėktuvo išreikšto doleriais
ko didelį karo produkcijos 
darbą, taip kad yra didelis 
kiaušinių perteklius.

Dabar kiaušinių kainos y- 
ra žemiausios per visus me
tus ir dėl dabartinio dide
lio kiaušinių pertekliaus že
mos kainos pasiliks ilgiau 
nei paprastai. Kiaušiniai ne
liktai duoda proteino, bet 
taip pat geležies, kalciaus, 
fosforo, vitaminų A, BĮ, D 
G yra faktorių, apsauganti 
nuo pellagros. Visiškai ne

ir cen ais sutaupyta dėl vy
riausybės kainų kontrolės 
programos.

Marie Colleta Ryan, iš VVashington, D. C., direktorė 
Raud. Kryžiaus tarnybos klubo Pietų Pacifike, džiaugias 
laikydama Ramondi-Marie, kurią priimti buvo naktį iš- 8var^u ar šeimininkė perke
šaukta į Noumea, Naujoj Kaledonijoj. Kūdikio tėvas yra 
Naujoj Kaledonijoj užvaizdą Raud. Kryžiaus ūkio, kuris 
pristato daug maisto Amerikos kariuomenei Pacifike. 
JN.CWC-Draugas)

baltus ar rudus kiaušinius, 
kadangi tiek vieni tiek kiti 
turi tą pačią kokybę.

Namų ekonomistai pažy-

J. V. Darbo Departamen
tas paskubdamas programą 
sumažinimui industrinių ne
laimių mažiausia 40 procen
tų sekantiems metams, pa
reiškė, kad “devyni iš 10 ne
laimių industrijoje gali bū
ti išvengta.” 1943 m. buvo 
2,500,000 tokių nelaimių ir 
dabartinis tikslas yra tas 
nelaimes sumažinti bent iki 
milijono. Daugiau kaip 50,- 
OOO-čių fabrikų vedėjų ir 
prižiūrėtojų buvo duoti in
strukciniai kursai, kaip ap
sisaugoti nuo nelaimių. Ka-

The baeia of a epring vrardrobe might very well be thie eor- 
vertible elaeeic dreee, which ean look lilce three different 
dreeeee by ehanging neekline aeeeeeoriee. Three-way elip ar- 

rangement, at right, for dreaaed-np effeet; white piquc giiet, 
below, for business activitiee; striped searf, abo below, for daeh- 
ing occasions. Green is only one good color for spring; others 
yon might likę beat for yourself: gray, blaek, brown, navy, aoft 
blue, or even bright red. Sizea 12 to 20. Size 16 with threc- 
qusrter aleeves takes 3 yda. of 39* material, with */i yd. for the 
while piqu<: gilei with a small bow tie (shown in the sketeh 
at ihe left, below). Simplieity Printed Patiem 4912; 25<
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AUSTRALIJA
Rašo KUN. A. DRISKA

ĮŽANGA
Šiandie visi ir visur kal

ba apie karą, kurs yra apė
męs beveik visas žemės ka
muolio dalis.

Eilinis pilietis, neturėjęs 
progos mokyklos suole su
sipažinti su geografija, isto
rija, išgirsta vardus tokių 
šalių, kurios iki šio karo 
mažai jam buvo žinomos ir 
nebuvio reikalo jomis įdo
mauti. Bet šiandie ir nemo
kyto žmogaus mintis skren
da j tą šalį, į kurią mūs jau
nimas yra siunčiamas, kad 
kovoti (priešą, užpuolusį A- 
meriką. Dabartiniu laiku ir 
lietuvių jaunimo daug ran
dasi visur, o taip pat gana 
daug ir Australijoje, kurią 
jų tėvai ir daugelis kitų tik 
iš vardo žino. Tad šiuo raš
tu noriu skaitytojus arčiau 
supažindinti su tąja šalimi.

Mes, tikintieji žmonės, at
sivertę Šv. Raštą pirmoje 
Mozės knygoje skaitome, 
kad Dievas sutvėrė dangų 
ir žemę ir visus kitus mato
mus ir nematomus tvari
nius. Galų .gale sutvėrė pir
muosius žmones, pirmąją 
šeimą

★ ĮDOMIOS ŽINIOS apie 
penktąją žemės Vamuolio dalį, 
jos gyventojus, gyvūniją, 
augmenis ir taip toliau.............

plotas yra tik truputį ma
žesnis už U. S. valstybių 
plotą.

Istorikai mėgino sužinoti 
pirmąjį baltąjį žmogų, kuris 
atvyko į šią naują žemę. Bei 
tas klausimas iki ši ol Jsr 
nėra tikrai išrištas. Niekas 
nežino, kas europiečiu pir
mutinis atvyko į Australiją. 
Daug yra nuomonių, kad 
turėjo būti ne kas kitas, 
kaip portugalas.

Prieš šimtmečius, kai ku
rios tautos, šiandie su”ar 
gusios ir didesnių kaimynų 
skriaudžiamos, turėjo dide
lę reikšmę ir galybę praei
tyje. Pav., lietuviai Europos 
sausžemyje senovėje turėjo 
didelę reikšmę. Buvo laikai, 
kad lietuvių valdomos že
mės ėjo nuo Baltųjų iki Juo
dųjų jūrų. Tuo pačiu beveik 
laiku šiandie mažai reiškian 
ti Portugalija valdė milži
niškas sal-13 jūrose. Drąsūs 
portugalai keliavo jūromis 
ir užimdavo iki tol dar bai
tam žmogui nežinomas sa
las, iškeldavo jose say» vė
liavą, palikdavo keletą val
dininkų ir ieškodavo dau
giau naujų žemių. Tie žy-

ATVYKO Į JUNGTINES VALSTYBES GYDYTIS

Lya. Maria Botelho (sėdi), duktė vieno Brazilijos inži
nieriaus, serganti vaikų paralyžium, atvykus į Amerikos 
Jung.ines Valstybes gydytis. Viduryje jos palydovė (šiau
rės amerikietė), o iš šalių Pietų Amerikos studentės Bar- 
ry kolegijos merginoms, kurią veda seserys Domininko- 
nės, Miami, Fla. (NCWC-Draugas)

ORGANIZACIJA, KURI TEIKIA LIETUVIAMS 
DAUG GARBĖS

Amžiams bėgant, iš . . .. , , . . ,. ’ _ giai jiems labai sekdavosi, tos pirmos seimos susidiarc ,, . .. , ,A „ v. ... Yra rimtų išvedžiojimų, kadtautos, kalbančios ivaino- . . ... . ... . ,. , ’ '_ . 1 Australuos atradėjai buvomis kalbomis, ir uzeme vis1
naujas iki tol neapgyventas 
vietas.

Pažvelgę į žemėlapį mato
me žemės kamuolį,. Jo saus- 
žemis yra padalintas į pen
kios dalis. Dar neseniai ant 
žemėlapio buvo tik trys pa
saulio dalys: Europa, Azija 
ir Afrika. Amerika ir Aus
tralija nebuvo žinomos, bal
tam žmogui iki jų atradimo.

portugalai. Randame, kad 
portugalas Bartlamiejus Di- 
az atlankė net du kartus 
taip vadinamą Good Hope

Prieš pora mėnesių Da- 
rius-Girėnas, Amerikos Le
gijono, pos as 271 aukojo 
ŪSO fondui, per Mayor Kel
ly, penkis šimtus dolerių; 
taip pat suruošė pasilinks
minimo vakarą ir užkan
džius ŪSO centre, 176 West

žemę 1487 m. Kitas jūrinin-1 Randolph St. Kiek vėliau
kas, Vasco da Gama, beveik 
tuo pačiu laiku pasiekė. In
dijos krantus. Kiti Portuga
lijos drąsuoliai irgi nesnau
dė: ir jis leidosi į tolimas 
keliones savo tautos garbės

surengė Hines ligoninėj pa
silinksminimo vakarą ir iš
dalino tūkstančius cigaretų 
ten esantiems veteranams.

Štai, vėl, prasidėjus Raud. 
Kryžiaus vajui, postas pa
aukojo net vieną tūkstantį

rius-Girėnas postui už šim
to dolerių auką auditorijos 
palaikymui. Bal. 10 d. Da
rius-Girėnas posto 271 su
sirinkime nutarta dar pus
antro šimto dolerių paauko
ti. Lietuviai prigelbėjo lie
tuviams legijonieriams pa
statyti Memorial namą, da
bar jau legijonieriai duoda 
didelę paramą kitiems.

Floridoje balsas 
už laisvą Lietuvą

(Tęsinys iš 4 pusi.)
40,000 other Lithuanians of 
both sexes and all ages. May 
be that since then some 
Lithuanian deportees have 

' been mobilized and now are 
fighting against the Ger- 
man.

For, it should be under- 
s.ood that we are seeking 
Freedom and Independence. 
Therefore, every Lithua
nian, whereer he may be, 
considers it his patriotical 
duty to fight the Germans.

May I add that we are 
applauding every Lithua
nian fighting any foe oi 
Lithuanian freedom and 
Independence.

6. Q.: How are you visu- 
alizing the future of Lith
uania in a post-war Europe 
in general and your rela- 
tionship with Soviet Russia 
in particular?

A.: Our future, of course, 
is connected with the Eu- 
ropean Federation in a 
framework of International 
security.

Lithuania being a Baltic 
country, quite naturally be- 
longs to the Baltic regionai 
complex, which includes 
Estonia and Latvia.

Soviet Russia is our great 
neighbor. We would be de- 
lighted, of course, to renew 
with her our century old 
friendly relationship, pro- 
vided Soviet Russia re- 
spects our status as a Free 
and Independent State.

In other words, w? will 
be ready to take as a basis 
for our relationship the cld 
peace ’treaty with Soviet

tion by the English spea- f 
king democracies.

8. Q.: How, suppose the 
“Lithuanian” Army which 
is fighting on the Eastern 
front, as the Germans ret- 
reat, takes over Lithuania.

Undoubtedly it would re- 
sult in a change of your re
presentation in W ashing 
ton, too, in a sense that it 
will be taken over by the 
Soviet Lithuanian Reprc- 
sentation.

A.: The eventual status 
of any country, including 
my own, depends on the fi
nai and general post-war 
settlement. I’m dcubting if 
any unilateral Soviet action 
will change anything in the 
matter, of this settlement 
mušt be a general one and 
in a framework of a pos - 
world settlement.

We do not know such a 
thing as a “Soviet Lithua
nian Representation” in 
however, about the Soviet 
Embassy and the about the 
diplomatic representation of 
a Free and Independent Li
thuania.

Kas nori tarp žmonių tu
rėti pasisekimo, privalo ap
sišarvoti mandagumu. J. 
Kurze. \

dėliai. Ir, reikia stebėtis su 
Atradus jas, pasaulis labai nianumu ir gabumu Portu- dolerių, kas, mano manymu, 
tapo jomis suįdomintas ir galijos žmonių, kad per 25 yra didžiausia auko nuo or-

metų laikotarpyje jau tu-: ganizacijos, turinčios 385 
rėjo po savo vėliava didžiau- narius, ne vien Chicagoj, bet 
šią jūrų viešpatiją su tur- ir visoj Amerikoj, 
tingiausiomis salomis. Per

prasidėjo tyrinėjimas.. 
Australijos atradimas

Senovės mokslinčių ir fi
losofų manymas apie pasiu- tą trumpą laiką Portugalija 
lio surėdymą buvo skirin- pasidarė milžiniška jūrų ir

PosĮas yra labai gerame 
stovyje. Ačiū gabiam posto 

i komanderiui John Mason,gi. Vieni jų mane, kad žc sa u valstybe. Jos sienos . , , , . x .viskas labai tvarkiai veda-nuo Afrikos, Arabijos ir„ , ... T Ima. Prie to tunu pndurti,Persijos krantų ėjo per In- , , , . , ,. x- • kad kaip John Mason vedadiją, Ceylon i šiaurę ir rv-| ................... ........ . . posto reikalus tinkamai irtus iki Kinijos ir Japonijos,' r

miau vidurinės pasaulio 
juostos randasi ugnis arba 
amžina žiema. Kiti tikino, 
kad žemės kamuolio lygsva
rai palaikyti turėtų rastis 
žemės plotai ir pietinėje ka
muolio dalyje. Bet nežiūrint 
kaip filozofai ir mokslinin
kai galvojo, atsirado drą-

o j pietryčius iki Malay sa
lyno. Tolimos salos Ceylon 
ir Gca apgyventos laukiniais 
žmonėmis, buvo viduryje 
Portugalijos jūrų valstybės.

šuolių, kurie p’aukė jūro-į Kadangi tuo laiku tportuga-
mis ieškodami naujo saus- 
žemio.

Australiją, inimant arti 
jos esančfą sa’ą Tąsumui ją. 
sudaro penktąją pasaulio du 
lį ir yra didžiausia žsmės 
kamuolio sala. Jos paviršio

lai viešpatavo visose vande
nų salose, tai buvo kaip ir 
negalimas dalykas, jog ne 
jie, bet kas kitas pirmieji 
išlipę ir ant Australijos saus 
žemio.

(Daugiau bus)

tvarkingai, taip John Chase, 
Darius-Girėnas Memorial na 
mo užvaizdą, gabiai ir tvar
kingai veda namo reikalus, 
padedant namo Board of 
Managers B. R. Pietkiewicz, 
Joseph Rachus ir Jos Ki- 
bort. Nuo jų veiklos priklau 
so ir posto ir namo pasise
kimas.

Ba'andžio 8 d. Chicagos 
Lietuvių Auditorųos valdy
ba t3.rė padėkos žodį Da-
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PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvą Mėnesinių Išmokėjimų!
FANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE, mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja
mi ir ligi (5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
GENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEI. CALUMET 4118 Jog. M. Mnzerlfi. Sec’y. 8238 SO. HALSTED ST.

»»•*" 
oi

S

&

Darius-Girėnas Memorial 
namas yra pilnai išmokėtas.
Be lo, postas yra pirkęs už Ru"”a 07 J920. 
virš $30,000.00 karo bonų.
Visas poeto turtas siekia 
$130,000.00. Postas turi 385 
narius, o su jų žmonų ir vai
kučių skyriais, narių skai
čius siekia virš vieno tūks
tančio. William • Sebastian

7. Q.: Is there any possi- 
bility of a friendly settle
ment with Soviet Russia?

A.: Certainly, wlth good 
will on both sides and 
through a friendly media-

re

Draugo' Piknikai
1944 metais

L Liepos (July) 9 d.
1944 M.*,

Bergman's Grove,
RIVERSIDE, ILL.

2. LABOR DAY, 
Rugsėjo (Sept.) 4 d., 
VYTAUTO DARŽE

DYKAI PAGALBA
NUO REUMATIZMO

Jei kenčiame kūno skausmus; 
jei sąnariai jauslūs; jei užeina 
skausmai oro permainose, pata
rianti jums bandyti ROSSE Tabs 
be mokesties ir obligacijų. Nau
dojamos tūkstančių žmonių per 
virš dvidešimts metų gavimui lai
kino paliuosavimo skausmų. Reu
matizmo, Artritis ir Neuritis. 
DYKAI ši Laikraštį Skabantiems

Jei niekad nenaudojote ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos- 
išbandykit mūsų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio DYKAI. Jei 
jie nesuteiks paliuosavimą nuo 
skausmo ir jūs būsit nepatenkinti 
pasekmėmis lr to pakelio žema 
kaina, grąžinkit nesunaudotą dalį, 
ir jums nieko nekaštuos. Nesiųs- 
kit pinigų, tik savo vardą ir ad
resą j:

ROSSE Products Co., Dept. X—6 
2708 W. Farwell Av., Chicago 45, III.

(Skelb.)

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (whole8ale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

%

ATVAIZDAS PADARYTAS NUO SOUVENIRIŠKO “MAT” PARVEŽTO IS KIŠKA SALOS

10167

10216

1-0318

1-0622

10858

11174

U8S*
1-143J

11679
11829

1-2051

ra r. «

164-4

1348

987

690

47 3

8b.l

1-0140

10278

1-0760

1-15P9

1-2186

•4709

132-9

111-1
60-3

33-7

30-3

28-5

- J

6 1'b 3^0 tž-C Tttft 
C Bk ffiv'ic

«□ Q<» < J

51 HO « OfUltISK

, *RtBMttEZ i'./-'- = •
* it'

341

317

?0 6
29-3

i-2825

1-3288

14053

14220

321

#A (tašu- H01.

s- .setasr
b.. r

1

r

T 1

s -
T i

m 77 pfr-’k:

' 1 J p
• Lik ’ f 2A

a M K rt

šiomis dienomis atostogoms pas savo tėvus į Chicagą parvyko buvusis “Draugo” spaustuvės darbininkas — 
Privato First Class JONAS ALEKNA. Nors atostogoms parvyko Iš South Carolina valstybės, bet prieš tai jis buvo 
tolimuose Aleutlan salose ir ypatingai Kiška saloje. Po amerikiečių okupavimo tos salos jam teko tenai rasti, tarp 
kitų suventriškų dalykų, ir sulamdytą “mat” — tai yra tam tikra popierinė forma turinti įspaustus žodžius arba 
iliustracijas nuo kurių spaustuvininkai nnsilieia švinines klišes arba kaip vadiname “stereotypes”. šitą klišę įdėjus 
J formą, galima tuomet atspausdinti labai daug tūkstančių kopijų tų žodžių arba iliustracijų. Taigi, Jonas Alekna, 
apsilankęs pas savo prietelias “Drauge”, tąja proga Ir (teikė tą sulamdytą “mat” mūsų technikiniam skyriui kaipo suve- 
nirą. Nors “mat” buvo labai netobulas, visgi mūsų technikams pasisekė nulieti klišę, kurio atvaizdą matote viršuje. 
Japoniški žodžiai h- diagrama, turbūt, duoda išaiškinimą Ir taisykles koldam nors elektros (rengimui. Tenka pastebėti 

taipgi, kad “mat” buvo labai rūpestingai kokio nors japono prirengta liejimui klišų, nes kiekvienas mažas įdubimas 
ant “mat** apačios bnvo niUpdlntas tam tikra “backing-up” popiera — kas eliminuoja augštas vietas arba “high-spots” 
ant klišės viršaus. Įdomu būtų, visgi, žinoti ar japonai ant Kiška salos turėjo kokią nors spausdinimo mašiną, jeigu
ten bnvo rastas vienas jų “mato**.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Švenčia sidabrinę 
sukaktį

1919 metais, balandžio 23 
d., Jonas W. Pachankis ir 
Ona Masiokaitė buvo suriš
ti moterystės ryšiu Šv. O- 
nos bažnyčioje, Spring Val- 
ley, III.

Vedybų 25 metų sukaktį 
jiedu minės šeštadienį, ba
landžio 22 d. 9 vai. ryto bus 
atlaikytos iškilmingos šv. 
Mišios St. Gall’s bažnyčio
je, prie 55th ir Sawyer Avė.

visoms rūpi pasisekimas bū
simo vakaro sekmadienį, ba
landžio 23 d., parap. salėje.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
viskas rengiama rūpestin
ga^ Paimta gera muzika, 
kuri patenkins ir jaunimą. 
Veikalas “Gay Ninety Re- 
view’‘

nager) Strauss Engineering 
Korporacijoje, kuri tuo lai
ku buvo didžiausia tos sri
ties organizacija. Ta korpo
racija yra pastačiusi milži-
niškus tiltus San Francisco, yiew„ kurj vletin8a
Kalifornijoje (Golden Gate praktikuOj amas
Bridge), Montreal, Kanado- ka8 vakaras; permainoma 
je, New Yorke ir daugelyje kaj dalys, jr ma.
kitų vietų, kur vis turėjo da
lyvauti “Patch”.

Pastaruosius 5 metus J.
W. Pachankis yra susirišęs 
su Peter Troost Monumerjt 
Company, kur iš pat pirmų 
metų buvo paskirtas parda
vimo skyriaus direktoriumi 

Be aktyvaus veikimo biz
nio srityje, jis nėra atsili
kęs ir nuo visuomeninio vei
kimo. Yra aktyvus narys 
Lietuvių Vaizbos Buto (Lith 
uanian Chamber of Com- 
merce), Dariaus ir Girėno 
Legion posto nary c. Pagel-Į 
binės policijos narys, šven
to Vardo dr-jos narys ir dau 
gelio kitų pilietinių ir tau
tinių organizacijų narys.

Ona Pachankis, be savo 
kaipo šeimininkės pareigų, 
aktyviai dirbai St. Gall’s pa
rapijoje prie Altoriaus Ro
žančiaus draugijų; taip pat 
darbuojasi ir Panelės Švč. 
Gimimci parapijoj Šv. Tere
sės draugijoj.

J. W. Pachankio ir jo žmo 
nos motinos gyvena Spring 
Valley, Iii., kur jie nuva
žiuoja jų aplankyti.

čiusieji galėtų pamatyti ką 
nors naujo.

Muzika lę dalį pakviesta 
išpildyti H. Valančiūtė, ku
ri dažnai gražiai gieda baž
nyčioje per pasku ines Mi
šias. Tikime, kad ir salėje 
patenkins susirinkusius.

Dalyvauja pianistė Alek- 
siūnaitė, sąjungiečių choras 
irgi žada šauniai pasirodyti; 
dargi bus daug kitų įvaire
nybių.
ties dvasinė puota, kuri šiais

Malonus reiškinys: 2 kp ; 
auga narių skaičiumi, šiame Į 
susirinkime prisirašė sekan
čios: Ona Bordenienė, O. An 
tanaitienė, M. Zigmontienė 
ir O. Valatkienė. Pastaroji 
yra priklausiusi North Side, 
bet, likvidavus ten kp., sa
ko, neramu be sąjungiečių, 
nors ir kitoj kolonijoj steng
siuos dalyvauti su jumis. Su 
malonumu priimame naujas 
nares ir sveikiname naujas 
sądarbininkes. Dėka priklau 
so B. Rimdžienei, kuri pa
kvietė ir perstatė naujas na
res.

Plačiai apkalbėta apskri- 
metais įvyksta mūsų para

pijoj. Nutarta pakviesti so
lisčių, kad giedotų per Mi-' 
šias. Gardūs pusryčiai irgi 
lauks viešnių. Žymi šeimi
ninkė Kvederienė apsiėmė 
vaišinti visas. Taigi kvie
čiame skaitlingai dalyvauti.

Koresp.
Brotherhood of Mainte- 

nance cf Way Employees 
unija, kurios narių skaičius 
siekia 57,000, dviejų dienų 
suvažiavime Springifeld’e pa
skelbė, kad būsimose rinki
muose Illinojuje remsianti 
demokratų kandidatus Scott 
Lucas į senatorius ir T. J. 
Courtney į gubernatorius.

NULIŪDIMO i VALANDOJE

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 0t42

Mūsą patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jūsų finansiškam stoviai prieinamas.

A. t

JONAS IR ONA W.
PACHANKIS

Per šv. Mišias kunigui pa
tarnaus jų sūnus Jack ir 
sidabrinio šliūbo liudininkė
mis bus jų dukreles Darlene 
ir Lorraine. Dėl karo sąly
gų didesnio masto sukaktu
vių balius nebus ruošiamas, 
bet iškilminguose pusryčiuc 
se ir pietuose dalyvaus tib 
artimiausi šeimos nariai.

Jonas W. Pachankis dau
geliui lietuvių yra, žinomas 
kaip “Patch”, o paskutiniu 
laiku, kaip paminklų žmo-
gus, bet gal ne visiems yra j skaitlingai suairinko. 
žinoma, kad tas pats asmuo, 
kuris yra geras biznierius, 
yra taip pat pavyzdingas 
šeimos tėvas ir vyras.

Jubiliatai išaugino ir iš
mokslino pavyzdingai savo 
vaikus. Darlene ir Lorraine 
jau yra baigusios šv. Kazi
miero akademiją ir dirba 
valdžios įstaigose, o Jonas.
W.Jr.(Jack), lanko St. Gall’s 
(parapijos mokyklą, kurią 
užbaigs ateinantį semestrą.

Jie taip pat kiek galėda
mi prisideda prie gelbėjimo 
kariaujančių fronte. J. W.
Pachankis ir abi dukrelės 
yra aukoję savo kraujo A- 
merikcs Raudonajam Kry
žiui.

J. Pachankis prieš 15 me
tų buvo ofiso vedėjas (ma-

Iš sęjungiečiŲ 
veikimo

Cicero. — Moterų Sąjun
gos 2 kp. susirinkimas įvy-
ko balandžio 16 d. Narės

Mat

TANISLOVAS ADOMAITIS
Uyvvlio 3 ida So. tiutotvd oi. 

Mirė įsai. la u. i»i4 m., smau- 
Kęa puava amžiaus.

Olme GKiuvoje. Kilo iš Ra
seinių apuKncio, Kailinėlių pa
rapijos, Vai sodžių kaimo.

muito dideliame nubudime: 
moterį Aleksandrų, (po tėvais 
itimuziūtė ); 4 duKleris Cons- 
tance tfaoravicz ir žentų Juo
zapų, YVanda Gestner, Kiorence 
ir otelia Auams; b anuKus; 
pusbrolį Stanislovų i'atlabų, 
pusseserę Klzbietų Motuzienę 
ir jų šeimas, ir daug Kitų gi
mimų, draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė pilė Jau
nų Rietuvių Amerikos Tautiško 
knūbo.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 8319 So. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., 
Bal. 22 d. 1944 m. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamal 
dos už velionio sielų. I’o pa
maldų bus nulydėtas J Šv'. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Žentas, Anukal, Pusbrolis, Pus
seserė lr Giminės.

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

čio

/■ss?-ForaftetfcrPai/

POVILAS ARTIŠAUSKAS
Mirė Bal. 18d., 1944m., 2:30 v. ryte, sulaukęs 69 m. amž. 
Gyveno: 4051 South Maplewood Avenue.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskričio, Naujamies- 
parapijos, Nuocegalio kaimo. Amerikoj išgyveno 40 m. 
Paliko dideliame nuUūdime: 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 Lotus Barta (U. S. Army) ir jų šeimą; brolį Mateušą; 
brolio vaikus Petrą ir jo moterį Viktoriją ir jų šeimą, Bronis
lovą ir jo moterį Phyltts ir jų šeimą, Joną ir Stella Artišaus- 
kus; švogerką Petronėlę Jusis ir jos vyrą Joną ir jų šeimą; 
sesers vaikus Mateušą ir Kazimierą Skukauskus ir jų šeimas, 
Pranciškų Kldkūna ir jo šeimą; 5 pusseseseres Artišauskaites 
ir 2 pusbrolius Stanley ir Leoną Artišauskus; ir daug kitų 
gimtinių, draugų ir pažįstamų. Velionis priklausė prie LRKSA 
160-tos kuopos ir prie Teisybės Mylėtojų draugijos.

Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje, 4348 S. Ca
lifornia Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., Bal. 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. Liulevičius, tel. LAF. 3572.
Prašome nesiųsti gėlių.

U.S.WAR BONDS
Elevcn members of a s»cret Bei- 

gtan underground organiMtion re- 
sponsible for aiding United Nations 
fliers shot down over German occu- 
picd territory were executed by 
Naši firing sųuads recently over a

fl-day period. They were charged 
by tnefr German captors with “aid
ing the enemy.”

Here in America we can aid in 
the fight against Hitler without en- 
dangering our lives If we do our 
work diligently and buy War Bonda 
every pay day.

I 7410 «. & TrMnr,

KKĖ1PK1TKS PRIE Mb» 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

RANDASI PAS 
PASIRINKIMUI

MUS JUSI

Geriaaaio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam, 
klientam!, pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

Pirkite Karo Bonus

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas tr Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

ONA GUDIENE 
(po tėvais Yenchiutė, po pirmu vyru šaškienė)

Mirė Bal. 19d., 1944m., 2:55 vai. pp., sulaukus pusės amž. 
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Šakių apskr., Lekėčių parap. 

ir kaimo. Amerikoje išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Pranciškų; podukrę Ju

zefą Przytula ir jos vyrą Frank ir jų šeimą; 2 brolius Juo
zapą Yenchų ir brolienę Prancišką ir jų šeimą, ir Antaną 
Yenchų; krikšto dukterį — kazimierietę Seselę Amerisą; 4 
pusbrolius Antaną Sprindžiūną, Antaną Yanchų ir jo mo
terį Kotryną, Vincentą Yanchų ir jo moterį Eustochia ir jų 
šeimas, ir Pranciškų Yanchų ir jo moterį Oną; pusesers vai
kus Adella Turackas ir jos vyrą Joną, Viktorą Lane, Joną Ži
butį ir jų šeimas, ir Antaną Lane; giminaitį Kun. J. Jančių; 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 
seserį Agotą ir jos vyrą Antaną ir jų šeimą ir kitas gimines.

Velionė priklausė prie Keistučio Lietuvių Pašelpos kliūbo.
Kūnas bus pašarvotas namuose šiandien 4-tą vai. popiet, 

adresu 4601 So. Rockwell Street.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, Balandžio 24d., 1944m. Iš 

namų 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo šv. 
Panelės Marijos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus' nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Podukrė, Broliai, Brolienė, Krikšto Duk
tė, Pusbroliai, Pusseserę Vaikai ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: John F. Eudeikis, YARdš 1741.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiii

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! IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIlllllllllllillIlIllIlIlIlIlIHIlI
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PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
Mi pigMBi ■■oūtot* — b*

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.................... Tel. CANaI 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO iDDmOMlL COHT1 
PARTiriII AR FEOPliK PREFER PACHANKIS PRODUOTIONS 

DI8TRIBUTOR8 OF THE) FAMOUS MON TEEIK) GRANITE) 
Moat BeauUful—Moat Endurtng—Strause*—Bart ln Tbe WorU- 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
i KREU’KITEH FRU: —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuaniau Chamber of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPubUc 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI



Penktadienis, bai. 2k. 1944

Beždžionės krėtė šposus

Beždžionė jojo ant zebro
KITOS METE OBOLIUS, KAI KURIOS SULINDO Į PE

ČIAUS VAMZDŽIUS. VIENA UŽMIGO PEČIUJE / mus
Delavvare Toįvnship, N. J. 

— Šios savaitės pradžioje 
\Varren E. Buck sužinojo 
kiek daug yra juokų bež
džionių bačkoje.

Buck žvėrių farmoje yra 
beždžionių. K&s tai jas išlei
do iš klėtkų.

Buck išgirdęs name bilde
sį, jis įkišo galvą į tarpdurį 
pažiūrėki kas čia dedasi, gi 
vienas obolys jam pupt per; 
galvą. Beždžionė stovėjo 
obolių bačkoje, ir jau rengės 
antrą obolį mesti, bet Buck 
pasitraukė.

Buck pasišaukė sau pagel- 
bininkų, kad sutvarkyti bež
džiones.

Viena beždžionė kažkaip 
įlindo per užtvarą į zebro 
budelę ir užsisėdo ant zebro 
nugaros.

Dvi kitos beždžionės sura
do šerną klėtkoje ir savo 
uodegomis kuteno šernui no
sį, o šis nerimo ir erzinos.

/ Keletas kitų beždžionių 
pateko į vamzdžius pečių, 
kurie žiemos metu buvo kū
renami apšildyti namą.

Kai Buck ir jo pagalbinin
kai sugrįžo, sena beždžionė 
stovėjo rimtai nusiteikusi 
viduje prie durų ir žaidė 
rankose su kiaušiniais. Buck 
puolė prie beždžionės.

Sena beždžionė susilaikė SKELBKITES “DRAUGE”

Jums pirmenybe, Kareivi 
.. Užsirūkysiu Chesterfield 

kol pasikalbėsi

DAUG REIŠKIA, kada eiga- 
retas duoda jums tą tikrą patenkinimą kurį gaunate 
iš Chesterfield.

reiškia, kad Chesterfield, daugiau negu bi kitas 
cigaretas, duoda Jums to kas daugiausia reiškia ... 
tikrą Lengvumą, Geresnį Skonį ir Vėsesnį Dūmą. 

Priežastis yra Chesterfield's 5 Svarbūs-Žodžiai A

TINKAMA KOMBINACIJA 
PASAULIO GERIAUSIŲ TABAKŲ

kurie U

nuo ugnie?, bet kitas laudy- 
mas atėjo iš obolių bačkos, 
dabar jau stovėjo bačkoje 
trys beždžionės. Jos mėtė 
obolius, ir tol mėtė, kol neli
ko nei vieno obolio bačkoje. 
Paskui jos užlipo pastogėn.

(
Apsiginklavę su pagaliais 

ir tinklais, Buck’o pagelbi- 
ninkai pradėjo gaudyti bež
džiones. Jie paskutinę bež
džionę rado viename pečiu
je, kur ji buvo užmigusi.

Akli jaunuoliai žavėjo 
savo programa

Visa eilė mokytojų iš pa
rapijinių ir viešųjų mokyk
lų, taipgi daug mokyklinio 
amžiaus vaikų, gėrėjos Mar- 
shal High Shool aklųjų mo
kinių išpildyta programa 
“Mokyklos Dienos”.

Linksmi akli jaunuoliai, 
su šypsena veiduose demon
stravo savo gabumus skai
tyme ir matematikoj iš 
Brailie sistemos akliesiems 
knygų, paskui dainavo, šoko 
ir, visų įdomiausiai, maudy
mosi kostiumuose sportavo 
mokyklos tvenkiny (pool), 
lyg geriausiai matytų.

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

KARDINOLAS SVEIKINA KARO DIDVYRĮ

Majoras Paul Triąuet (kairėje) antras karys visoje Kanados kariuomenėj apdova
notas aukščiausiu ordinu — VictorTa Cross (Viktorijos Kryžium) už didelius atsižy- 
mėjimus Europos fronte. Paleistą poilsio ir parvykusį namo atvyko pasveikinti ir Que- 
beco arkivyskupas, kardinolas Villeneuve (viduryje). Nuotraukoj taip pat kario-did- 
vyrio žmona ir vaikai. (NCWC-Draugas)

Pasižymėję policininkai

Policininkų kova su plėšikais
Chicagos policijoj yra tik

rai drąsių vyrų. Vienas jų, 
patrolmenas Maurice J. Bro- 
derick, priklausąs Lawndale 
distriktui, Civilės Tarnybos 
Komisionieriams rekomen
duojant, apdovanotas Lam
bert Tree dovana. Jis paro-
de savo drąsą, kuomet su Į šikai .privažiavę prie polici-

kitu policininku Frank E. 
Brolett, užklupo plėšikus įsi
laužiusius į degtinės parda
vyklą adresu 3946 W. 26 St. 
Vieną plėšikų nušovė vietoj, 
o kitą, per susišaudymą, 
sunkiai sužeidė. Po to. laukę 
automobiliu je kiti trys ple

ninko paleido į jį salvę šū
vių, tačiau nepataikė ir buvo 
priversti bėgti. Broilett’ui 
suteiktas garbingo pažymė
jimo laipsnis.

Kiti atžymėti policininkai 
yra šie: Thomas F. O’Brien, 
22nd district; the late James 
G. Kari, 24th; Ambrose W. 
Mahoney, 36th; Robert Ry
an, motorcycle division; Ed- 
ward Rogers, 35th; William 
Lundy, 35th; Arthur Ander- 
son 35; Louis Blocker, 12th; 
John Weston, 23rd; Joseph 
C. arboe, 23d; Frank Janou- 
sek, 24th; Emil C. Peck, 
20th, Walter F. Bailey, 2Oth, 
and Ellsworth Mitchell. 36th.

Žuvę kariai kovos
laukuose

Praeitą trečiadienį karo 
departamentas pranešė 384 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie žuvo Azijos, Europos, Vi
duržemio, Centro Pacifiko ir 
pietvakarių Pacifiko apylin
kių karo frontuose.

žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 18 vyrų yra 
iš Chicagos apylinkės. -13 iš 
jų yra iš miesto; 1 iš India
na valstijos, 1 iš Wisconsin.

Gazolino kuponų vagis sučiupo
Federaliai agfentai šiomis 

dienomis suėmė tris asme
nis, kurie buvo pavogę ku
ponų milionui galionų gazo
lino pirkti. Vienas jų, negras 
George C. Taylor, 5620 St. 
Lawrence St., buvo darbinin
kas vienam OPA sandėly ir 
dėvėjo OPA uniformą. Kitas 
taippat negras Nathan 
Buckley, 6218 Eberthart St., 
ir trečias Paul Benne, 10757 
Avenue M. Pastarieji dirbo 
Republic Steel Corporation 
dirbtuvėje. Dalis pavogtų 
kuponų atrasta. Visi trys 
perduoti grand džiūrei. Lau
kiama daugiau areštų.

Gazolino šmugelis netik
rais kuponais daugely gazo
lino stočių taip atvirai varo
mas, kad OPA regionalis

Nelaimės
Norėjo apiplėšti 

pamotę
Šiomis dienomis į kalėji

mą trims metams pasodin
tas kareivis Pv. Bert Eland, 
kuris pabėgęs iš Jefferson 
stovyklos, Mo., parvykęs na
mo ir apsiginklavęs peiliu 
plėšikavo. Svarbiausiu liudi
ninku buvo jo pamotė, gyve
nanti 1221 Melrose St., ku- t 
rią jis antrą kartą kėsinosi 
apiplėšti.

$25,000 už sužeidimą 
restorane

Teisėjas John Haas Su
perior teisme, pasiremdamas 
vadinamu Dram Shop Act, 
priteisė Col. W. W. Yaschen- 
kui, operatoriui Yar resto
rano ir 181 E. Lake Shore 
Drive Hotel Corp., savinin
kui išmokėti $25,000 Lillian 
Ranz’ai, 37 m. amž., 6241 N. 
Winthrop Ave., kuri kovo 
mėnesį, praeitų metų, buvo 
sužeista Yar restorane. Įro
dyta, kad būrys girtų vyrų 
vienam parengime merginą 
taip pastūmė, jog ji pulda
ma nusilaužė koją.

Sužeisti kareiviai
karo laukuose

Karo departamentas pra
eitą trečiadienį paskelbė 410 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardž'ų, ku
rie buvo sužeisti Azijos, 
Centro Pacifiko, Europos, 
Viduržemio ir pietvakarių 
Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje yra pvt. An
thony Puišis, jo motina Mrs. 
Mary Puišis gyvena 2923 
Emerald ave., Chicago. Jis 
buvo sužeistas Viduržemio 
apylinkės fronte.

Sužeistųjų skaičiuje 18 
vyrų yra iš Chicagos ir jos 
apylinkės.

Platinkite “Draugą”.

PIRKITE KARO BONUS!

direktorius pareikalavo visų 
gazolino stočių patiekti jam 
pilnus raportus iš savo biz
nio.

{vairios Įdomios

....ŽINIOS
Viena uncija radiumo pir

miau kaštuodavo 3,500,000 
dolerių. Dabar ji kainuoja 
tik 700,000 dolerių. Tai įvy
ko todėl, kad radiumo gamy
ba yra gerokai padidėjusi.

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse be jokio reikalo iš- 
eikvojama vienas ketvirta
dalis viso pagaminto maisto. 
Gerą jo dalį išeikvoja netau-

X Jonas Pilipauskas, bu
vęs “Draugo” redakcijos 
narys, balandžio 18 d. nu
vykęs į Chicago Civic Ope
ra pasiklausyti operos, stai
ga operos rūmuose susirgo 
ir sekančią dieną buvo pa
daryta operacija. Guli Nor
vegian American ligoninėj.

X Kun. Jonas Petras Vyš
niauskas primicijas laikys 
Šv. Jurgio bažnyčioje gegu
žės 7 d., 11 vai. ryto. Į ku
nigus bus įšvęstas arkivys
kupo Samuel A. Stritch ge
gužės 6 d., St. Mary’s of the 
Lake seminarijos bažnyčio- 
je.

X J. ir L. Zaikiai susilau
kė dukrelės šv. Kryžiaus li
goninėj. L. Zaikienė buvo 
instruktorė Ateitininkų drau 
govės tautinių šokių, o jos 
vyras — vienas šokėjų ne
seniai baiga medicinos nieks
ią ir dabar eina interno pa-’ 
reigas Šv. Kryžiaus ligoni
nėj.

i'

ANTANAS PUIŠIS
Antanas Puišis yra baigęs 

De LaSalle High School, yra 
sužeistas Italijos fronte. Jo 
tėveliai Jonas ir Marijona 
Puišiai yra uolūs katalikiš
kos spaudos rėmėjai ir pa
vyzdingi parapijiečiai. Gyve
na: 2923 So. Emerald Ave. 
Dėl šio skaudaus įvykio reiš
kiame užuojautą. —Red.

X Ona Metrikienė, žino
ma pianistė ir Keistučio cho 
ro vedėja, vakarui “On to 
Victory in 1944” suruošė 
gražią programą, chorą iš
mokino naujų dainų. Visa 
tai girdėsime balandžio 23 
d., Darius-Girėnas salėj. 
Pradžia 4 vai. popiet, šokiai 
prasidės 8 vai. vakare.

X V. Balanda, R. Baraus
kas ir J. Šliogeris Federaci
jos Chicago apskrities iš
rinkti atstovais į Vargdie
nių Seserųt Gildos būsimą 
seimą. Aukų paskirta $5.00.

X Antanas Pavilionis,
vestsaidietis, aštuonis mėne
sius išbuvo namie su sulau
žyta koja. Dabar jau ruo
šias grįžti į darbą. Nelaimė 
įvyko darbe.

X Vargdienių Seserų Gil
dos, Dievo Apvaizdos kolo
nijoj, narės rengia pramogė
lę balandžio 23 d., biznierių 
Ivanauskų namuose, 726 W. 
18th St., 3:30 vai. popiet. 
Kaip vietiniai, taip ir sve
čiai prašomi dalyvauti ir 
paremti rengėjų gražų dar
bą. Visas pelnas skiriamas 
Nekalto Prasidėjimo Šv. P. 
Marijos Seserų vienuolijiai, 
kurios seimas įvyks balan
džio 30 d., Aušros Vartų pa
rapijoj.




