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NUSKANDINO 4 JAPONU KARO LAIVUS
Norėdama gauti Amerikos aliejaus, 
Ispanija mažins eksportą Vokietijon

WASHINGTON, geg. 2.— (lavimo. Sakoma britai pasi-
remia ant Ispanijos dėl tam 
tikrų karinių medžiagų. 

Pagal sutartį Ispanija ne

Amerikos-Angį i jos draudi
mas aliejaus siuntų Ispani
jon buvo atšauktas šian
dien. State Departamentas, ., V . •, siųs daugiau negu 40 tonų pranese, kad padaryta kom- b.OD
promiso sutartis, pagal ku-
rią Ispanijos wolfram (tung 
sten rūdos) siuntos Vokie
tijon bus žymiai sumažin
tos.

Buvo lyg priminta, kad ir 
tos mažos siuntos gali tuoj 
būti visai sustabdytos są
jungininkų invazijos jėgų 
Prancūzijoje.

Amerika priėmė tą kom
promisą dėl Anglijos reikš

to metalo Vokietijon kas 
mėnesį; sąjungininkų nuro
dyti ašies agentai bus išva
ryti iš Ispanijos, ispanų Mo- 
rokos ir Tanžyro, ir Vokie
tijos konsulatas ir kitos a- 
šies įstaigos Tanžyre bus 
uždarytos; Ispanija tuoj pa
leis penkis internuotus ita
lų prekybinius laivus, ir už- 
ves derybas dėl likusiųjų 
laivų.

KNOX LAIDOTUVIŲ PROCESIJA PRAEINA PRO LAIVYNO DEPARTAMENTĄ
ĮEIS

U. S. submarinai taipgi nuskandino 
devynis kitus mūšy priešo laivus
Dviejų dienų atakoje mūsų lakūnai 
sunaikino 126 japonų lėktuvus

Vokiečiai pasistūmėjo 
pirmyn Anzio fronte

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, geg. 2.—šiandien 
pranešta, kad vokiečiai pa
sistūmėjo prieš penktos ar
mijos pozicijas Anzio fron
te, ir pasivarė pirmyn apie 
tris mylias į pietvakarius 
nuo Carroceto.

-Aprimusiam Cassino fron 
te, priešas pradėjo smar-

Rusai sakosi išmušę 
1,500 ašies kariu

LONDONAS, geg. 2.—Ru
sų komunikatas sakė 1,500 
ašies karių, buvo užmušta 
vakar mūšiuose Rumunijo
je ir Lenkijoje, bet sakė jo
kių didelių atmainų neįvyko.

Vokiečių raportai kalbėjo 
apie aršias kovas į pietry
čius nuo Stanislavovo ir į 
pietviakarius nuo Kovei io,

Žmonės apgulę abi puses žiūri kaip arkliais traukiamas vežimas veža laivyno sek
retoriaus palaikus pro Laivyno Departamento pastatą, pakely į Arlington kapines. 
Dvylika karių, kurie maršuoja šalia karsto, buvo parinkti iš laivyno, marinų, ir pak
raščių sargybos. (Acme-Draugas Telephoto)

Sąjungininkų lėktuvai 27 kartus puolė 
vokiečių geležinkelių centrus

LONDONAS, geg. 2.—Są- geron geležinkelių centrus, o 
jungininkų lėktuvai per pra britų lėktuvai puolė kitus, 
eitas 24 valandas 27 kartus koi kas neišvardintus gele-

kiau šaudyti į sąjunginin- 170 mylių į pietryčius nuo 
kus, ir stiprios nacių patro- ' Varšuvos. Mūšis Kovelio 

tame• sektory vyks‘a tik apie 4 
1 mylias nuo Kovel-Lvov ge

ležinkelio, kuris jungia dvi 
svarbias nacių pozicijas Len 
kijoje.

Rusai vakar pranešė, kad 
jų didieji bomberiai sekma
dieny atakavo Brest-Litov- 
ską. Anot raporto, bombos 
sukūlusios didelius gaisrus 
amunicijos ir reikmenų san
dėliuose, ir padegė vokiečių 
karių traukinius Brest-Li- 
tovsk yra 115 mylių į rytus 
nuo Varšuvos.

lės buvo atstumtos 
sektory.

Priešo ataka Anzio fronte 
įvyko sąjungininkams be- 
puolant Cerreto Alto. šios 
atakos rezultatai kol kas 
nežinomi.

Priešlėktuvinės patrankos 
išardė vokiečių lėktuvų ata
ką, ant Anzio sekmadienio 
naktį. Dvylika iš 15 atakuo
jančių lėktuvų buvo priver
sti numesti vežamas bombas 
ji vandenį ir bėgti.

atakavo vokiečių geležinke 
lių centrus.

Kiek anksčiau, Amerikos 
Liberator bomberiai ataka
vo nacių įrengimus šiauri 
nėj Prancūzijoj. Nakties me 
tu 1,000 ar daugiau bombe
rių puolė įvairius taikinius 
Prancūzijoje, Belgijoje, Ita
lijoje ir Vokietijoje.

Pranešimai sakė Ameri
kos vidutinieji ir lengvieji 
lėktuvai atakavo Busigny, 
Valenciennes ir Blanc-Mis-

Atstovu butas ištirs 
Ward Co. užėmimą

žinkelius Prancūzijoje ir 
Belgijoje.

Visi Amerikos lėktuvai 
saugiai grflžo ‘iš atakos ant 
Prancūzijos Pas de Calais 
apylinkės. Lakūnai sakė ne 
radę jokios priešo lėktuvų 
opozicijos ir labai mažai 
šaudymo iš priešlėktuvinių 
patrankų.

šios dienos atakos pratę-

Amerikiečiai išmuša 
Hollandia japonus

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
N. Gvinėjoj, geg. 2.—Komu
nikatas iš pietvakarių Paci
fiko sako amerikiečiai pės
tininkai ir sąjungininkų la
kūnai neutralizuoja japonų, 
tvirtoves, kurios pastoja 
kelią iš Naujos Gvinėjos į 
Philippinus.

Patrolės Sentani ežero 
J džiunglėse netoli Hollandia 

ieško japonų, kurie nesenai 
įvykdytos invazijos buvo 
atkirsti ir izoliuoti.

•Nuo išlipimo ■ bal. 22 d. 
iki balandžio mėnesio pabai
gos, amerikiečiai suskaitė

; WASHINGTON, geg. 2.— 
r i n i im; nruri i „Pirmsėdis Sam Rayburn praSUVARŽĖ BRITŲ j nešė, ketvirtadieny ar

į/VKIMA M MkJAšI • penktadieny bus svarstoma 
VYKIMĄ N AMUN Montgomery Ward & Co.

WASHINGTON, geg. 2.— 
Britų informacijos biuras 
pranešė, kad britai gyveną 
Amerikoje, įimant diploma
tus ir kitus oficialus, negali 
grįžti į Angliją trumpoms 
misijoms, “nebent jų kelio
nė yra svarbiu krašto inte
resų tikslu.”

krautuvės užėmimo investi- 
gacija.

Rezoliucija, kuri reikalau
ja septynių asmenų komisi
jos paskyrimą investigaci- 
jos padarymui, buvo atst> 
vo Dewey (III.) patiekta.

TRIŠAKE JAPONŲ
OFENSYVĄ KINIJOJE

NEW YORKAS, geg. 2.—
Chungking radio šiandien 
pranešė, kad vienas trijų 
japonų dalinių, kurie stu
miasi pagal Peiping-Hankow 
ge’ežinkelį į Hsuchang pusę, 
jau pasiekė to miesto var
tus. Pasak raporto, dideli 
mūšiai vyksta nuo sekma
dienio.

Antras japonų dalinys 
gavo rezervų ir pralaužė ki
niečių apsupimo ratą 60 my- , , Uf L I '
lių į pietryčius nuo Hsu- bu japonu Wakt saloj
chang, o trečiasis dalinys,' PEARL HARBOR, geg. 
taipgi sustiprintas, užėmė 2.—Amerikos lėktuvai sek- 
kaimą arčiau savo objekto, madieny atakavo mažytę 

Rytinėj daly Honan pro- Wake salą. Atakos metu ten 
vincijos kiniečiai praveda numesta 95 tonai bombų, 
didelę ofensyvą^ bandydami Pradžioje karo su Japo- 
sulaikyti žygiuojančius ja- ; nija, saujelė Amerikos ma- 
ponus. Į rinų atmušė pakartotinas

Šiaurinėj Honan kiniečiai atakas iki kol dėl ligos, ba- 
šeštadieny išmušė ar sužei-' do ir nuovargio buvo pri-

CHICAGO, geg. 2.—Mont

Numetė 95 tonus botu- ™
argumentus federal i n i a m 
teisme. Jie nori įrodyti, kad 
krautuvės užėmimas buvo 
sudaužymas Bill of Righfe 
ir nepateisintas Smith-Con- 
nally akto.

dė 700 japonų. i versti pasiduoti.

WASHINGTON, geg. 2.- 
Laivynas šiandien pranešė, 
kad didieji Amerikos sub- 

! marinai, veikdami priešo 
valdomuose vandenyse, nu 
skandino vieną lengvą ja
ponų kreiserį, du naikintu
vus, ir devynis prekybinius 
ir reikmenų Laivus.

Apart karo laivų, priešas 
taipgi prarado vieną didelį 
tankerį, vieną didelį pagel- 
binį laivą, du vidutinio dy
džio reikmenų transportus, 
ir penkis vidutinius preky
binius laivus.

Pranešimas buvo paleistas 
kelias valandas po Tokyd 
radio raporto, kuris sakė 
didelis Pacifiko laivyno da
linys išnešė dviejų dienų 
ataką ant svarbios priešo 
Truk bazės, centriniam Pa
cifike.

Adm. Nimitz vėliau pra
nešė, kad toks laivyno da
linys šeštadieny ir sekma
dieny išnešė didelę ataką 
ant Truk, Ponape ir Sata- 
wan salų. Lėktuvai iš lėk
tuvnešių per tas dvi dienas 
sunaikino 126 japonų lėktu
vus.

ATMUŠĖ JAPONŲ 
ATAKA BURMOJE

KANDY, Ceylon, geg. 2. 
—Sąjungininkų sklandytu
vais pristatyti kariai atmu
šė stiprią japonų, ataką, ku
ria bandė pralaužti geležin
kelio ir kelio blokadą 65 
mylias į pietvakarius nuo 
Mogaung, šiaurinėje Bur
moje. Mūšis tęsėsi tris die
nas, ir japonų dalinys labai 
nukentėjo.

Tai buvo ketvirtas japo
nų bandymas sunaikinti tą 
blokadą ant kelio, kuriuo 
jie pristatė reikmenis iš pie
tinės Burmos į Mogaungą, 
kur Gen. Stilweil kiniečiai 
ir amerikiečiai kariai varo
si pirmyn į Myitkyina.

Raportai iš fronto sakė 
japonai prasilaužė per spyg 
liuotą vielinę tvorą, bet bu
vo atmušti.

Amerikiečiai lakūnai pri
sidėjo prie japonų atmuši
mo, bombuodami ir apšau
dydami japonus netoli są
jungininkų linijų.

Aliantų spėjimu, japonai 
prarado bent 1,000 karių 
bandydami pralaužti bloka
dą.

ORAS
Dalinai ūkanota. Vėsiau.

Raportai iš Pearl Harbor 
sako to dalinio laivai ap
šaudė Truk ir Satawan sa
las. Tuo pat metu lėktuvai 
bombavo Truk, Satawan, 
Ponape, ir japonų bazes 
Marshalluose.

Tokyo radio pranešimas 
pripažino, kad japonų įren
gimai nukentėjo, bet teigė, 
kad jų lėktuvai sužalojo vie
ną Amerikos lėktuvnešį ir 
numušė 30 Amerikos lėktu
vų.

Nuo šio karo pradžios 
Amerikos submarinai nus
kandino 695 visokios lūšies 
japonų laivus.

LONDONAS, geg. 2. — 
Nesenai įvykusiose atakose 
Bengal įlankoje, britų sub
marinai nuskandino penkis 
japonų laivus ir tris kitus 
sužalojo.

Laivyno pranešimas sakė 
nuskandintieji laivai buvo 
naikintuvas, du vidutinio 
dydžio prekybiniai, ir du 
mažesni laivai. Du nedideli 
reikmenų laivai ir mažas 
palydėjimo laivas buvo su
žaloti.

Nori investigacijos 
dėl kunigo kelionės

WASHINGTON, geg. 2.— 
Atstovas Lesinski, iš Michi
gan, planavo prašyti atsto
vų butą pilnai ištirti State 
Departmento tikslą išdavi
me vizų Kun. Stanislaus 
Orlemiinski ir Prof. Oscar 
Lange aplankyti Rusiją.

Lesinski pasmerkė Kun. 
Oriemsnski ir Prof. Lange. 
Atstovas B. J. Monkiewicz, 
iš Connecticut, sakė Orle- 
man aki neturi jokios teisės 
kalbėti Amerikos lenkų var
du.

Lesinski parašė laišką už
sienių sekr. Hull, kuriame 
jis sakė Kun. Orlemanski ir 
Prof. Lange yra Lenkijos 
priešai ir gerai žinomi Rusi
jos simpatizatoriai.

Lesinski klausė Hull kaip 
tie du vyrai ten nuvažiavo, 
kokią autorizaciją jie gavo 
tokiai kelionei, ir ar jie vyko 
kaipo privatūs piliečiai, ar 
kaipo svetimos valstybės 
svečiai ar atstovai.

KALENDORIUS
Gegužės 3 d.: ftv. Kry

žiaus atradimas; ftv. Alek

sandras ir ftv. Juvenalas; 

senovės: Dievonis ir Nerutė.

Gegužės 4 d.: Sv. Monika, 
našlė; senovės: Beržas ir 
Mintiautė.

sė orinę ofensyvą į 18-tą. 677 japonų lavonus. 
dieną iš eilės. j Sąjungininkų lakūnai ata-

kuoja priešo bazes į vaka- 
Brilai suėmė naciu J rus nuo Hollandia. Tolimiau 

I IZ i ■ . šia ataka buvo ant kaimo 
(JCnCrūla Kr6lO saloj Amboina saloje., į šiaurę nuo 

Darwin, Australijos.
Netoli nuo Manokwari. 

olandų, Naujos Gvinėjos, di
deli žvalgybiniai lėktuvai 
sunaikino japonų pakraščių 
laivą, ir sužalojo tris ma
žesnius laivus prie Cape 
Waio8, vakaruose.

1ROKO DAR VIENA 
ILLINOIS UŽTVANKA

ST. LOUIS, Mo., geg. 2.— 
Pakilusi Mississippi upė pra 
Laužė kitą užtvanką, šį kar
tą prie Preston, III., ir už
liejo suvirš 51,000 daugiau 
akerių žemės, o žemiau 
Beardstown, Illinois upė da
ro vis daugiau nuostolių.

Preston užtvankos pra
laužimas buvo “kaip spro
gimas—upė perplėšė užtvan 
ką nuo pat apačios.” Dėl 
naujo išsiliejimo, spaudimas 
ant kitų užtvankų šiek tiek 
atslūgo.

Anksčiau, užtvanka prie 
Crystai City, Mo., trūko.

CAIRO, geg. 2. — Britai 
karininkai kelias dienas at
gal išnešė drąsią ataką ant 
Kreto salos, ir suėmė nacių 
generolą Kriepe, kuris buvo 
22-to panzerio grenadierių 
dalinio komandierius.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ NEAPOLIO — Jugos

lavai partizanai spaudžia 
ašies karius Trieste uoste.

IŠ MASKVOS — Rusai 
stumiasi per Karpatų kal
nus, nuo Čekoslovakijos sie
nos iki Rumunijos.

Iš CEYLON — Dideli mū 
šiai vyksta 65 mylias {pie
tus nuo Imphal. Atrodo, jog 
japonai pradėjo lauktą ofen 
«yvą.

IŠ LONDONO — Sąjun
gininkų lėktuvai balandžio 
mėnesy numetė 54,500 tonųTeisėjas Hoily atidėjo by 

lą iki pirmadienio ir sakė bombų ant nacių okupuotos
jis studijuos valdžios pra
šymą nuolatiniam indžiunk- 
šenui prieš Ward Co. ofici
alus.

EUTopos. Sąjungininkai su

naikino 1,282 priešo lėktu

vus orinėse kovose lr 450 

ant žemės, ir prarado 728.

i
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IS KITŲ KOLONIJŲ GYVENIMO
Vakarienė

Hartford, Conn. — Balan
džio 16 d. mokyklos salėje 
įvyko Ladies Auxiliary va-

žaitis. Vakarą vedė pirmi
ninkė Marcus.

Gildą reikia sveikinti už 
labdarybės darbus. Ji kas
met prieš Kalėdas surengia

karienė tikslu sukelti pini- “Christmas Baskets” suvar
gę, kad nupirkus dovanų lie- gusioms lietuvių šeimynoms 
tuviams karinėje tarnyboje.] ir lietuviams ligoniams.
Be narių, dalyvavo grafam Sveikiname ir linkime ii* 
būrelis ir llietuvių eks-ka-' giausių metų.
reivių iš Hartford ir New ----------
Britain. Danilienė vedė va- Kostanto ir Veronikos Ta-
karą. Kalbas pasakė sekan
tieji: kunigai Ražaitis ir Kri-

mošiūnų namuose buvo iš
leistuvės Edvardo Mončiūno,

pas, adv. Tarnas Cabelus iš kurįs išvyko į karinę tarny- 
New Britain, kareiviai Jo- M-
naitis, Navy oficierius Ga- Edvardas Mončiūnas bu 
siūnas, Edvardas Mončiūnas, vo veiklus draugijose, ypa- 
Kavaliauskas, Žalnieraitis, tingai Vyčiuose, vyrų, klube, 
Kortenaitis ir Kortenaitienė. chore ir Sv. Jono dnaugijo- 
Ambrasienė, slaugė Mrs. Je- Ji3 yra vedęs lietuvaitę 
Martin, Norkūnas, Dilis, Žal Bekeriūtę. Susilaukė gra- 
nierai tienė ir kiti. Matas Kri žio3 šeimynėlės.
pas padainavo lietuviškų Linkime Edvardui geriau-

NAUJAS LfiKTUVNEMS Šerių apdirbimo 
fabrikas Lietuvoje

(LKFSB) Vokiečių kon
troliuojamoje spaudoje pa 
sirodė žinelė, jog nusistaty- J 
ta artimoj ateity Lietuvoje 
įsteigti šerių apdirbimo fa- < 
briką. Tai būsiąs vienintėlis1 
tos rūšies fabrikas visame 
‘Ostlande”. Kažin, kaip tuos 
sumanymus pasiseks įvyk
dyti...

Skelbkitės Dien. “Drauge’

t

dainų. Ant galo buvo šo
kiai.

sios kloties. Jo brolis adv. 
Pranas anksčiau išvyko į 
Navy.

Naujas 27,100 tonų lėktuvnešis Bon Homme Richard 
šiomis dienomis nuleistas į vandenį Brooklyn Nevy Y ar
de. (Acme-Draugas telephoto)

------ ■ ----------- -

Lietuvių
Jeuelry Krautuvė

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

Parduodame Laikrodžius, Laik- 
rodėnus, Auksintas ir Deiman- 
ttalus žiedus, Rašomas Plunks- 

*- {vairius

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOYVROOMS IN 
MERCHANDISE MART

For appointment call — 
REPUBLIC 6051

Šįmet suėjo 10 metų, kaip 
parapijoje gyvuoja Holy Tri 
niiy Ladies Guild. Bal. 22 
d. ji surengė šokius Hotel 
Bond. Dalyvavo ir svečių iš 
New Britain. Kalbėjo kuni

Šiomis dienomis į karinę 
tarnybą išėjo šie lietuviai: 
Edvardas Mončiūnas, Sileni 
Gedutis, Antanas Stanulis. 
Edvardas Kasmonaitis. Ma

gai Gradeckas ir Kripas.!žai lieka jaunų vyrų. 
Buvo atsilankęs ir kun. Ra-

Rudiiko Radio Valandos: 
VT.H.F.C. 1420 Kilocyrles —

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

Nedalioj, S: 10 vai. vakare.

Buvo parvažiavęs Alfon
sas Gauba, parašutininkas 
iš N. Carolina, merchant 
marine Albinas Meleska, Al- 

i fonsas Smitkus, Vladas Ma- 
] šiotas, Jean Bakstinas (dii- 
' bar Mrs. Martin), Antanas 

Pugzlys (leitenantas), Jo
nas Kablikas.

Lietuviai skubinas baigti) 
taisyti dantis pas dr. Krikš
čiūną, kuris neužilgo irgi tu
rės išvykti į kariuomenę.

fordo, Ma iis Kripas iš Hart
fordo ir Sintautai iš New 
Britain, Morta Warnat iš 
New Britain. Chorai sky
rium ir ant galo bendrai dal 
navo.

Po visam svetingas Nevv 
Britaino choras vaišino hart 
fordiečius užkandžiu, kurio 
metu kalbėjo kun. Ražaitis, 
Matutis ir Kripas, abiejų 
chorų vadai Justas Balsis 
ir Antanas Grigoraitis.

Kitą mėnesį New Britain 
choras atvyks į Hartford ir 
abu chorai duos panašų kon
certą.

Lai gyvuoja mūsų ehorai, 
jų vadai ir lietuviškoji mu
zika!

Mobilizacija
Gudijoje

auk
is daiktus 
pknnNA- 

JUMS
5!
dideli

z' g

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ "

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

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Kirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šj Pavasario) SI Metų

IŠPARDAVIMĄ

Jonas Gaučias išvyko į 
kariuomenę. Jis buvo smar
kus darbuotojas Lietuvos 
Vyčių kuopoje ir kitose 
draugijose parapijoje. Lin
kime geriausios kloties.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi • 
“Drauge”.

(LKFSB) Iš Londono 
mums praneša, kad-okupan
tai Gudijoje, suorganizavo
Centralinę Baltgudijos Ta-» <
rybą. Jos pirmininkas — dr. 
Radoslaw Ostrowski. Prie 
Gudijos priskirti: Minskas, 
Siuckae, Naugardėlis, Bara
novičiai, Slonimas, Vileika 
ir Glębokie. Ęąi kuriuose jų 
apskričiuose prieš karą bu
vo apsčiai lietuvių. Gudijo
je pašaukta į, vadinamą, 
Krašto Apsaugą visi vyrai 
(trokščiau suminėtose apy
linkėse) net penkiolikos į- 
vairių metų gimimo.

t

< pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir jvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

IOHN A KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE į
Phone: LAFAYETTE 8617

Res. €

Sa-’
6958 So. Talmaa Ave. 
Tri. GBOveUU 0617 

Tri. HKMlock 4848

DR. J. I SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

OFISO VALANDOS 
Nuo t Ud 4 ir nno 7 iki 9 vakare 
Trečiad- ir Nedėliomis susitarus
2423 W«rt Marąuette Road

SKELBKITES “DRAUGE”

Conneeticut Lietuvių Or
ganizacija (CLO) turės su
sirinkimą Lietuvos Vyčių 
kambaryje balandžio 30 d. 
popiet. Vietos jaunimas dar
buojasi, kad tinkamai priė
mus jaunimą iš kitų mies
tų.

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.

Balandžio 23 d. New Bri
tain lietuvių Šv^ Andriejaus 
parapijos choras, vadovys
tėj Antano Grigoraičio ir 
Hartfordo Šv. Trejybės pa
rapijos choras, vadovystėj 
Tosto Balsio, davė koncer
tą Nevv Britaine lietuvių sa
lėje. Koncerte solistais bu
vo: Vailonienė iš Hartford. 
Valerija Kaunietytė iš Hart

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽLANCIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI
CES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVTNES OINT
MENT suminkština tuoe kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
raneija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas Wieboldts-Gold- 
blatt.

DEVINE OINTMENT 
NESUTEPANTIS— 
NENUDA2ANTIS

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —

DR. JONO STARKAUS

"Lietuvių Kalbos 
GRAMATIKArr

“Lietuvių Kalbos Gramatika1

..........$1.00
(Pridėkite 10c persiuntimui) 

šioji “Lietuvių Kalbos Gra*
matlca” yra skiriama vien 

Amerikiečiams ir Dr. Starkas 
kaip tik supranta Amerikiečius, 

nes jam teko per keletą metų 

dėstyti Lietuvių kalbą kolegto- 

tams Marisaapslfe College, ku- 
raadasi Tbsmpson, (osn.

Siųskit užsakymus sekančiai:

"DRAUGAS
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois

EKTRAI EXTRA!

p-k*' / • .1*
į*.

Permainytas 
wd«s Ir 
adresas.

I.leOrvIškae 
Žydukas — 
N. KANTER
sartu Ink ar

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR
3B» Bo. Halsted St.

Phone TARDS 6054

į DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos BAšlee 
Namų Materijoią Ui Dar temomis Kainomis! 

Atvykite J mflsų Jardą Ir apžiftrėkite ata
ką Ir ankštą rfiš) LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERMOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, višką, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAM 
TEIKIAMAS DYKAII
STANLEY LITWINA8,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

J

E
JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOBOSINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPEBVlflėON

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

--------- OF CMlCAGG
4192 Archer Ave. Virginia 1141

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.
— . ■ nr----------- ------te

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora aklų \ laem ryvnnl- 
mnt. Saugokite Jas leisdami l*e<- 
carnlnuott jaa modernISklausla 
metodą, kurią regSJlmo mokslas 
ąall autelktl.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, karte prašall- 

a* vlaą aktų Įtempimų.

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

OPTOMFTHISTAI 
1301 So. Ashland Avenue

•A Kampas 18-toa 
Mefomtsi CANAL 0528, Chlca«o

CKTISO VALANDOS: 
Kaadlan 8:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

TMU4 lr Bettad. 8:80 a. m.
■o evaa» ną f:8o p. m.
ua

JDR/G. SERNER

P
jtūi ri

LWIUV» AKTŲ GYDYTOJAS
28 metų patyrimas

Tri.i Yards 1829 *<*
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso. X

ir Akinių IMrfctuvS įė 

80. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street tJlF

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

IAIGIIIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nao 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nao 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 ild 8 v. v. 
"MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Ave.. Chicago, III.
Telefonas — GROvehUl 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOUS
PHYSICIAN AND SUBGEON 
4645 So. Ashland Avenne 

OFISO VALANDOS:
Man 9 Iki 4 ir nao 6 iki 8 vaL vak.

NadėHnmb pagal sutarty , 
ome* TaL YABda 4787 
Namų TaL PBOapeet 1996 -

TaL YABda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
• Trečiadienj pagal sutartį. z

Ofiso Tel. VIBglnia 0086 
Bezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS

4157 Archer Avenne 
Oftoo vaLf 1—S h 6—6:90 F, K. 

Trečiadlenlaie pagal autartį

TaL YABda 5921
Rea.: KENtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

vaL: nuo 1-3; nuo 6 £68:30
756 West 35th Stree'

TaL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

Trefiad. ir MtadMl

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place

Tel. REPubUc 7868 /

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tri. YARda 3146

DR. V. A. SIMKUS

744 Weat S5th Street 
▼aL: 11-13; 2-4; lr 6:368:38 

Pirmadieniais—2-4 fa- 6:368 JO
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROapect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue

VALANDOS:

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

Ofiso Tel............ VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA;

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1448 S. 49th Court, Cicerą 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

fa* Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryta, 2-6. 7-9 P. M. 
«47 S. Halsted 8L, Chicap 

Pirmadieniais, Trečiadieniais
/ Ir Šeštadieniais 

VaL: nuo 3 p.p. Ud 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave. 
(2-troe luboa)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. TeL: Mllfavay 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Re*. TeL I.AFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
lankite: KEDsie 2888 

VALANDOS;
PirnK, Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
y Penktad. 8:30 iki 9:30 vak.

fieštad. « vaL M 9-30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J. W. Goethe
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WANTED" ADVERTISING
“DRAUGO" x 

DARBŲ SKYRIUS
"DRAUGAS” HELP WARTRD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 Na Dearborn Street 
Tel. RANdolsh MM-S4M

HELP WANTED — VYRAI VELP*WANTra) " MOTERYS vyrai ir moterys

SVARBUS PRANEŠIMAS^»i III n L^ .l -
W*r M*npower Oommlnnton nn- 

Matymai reikalauja kad danro- 
m&i darbininku turi Jnlrrti Pa* 
11 nona vimo RaAta (atatement of 
avallahllltr) nno dabartinė*) dar
bo Islulnts — ar nuo W'nr Man- 
pow»T Oommlsalon — pirm pra
dedant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persltikrinklt ar ifl.n galit gauti 
tr ar Juma reikalinga palluosa-
vimo raita*. Jūs sutaupysit san 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

Help wanted — v y kai

LANGŲ PT.OVRJŲ—HOUSEMF.N 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsiftaukite 
Tlmekeeper’s Ofisan 

EDGEWATF.R BEACH HOTEL 
6X49 Sheridan Road

DIRBTUVĖS

DARBAI

VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVE.

DIRBTUVĖJE PAGELBININKŲ
Dirbti arti savo namų švarioi ir 
Šviesioj dirbtuvėje. Pastovūs dar
bai, grupės apdrauda.

BEARDSLEY & PIPER CO. 
2541 N. Keeler

REIKIA — viduramžio vyrų prie 
abelnų dirbtuvės darbi).

S. A R. BAG CO.,
2028 W. Take Rt.

VYRU. viduje pleninėie darbams. 
Mokestis $50.80 i savaitę. 2 sav. ap
mokamos atostoe-os.
WESTERN UNITED DAIRY CO., 

1451 Grensliavr Rt.

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEM KARO DARBAM 
PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKIT Į

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

Centrpl

Steel & Wire Co.

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Dd SO 
metų senumo. Valandos: nno 5:80 
vakare 11d 12:00 valandos nakt|. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžius 20 lkl 50 metų.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

Atsiianldt

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

PATYRUSIŲ MAŠINŲ 
DARBININKŲ 

PRECISION INSPEKTOR. 
ASSEMBLERS 

VYRŲ IR MOTERŲ
Dienomis ar Naktimis 

Karo Darbai — Gera Mokestis
A. B. EQUIPMENT MFG. CO. 

2183 W. Fulton St.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokį darbą, kurį 
norite lr pajėgsite dirbti.

U. S. BOMBERIO KATASTROFA VIRS JUGOSLAVIJOS

Nepaprasta nuotrauka, parodo katastrofą vieno Amerikos bomberių, kurie buvo pa
siųsti atakuoti nacių karo reikalams įrengimus Jugoslavijoj. Priešlėktuvinės kanuolės 
šovinys taip pataikė, kad momentaliai bom bėrį padegė. (Air Force photo; Acme-Drau
gas telephoto) ? ' -

PAPR. DARBININKU
Gera mokestis. Patvrimo nereikia. 

Pastovūs darbai.
Matykit Byrne

KING MIDAS T.ITMBER CO.
2221 S. ASHLAND AVE.

DŽENITORIŲ
Puikios darbo salvgos šva

rioj vėsioj dirbtuvėje.
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask Division

4951 W. 66th St.

GRINDERS
ir

POLISHERS
Prie Stainless Steel 

Nešami Įrankiai 
$49 į Savaitę 

Pamokos Laikotarpyje 
Po Karo Progos

JUST MANUFACTURING 
COMPANY 

4618 W. 21st St.

PAPR. DARBINIKŲ 

DEL

ABELNŲ ŠAPOS 

DARBŲ
GERA PRADINE MOKESTIS 

IR PROGA ĮSIDIRBTI 
1(N)% KARO DARBAI DABAR 

Nuolatiniai Po Karo Darbai 
MATYKIT MR. LETTO

PARAGON DIE 

CASTINGCO.
5851 W. DICKENS AVE.

Elektrišinu 
Mašinų Taisytojų 

Patyrusių ar 
Nepatyrusių Darb.

SVARBI PRAMONĖ 
GERA MOKESTIS 

PO KARO ATEITIS

INGERSOLL STEEL’
& DISC DIV.

120th & Morgan

Kaa nori tarp žmonių tu
rėti pasisekimo, privalo ap
sišarvoti mandagumu. J.
Kūne.
TAUPYKITE POPIERĄ

KARO REIKALAMS

SCREW MACHINE OPERS. 
IR SETTERS

Prie Brown & Sharpe automaties.
BIRTMAN

ELECTRIC COMPANY 
4140 W. Fullerton

VYRŲ — RECETVTNG DEPT. 
NCOLATINT; SVARBI S DARBAI 

Tftmoklnsim jus kvalifikuoti dėl |sl- 
dirbimo darbe. Matvkit Mr. John
son, ar pašaukit CAL 4730. 
STANDARD UNIT PARTS CORP

2027 S. Michigan Ave.

HEI.P H'ANTI D — MOTERYS

LENGVI SĖDINT 
DARBAI

ARMATURE WINDERS
Laminators Tapers

Coli VVinders 
Stator Coil Winders 

Solderers 
Lathe Operatorių

Commutators Assemblers
Dykai ligoninės ir gyvybės ap
drauda. Cafeterijoj valgis žemo

mis kainomis.

EXCEL AUTO RADIATOR 
COMPANY 

320 E. 21st Street

DŽENITORKŲ
Puikios darbo sąlygos šva

rioj vėsioj dirbtuvėje.
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask Division 

4951 W. 66th St.

ASSEMBLERS
Amžiaus 17—50, patyrimo nereikia, 
bet pageidaujama, prie švaraus ma
žų beneh darbų dirbant prie Radar 
Ir radio Jrengimų.
UNDF.RVVOOD ELECTRIC MFG. 

COMPANY
8120 W. Grand Ave.

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Salei
★ For Rent!
★ For HelpI
★ For Service I
★ For Results I 

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

PIRKITE KARO BONUS!

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nuo 17 iki 65 metų amž. 
Kiaušinius atrinkti ir daužyti

PATYRIMO NEREIKIA 
Pn.NO AR DAUNIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 39th St. 
WHITE CITY PROVISION CO.

BUS MERGINŲ
Dirbtuvės cafeterijoj. Pui
kios darbo sąlygos švarioje 

vėsioje dirbtuvėje
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask Division 

4951 W. 66th St.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVĖS 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c J valanda su Sc 

pakSlimn pabaigoje 2 savaičių.
Be premija dirbantiems vakariniais 
ar naktiniais šiftais. Pirmas širtas 
7:30 ryto iki 4 pp., vakarinis Šiftas 
4 pp. iki 12:80 ryte, naktini šiftas
12:30 Iki 7:30 ryte.

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm šeštad.
8:19 ryto iki 4:80 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

Mirė restorane
Victor Pearson, 67 metų, 

1839 Newport ave., praeitą 
pirmadienį mirė restorane, 
911 Belmont ave.

NELSON SAKO 'KARAS 
' DAR NEBAIGTAS'

’ CINCINNATI, Ohio, geg. 
2.—Karo produkcijos tary
bos pirmininkas Donald N. 
Nelson šiandien pareiškė, 
jog niekas neturėtų manyti, 
kad karas jau baigtas, ir 
galima jau ilsėtis.

Nelson pasakė laikrašti
ninkams, kad karas bus lai
mėtas “to krašto, kurie pa
gamins ‘per daug’,” ir kad 
“ne piliečiams nutarti kiek 
mums reikalinga.”

Užgyrė sutartį dėl 
Čekoslovakijos valdy m

LONDONAS, geg. 2.—Bri 
tų vyriausybė užgyrė čekų- 
rusų sutartį dėl išlaisvintos 
Čekoslovakijos valdymo, ir 
pranešė, kad Anglija ir A- 
merika turi paruošusios pa
našias sutartis su Norvegi
jos, Belgijos ir Olandijos 
vyriausybėmis ištrėmime.

Rusų-čekų sutartis numa
to pervedimą civilinės ad
ministracijos išlaisvint ose 
Čekoslovakijos dalyse pa
tiems čekams, kaip tik mi- 
litariniai reikalai tai leis.

rrGaudom" šamus Misisipės-Misurio 
santakoje

— SU LIETUVIŠKA DAINA PER GANYKLAS IR 
ANGLIAKASIŲ IŠRAUSTUS LAUKUS. — GROŽIU 
PAVERSTI MILIJONAI. — APIE LINDBERGO RO
ŽANČIUS. — VARLIŲ FARMOS... — BAŽNYTĖLĖ 
KUR DARBAVOSI ŠVENTIEJI. — ŽMOGUS NUO 
LIETUVOS DIDŽIŲJŲ VANDENŲ SANTAKOJE. - 
KAIP UPĖ PAVOGĖ JO ŽEMĖS 6 AKERIUS.

MOTERŲ
Mekaniškai palinkusių atlikti 

VYRU DARBUS už LYGIA MO
KESTĮ. Regularia pakėlimas. 
Pašaukit Mr. M i nėr. CALnmet 2i21

R. R. DONNELLEY A SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenue

GIRL OR W0MAN
For purebasing dept., wmf typlng. 
Thli, Ir an ezoelient opportunity for 
a brlght giri (tt- voman. Intcreatlng 
work. Good pay and centrallzed 
tranaportatlon. Aak for Mr. George 
Lerch.
HOOKER GLASS A PAINT MFG. 

COMPANY
1454 8. VVestern Ave.

REIKIA — merginų lopyti malšua, 
'gera mokestis.

R. A R. RAG CO.,
202S W. I«ke Rt.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

LITHUANIAN-DRAUGAS SUPAŽINDINKITE KITUS
THE LEADING LITHUANIAN SU DIENR. “DRAUGU” 

ADVERTISING MEDIUM

Ar ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ Vaikai yra gyvenimo žie
dai. Jais remiasi gyvybą

Popierinių maišelių 
stoka

Karo Produkcijos Įstaiga 
praneša, kad popiermalkių 
dalis, skiriama popierinių 
maišelių gaminimui, rodo, 
kad detaliniam ir urminiam 
vartojimui antrajam metų 
bertainiui maišelių išteklius 
bus mažesnis nei trečdalis 
prieškarinių išteklių.

Howard Coonley, WPB 
Konservavimo skyriaus di
rektorius, • pareiškė, kad 
“ paprastai sakant, esamie
ji paskirstymai reiškia, kad 
vienas naujas maišelis ar 
vyniojimo popierius įjūri at
stoti tris ar keturis varto
tus prieš tai, kada šas kraš
tas įstojo į karą.” (OWI)
MALDOJ PRISIMINK LIETUVA

(Daugiau bus)
Po gražias apylinkes ir 
istorines vietas

Apie St. Louis nemažai 
kalvų, bet išradingi ameri
kiečiai taip gabiai moka ned 
farmose sudaryti namų pla
nus, kurie pritaikytai stie
biasi iš kalnagūbrio, kitur 
net medžiai atatinkamai iš 
pakalnės pamūryti, takai iš
taisyti. Visko čia gali gauti. 
Prie vienos farmos pastebė
jome netgi parašą:

— Frogs. Atseit, varlės.
Nors jau tuo būtų Lietu

va turtinga, kiekvienoj ba
loj JU pilna. Gaila, kad ten 
domisi jomis tik kaimo vai
kai, kurie su jomis veda am
žiną karą, o mėgsta jas tik 
gandrai nuo klojimų želme
nų, iš lizdų tiesdami savo 
raudonas kojas ir snapus į 
pelkes. Čia gi jas ir ponai 
pasigardžiuodami valgo.

Aptikome ir medelynų plo 
tus, kur gausiai auginami į- 
vairiausių medžių daigai. Ta 
čiau ypatingai mus nuteikė 
atsilankymas į St. Ferdinan
do bažnytkaimį, kur mažoj 
mūrinėj bažnytėlėj kitados 
darbuotasi garsiojo misijo- 
nieriaus tėvo de Smet. Misi
jonieriams pagelbėjo pasi- 
šventusios seserys, kurių 
viena — Duchesne — gar
sėja visame pasaulyje, kaip 
šventumo žvaigždė. Tos nuos 
tabios asmenybės jau seniai 
po žeme, o mes Čia su pa
garba žiūrinėtame jų rank
raščius prieš dešimtmečius 
rašytus, šventus indus jų 
vartotus ir kitas brangias 
liekanas, kurios pašventin
tos jų pasiaukojimo painų 
rankų palietimu.
Aamal Misisipės ir 
Misūrio santakoje

Prisitaikę iš žemėlapio 
vieną kelią nuvažiavome iki 
pat galo, kiek tik jis ėjo ir

tai buvo maloniausia mūsų 
kelionės dalis, nes pasiekė
me didžiųjų pasaulio upių — 
Misisipės ir Misūrio — san
taką. Nusileidome nuo kal
vų į juodžemio lygumą, kur 
žaliavo derlingi kviečių ir 
kitų žiemkenčių laukai. Ma
žai čia buvo medžių, nors 
tolumoj matėsi miškas, o 
aaloje ties santaka augo 
tankūs krūmai. Galinga sro
ve veržėsi dumblinas van
duo prasigraužusios upes 
rankove. Keletas vyrų sėdo 
į laivelius, ruošdamiesi žve
joti. Lyg taikstėsi Lašnoti 
ir mes įėjome į, trobelę, kur, 
tikėjomės, rasime “džindži- 
rėlės”, nes čia, matyt, gana 
dažnai turistų lankoma vie
ta. Linksmai šnekamės su 
kun. dr. Deksniu. Prieina 
prie mūsų šeimininkas, su 
sveikais raudonais veidais, 
kaimietiškos išvaizdos ir 
prisiklausęs prataria:

— Tai jūs gal lietuviai? 
— Iš kur gi taip spėji? 
— Iš kalbos suprantu. 
Pasisakė, kad jisai rusas, 

ar baltgudis, bet netoli nuo 
Lietuvos. Atvyko į Ameri
ką prieš 30 metų, dirbęs 
prie batsiuvių, susitaupęs pi
nigų ir čia nusipirkęs apie 
7 akerius žemės, prie pat 
didžiųjų upių santakos, už
mokėdamas 1,000 dolerių. 
Bet upės vaga pasisukę į jo 
žemės pusę ir nunešė, nu
graužė daugiau kaip 6 ake
rius. Beliko tik mažas plo
telis apie grįčią. Tikisi, kad 
nors tas išliks. Vyriausybė 
upėje užtvarą padarė, kad 
tą rankovę nukreipti į tik
rąją vagą. O upė čia galin
ga, apie 40 pėdų gilumo. Da
bar jisai čia žvejoja, antis 
šaudo, o žmona su dukterim 
— mieste.

— Tai gal žuvų turi? — 
su užsidegimu paklausė “dė
dė”.

Nuvedė mus prie upės.

Čia, medinėse dėžėse į van
denį buvo suleistos įvairiau
sios žuvys. Ūsotus šamukus 
tai pažinau, o keisčiausia 
žuvis buvo tai ilgu plokš
čiu, kai mentės snapu, kurs 
įstrigdavo j plyšius. Jos nė 
vardo nežinau, nei savo gy
venime nebuvau matęs. Iš 
tų dėžių lengva mums bu
vo sužvejoti “šamuką” ir ki
tą mėsingą žuvį... ,

Upė čia moka visokių 
pokštų iškrėsti. Pakyla ji 
kartais net 14 pėdų, užlie- 
dama didelius plotus. Ir da
bar kai kur matėsi paplauti 
pakrantės medukai. Tolėliau 
net gi supilta užtvanka, gin
tis nuo potvynių. Įdomiau
sia tačiau buvo — Chain of 
Rocks tiltas, tuoj už santa
kos. Palengva paleidom au
tomobilį.

Tolumoj matėsi suplaukią 
dviejų galingų upių vande
nys, tiltas atrodė siaurutis, 
o ilgas ir vienoj vietoj iš
lenktas. Apačioj lėtai, bet 
galingai veržėsi Misisipės 
vanduo į tolimą Atlanto į- 
lanką. Vidury upės — mūro 
stulpas, gal švyturys su kam 
bareliais gyvenimui.

— Ar nebūtų gerai čia, 
dėdė, apsigyvenus. Už stalo 
sėdėdamas galėtumei langą 
pravėręs žuveles traukyti su 
meškere..., — juokavome va
žiuodami.

Atgal į Chicagą pasuko
me nauju keliu, labiau į ry
tus. Čia daugiau kalnų, miš
kelių — daugiau įvairumo. 
Neįpratusiai akiai keistai 
atrodo ištisi laukai eu alie
jaus pompomis. Gal čia tas 
brangus skystis negiliai po 
žeme, kad nėra aukštų bokš
tų, tik siurbliai, kai Lietu
vos šulinių svirtys — dieną 
naktį linguoja. /

Ir vėl grįžome į Chicagą. 
Čia staugia traukiniai ir fa
brikų švilpynės, sunkveži
miai spjaudo aitrius benzi
no dūmus, vėjas užsuka dul
kių ir štokiardų kvapo... 
Nors čia mūs namai, nora 
čia mums miela, bet mes 
maloniai prisimename vai
šingus St. Louis žmones ir 
jų ankstybo pavasario gro
žį ir gaivinamės viltimis — 
dar kada ištrūksime kur at
sigauti puikios Amerikos 
gamtos grožiu.

K. J. Prunskis

I t
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LRKSA seimas, kuopos ir nariai
SEIMAS ĮVYKS ŠIEMET

“Garse” oficialiai paskelbta, kad Lietuvių R. K. Su
si vienymo Amerikoj seimas šiemet įvyks. Jis bus lie
pos 24, 25 ir 26 dienomis Scranton, Pa. Tai bus 54-tas 
seimas.

Pranešime kuopoms primenama, kad 54-tas seimas 
“burės apsvarstyti ir išspręsti labai svarbias organi
zacijos problemas.”

Šiuo metu ne vien tik LRKSA, bet visos fraternali- 
nės organizacijos turi daug svarbių reikalų. Laikantis 
konstitucijos dėsnių daug organizacijos reikalų gali 
atlikti pati centro valdyba. Bet nemažai yra ir tokių, 
kuriuos tik seimas tegali išspręsti. Tuo būdu seimo 
nukėlimas į kitus metus būt galėjęs sutrukdyti mūsų 
Eus-mo pažangą. Be to, seimas turi perrinkti ir valdy
bą. Tai irgi yra labai svarbus reikalas.
KUOPŲ IR NARIŲ VEIKLUMAS

Reikia manyti, kad LRKSA kuopos į savo organiza
cijos seimą atkreips rimto dėmesio. Jos ne tik atsto
vas turėtų rinkti, sumanymus ruošti, bet ir savo veiklą 
s?imo proga pagyvinti. Valdybos, kiek centro tiek ir 
kuopų, labai stipriai nusiskundžia, kad nariai per ma
žai lankosi į kuopų susirinkimus ir daug jų veik visai 
nesidomi savo organizacijos veikla. Tai nėra pagirti
nas reiškinys. ,

Nariai turėtų žinoti, kad LRKSA nėra tai kokia 
paprasta insurance kompanija, kurioj apsidraudęs žmo
gus neturi balso prie kompanijos valdymo, agentai iš- 
kolektuoja mokesčius ir tuo viskas baigiasi.

i Sus-mas yra mūsų pačių fraternalinė apdraudos or
ganizacija. Mes patys ją įsteigėm, patys išaugi nom, 
patys palaikom, patys ją valdom. Jos gerovė ir jos 
ateitis nuo mūsų pačių pareina.

Juo dažniau lankysime kuopų susirinkimus, juo 
gyviau domėsimės kuopų ir centro būkle, juo daugiau 
ir nuoširdžiau darbuosimės, juo stipresnė bus organi
zacija.
TAI MCSŲ TVIRTOVE

Stiprus ir gausingas mūsų Susivienymas, tai mūsų, 
Amerikos lietuvių katalikų, tvirtovė, kurios ligšiol jo
kie vėjai nesugriovė ir ateity nesugriaus. Tik svarbu, 
kad mes ją laikytume tikrai sava organizacija — lie
tuviška, katalikiška ir fraternališka. Svarbu, kad ir 
rros patys ja domėtumemės ir savo vaikus jon įrašy
tumėme.

Organizacija bus gyva, veikli, gausinga ir tikrai stip
ri, jei kiekvienas jos narys bus veiklus kuopoj, jei jis 
žinos, kas darosi ir kuopoj ir centre, šaukiamas sei
mas kaip tik duos puikios progos patiems labiau išsi
judinti ir kitus išjudinti.

LRKSA yra įsteigtas 1886 m. Tuo būdu šių metų 
seime bus minima 58 metų sukaktis.

Laukiamoji valanda

Ar jau išrinkote atstovus?

Iš daugelio duomenų galima jausti, kad didžiojo žy
gio — invazijos Vokietijon ir į jog okupuotas terito
rijas “dvylikta valanda” prisiartina. Spaudos'agentū
ros ir patys dienraščiai visa pilnuma yra pasiruošę 
pranešti tas istoriškas žinias. Reporteriai nervingai lau- 
kia išmušant tai valandai. Milijonai vyrų ginkluotose 
jėgose taip jau nekantriai laukia ženklo. Laukia tos 
valandos visas mūsų kraštas, laukia visas demokratiš
kasis pasaulis, laukia diktatorių pavergti žmonės.

Kurią dieną toji istoriškoji valanda išmuš? Iš kurio 
šono, ar iš kelių invazija įvyks?

Tos žinios prieinamos tik vyriausiai karo vadovybei. 
Mes tik spėlioti tegalime. Bet kam spėlioti? Geriau pa
didinkime savo darbingumą ir duosnumą Amerikos ka
ros pastangoms remti.

Maskvos įrankis
Amerikos lenkų dvasiškijos atstovai ir didžiųjų or

ganizacijų vadai pareiškė, kad kun. St. Orlemanski, ku
ris šiomis dienomis puotauja Maskvoje su Stalinu, jų 
neatstovauja. Pažymima ir tai, kad tasai asmuo jau 
nuo seniai yra atšlijęs nuo organizuotosios lenkų visuo
menės ir jau per kiek laiko “rodęs pro-sovietinių ten
dencijų.”

Lenkų tautai, kuri siekia atstatyti laisvą ir nepri
klausomą Lenkiją, kun. Orlemanskio elgesys yra tikrai 
nemalonus dalykas ir kenksmingas.

Maskva mielai panaudoja kiekvieną asmenį, kuris iš
eina prieš savo tautos daugumos valią. Kaip Lietuvos 
užgrobimui ir susovietinimui panaudojo Paleckį, taip 
Lenkijos susovietinimui šiomis dienomis mėgina panau
doti kun. Orlemanskį ir prof. Lange.

Vis tik pripažino
Stalinas, kalbėdamas gegužės 1 d. iškilmėse Mask

voje, vis tik pripažino, kad Amerika ir Anglija davė 
reikšmingą paramą Sovietų Rusijai, kariaujančiai su 
Vokietija. Kaip žinoma, per ilgą laiką Maskva “nedrįs
davo” ir užsiminti, kad ji gauna stiprią pagalbą iš 
Amerikos ir Anglijos.

Jungtinės Valstybės už daug bilijonų dolerių yra pa- 
siuntusios į Sovietų Rusiją tankų, trokų, lėktuvų ir vi
sokios kitokios karo medžiagos. Jei ne Amerikos karo 
pabūklai, aišku, kad rusų vokiečių karo fronte šian
dien vaizdas būtų kitoks.

★
Ispanija, kuri buvo gana stiprioj nacių įtakoj, šiomis 

dienomis vis tik palinko prie santarvininkų ta prasme, 
kad išpildė Vašingtono ir Londono patiektus reikala
vimus. Ispanijos vyriausybė’ be kitko, suvaržo naęių 
šnipų veiklą ir atšaukia savo pulkus iš rusų karo fron
to. Tai yra gana reikšminga. \

APŽVALGA
Pravoslavų išsišokimas

Ražo Vysk. P. BOčys, MIC.

GEGUŽES
MENUO

PIERRE MAURICE

Ar jūsų draugija, prie kurios priklausote, jau išrin
ko atstovus į Lietuvių Konferenciją Chicagoje? Jei ne, 
iškelkite konferencijos reikalą artimiausiame draugi
jos susirinkime. Labai yra svarbu, kad visos patrio
tinės lietuvių draugijos, kuopos ir klūbai šioje konfe
rencijoje dalyvautų. Kai kurios draugijos šiam reika
lui net ekstra susirinkimus šaukia.

Tuo klausimu “Darb.” įdėjo vedamąjį straipsnį, kurį 
taip baigia:

“Pravoslavų tikėjimas neišvengė susiskaldymo. 
Pradžioje visa valdžia ir tvarka ėjo iš Bizantijos 
(Konstantinopolio). Paskui, rusų tautai apsikrikšti
jus, Kijevas tapo religijos centru. Galų gale, Mask
vos kunigaikštystei sustiprėjus, religijos centras per
sikėlė į Maskvą. Bet vienybės su Bizantija dar tebe- 
prisilaikyta iki Petro I laikų. Tasai caras, kaip visa
me, taip ir religijoj, padarė revoliuciją, būtent, pasi
skelbė pravoslavų religijos galva. Turėti pasaulietį 

vyriausia religijos galva — tai tikra pravoslavų 
cerkvės tragedija. Šviesuomenė negalėjo nematyti to
kios neįmanomos netvarkos ir nutolo nuo tikėjimo. 
Net liaudis nepakentė tokio religijos paniekinimo ir 

r nemaža kaimiečių dėjosi prie visoldų atskalų bei sek
tų, kurių daug priviso pravoslavų cerkvėje. Carai tas 
atskalas labai persekiojo, nes norėjo palaikyti val
stybinę caroslavišką cerkvę, kurią bolševikai užsi
mojo visai panaikinti. Tačiau, per 25 metus atkak
liai su tikėjimu kovodami, bolševikai įsitikino, kad 
religija nesiduoda išnaikinama. Tada jie sumanė pa- 
sikinkyt tikėjimą politikos tikslams. Suorganizavo 
taip vadinamą Gyvąją Bažnyčią (žyvaja Cerkov), 
kurios vyriausia valdyba yra valstybė. Vadinasi, pa
kartojo carų politiką. Patriarka Sergijus vykdo val
stybės įsakymus ir politiniais Sovietų sumetimais 
mėgina paneigti Katalikų Bažnyčios autoritetą, kad 
Popiežius nebūtų įsileistas į būsimos taikos konfe
renciją. Sovietų politika gramozdiška ir Patriarkos
Sergijaus rolė nepavydėtina.’’

Gegužės 3 d., 1944
teesie šventas 
TAVO VARDAS!

Žmogui, žinančiam kas y- 
ra Dievas, aišku, kad mes 
žymiai negalime padidinti 
Sutvėrėjo garbę. Bet Tėvui, 
Kurs myli mus amžinąja 
meile, turi reikšmės, kad 
mes, nors švepluodami, bet 
meilingai tariame savo Tėvo 
Vardą.
• Mozė įsakė Izraelis,us tau
tai, kad niekasi ir niekad 
netartų Šventąjį Vardą. Rei
kiant minėti Sutvėrėją, kiek 
vienas turėdavo ištarti žodį 
Viešpats. Tiktai vieną kartą 
metuose, po tam tikrų apei
gų, atliktų slaptingiausioje 
šventovės vietoje, aukščiau
sis kunigas, dvasiškijos iš
kilmingai lydimas, išeidavo 
į susirinkusią kieme liaudį 
ir, visiems tylint, tardavo 
tikrąjį Dievo vardą Jahve. 
Šiandien net nėra tikros ži
nios, kaip tas vardas buvo 
tariamas, nes jau 19 šimtų 
metų baigiasi nuo dienos, 
kada tas tarimas pasiliovė. 
Mes krikščionys nuoširdžiai 
įvertiname šitą seniai bu
vusį būdą Dievo vardui pa
gerbti.

Mes jį pakeitėme dažnes
nių meilingu tarimu. Tiktai 
dar mums derėtų dirstelėti 
sau patiems į sąžinę, kiek 
to meilingumo skamba trum 
pame mūsų Amžinojo Tėvo 
Varde, kada mes jį taria
me? Kiek kaip grynai ir 
kaip karštai meilingo jaus
mo atsiranda mūsų širdyse, 
tą Vardą minint. Be meilės, 
be jausmo, be pagarbos ta
riamas Dievo Vardas negali 
tinkamai atstoti to kilnaus 
įpročio ir tos didingos apei
gos, kuriedu viešpatavo Se
najame Įstatyme.

Yra namų, ačiū Dievui, ir 
mūsų žemėje, kuriuose šven
tasis Dievo Tėvo Vardas pa
garboje laikomas. Į tuos na
mus įėjus nėra reikalo tei
rautis, kokios tikybos žmo
nės juose gyvena. Kryžius, 
ar paveikslas, negirdimu, 
bet matomu būdu pareiškia, 
kad tų namų savininkai ži
no, kas yra Dievas ir Jį ger
bia, žodžiu ir tylėjimu, el
gesiu ir atilsiu.

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys)

—Aš visuose šituose žo
džiuose nerandu jokios ska
tinančios jėgos! Ar aš aną 
dieną tau pasakiau, ką jis 
man atsakė, kai aš jį ragi
nau darbuotis?

—Taip, “Kad jo tėvai už 
jį pasidarbavę, kad jam ne
są ko triūsti.” Tikrai skau
du.

—Be abejo, tu daugiau 
vertas. Pasakyk jam paga
liau, kad jis eitų į pirmo
sios Komunijos katekizmo 
pamokas. Klebonas jį išmo
kys, kad tikrasis turtingu
mas nėra tai žemiški turtai, 
bet dvasios tobulybė, prie 
kurios mes turime veržtis 
visomis sa^o jėgomis; kad 
kuomet nors jis turės duoti 
apyskaitą “šeimos Tėvui” 
dėl “talentų,” kuriuos jis 
gavo saugoti!

—Tikra tiesa, kada vaiko 
sieloje susikuria tokio grū
mojančio Dievo vaizdas, tai 
gali būti puikus akstinas!

—Taip, be abejonės, bet 
ne čia yra svarbiausiasis 
dalykas. Nekoks būtų pašau 
lis, jeigu jis gyventų vien 
baime. Viskas būtų parali- 
žuota. Mano drauge, tu pa
miršai, kad pas mus, jei ro
domas vaikui Paskutiniojo 
Teismo baisumas, jam pa
dedama suprasti, kiek daug 
jis gali gero padaryti, tin
kamai veikdamas, ypač nau 
dodamas įgimtąsias savo 
dovanas, kurias yra gavęs 
iš Dievo.

—Dar kartą tu pažemini 
žmogų, bandydamas parem
ti tariamąjį jo silpnumą 
gražiomis pasakomis. * Su
tinku, kad šiuo laiku man 
teks padaryti didelių pas
tangų dėl savo sūnaus. Bet 
būk tikras, kad jis vieną 
dieną atvers akis. Tai būtų 
skaudu mano žmonai, kuri 
taip myli vaikus! Tai yra 
aukso širdis! Ji lengvai pri-

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

siriša ir prie apleistųjų. Ji 
pamilo vieną prieglaudos 
vaiką, kurį mes sutikome 
miestelyje Tracy, kada ten 
praleidome atostogas. Įdo
mus vaikas; ir suprantu, 
kodėl mano žmona jį paste
bėjo. Puikus vaikas, aš tuo 
esu tikras! 13 ar 14 metų 
šito berniuko žvilgsnyje pa
stebimas rimtumas ir žen
klai per anksti subrendu
sios valios, kuri paprastai 
nesutinkama šituose metuo
se. Gyva paslaptis šis be
namis vaikas, paslaptis, ku
rią tikriausiai norėtų suži
noti mano žmona. Tai turė
tų būti įdomi romanui me
džiaga, kurį aš norėčiau ma
tyti baigtą. Būtų panašus į 
tą, kurį ji parašė prieš dve
jus metus ir išleisdino var
du Išsigimusios motinos; tą 
romaną skaitytojai įvertino, 
kaip skaudžiai teisingą.

—Aš nežinau, kur ji ėmė 
savo romanui medžiagą, bet 
ir aš sutinku, kad jis buvo 
įspūdingai tikroviškas.

—Apie mūsų pirmą susi
tikimą su šituo berniuku 
verta papasakoti. Klausyk, 
tai tau duos suprasti tą jė
gą, kur slypi vaiko dvasio
je. Jis tuomet galėjo turėti 
10 ar 11 metų. Mes buvome 
išnuomavę liepos - rugpiūčio 
mėnesiams namuką prie 
Cosne kelio. Nuo pirmųjų 
dienų pasirūpinome sužino
ti, kur galėsime gauti sal
daus pieno. Mano žmona pa
sakė, kad jai nurodyta Bau- 
raino namai už trijų ar ke
turių šimtų metrų. Pirmąją 
dieną mes ten nuėjome drau 
ge. Nelabai toli nuo namų, 
kitoje pusėje kelio griovio 
mes sutikome berniuką ir 
mažą mergaitę. Jie saugojo 
tris karves, kurios ganėsi 
pievoje šalia viena kitos.

(Bus daugiau). 

PIRKITE KARO BONUS!

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 

KREIPKITĖS PRIE M03Ų

TAUPYKITE

' dėl 
1944

SJJPREME
^SAVINOS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON

Sekretorius Ir Iždininkas
•*-V

DABARTINI 
DIVIDENTŲ 

TA...............

1751W. 47th Street

Sprinteriniai
Statr&nai

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

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO Ir KOVO nafta

Studio Oou<h

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROO8EVELT ROAD '
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Roseland lieiuviy ir “Laivo” pla-

Iš DKK susirinkimo

ZfflKK
* 9-to Wardo Lietuvių De

mokratų klubas suruošė va
karą parapijos salėje. Vai
dinta “ Neatmezgiamas maz
gas”. Vaidintojai buvo ge
rai prisirengę dėlto viskas 
išėjo kuo geriausiai.

“Nasturtų” moterų cho-
*■ ras, akompanuojant varg. K. 

Saboniui, padainavo keletą 
dainų. Pats varg. K. Sabo
nis ir parapijos trustisas S. 
Kernagis labai sutartinai 
duetu padainavo keletą dai
nų. Be to, varg. K. Sabonis, 
akompanuojant L. Sabonis- 
nei, padainavo solo. Visi ge-

> rėjosi jo balsu. Parapijos 
vyrų choras, išlavintas varg. 
K. Sabonio, taipgi žavėjo 
klausytojus.

Programa baigta Ameri
kos ir Lietuvos himnais.

Klubo pirmininkas tarė
* visiems ačiū ir sakė, kad 

klubas darbuojas už Lietu
vos nepriklausomybę. Lietu- 
va turi būti laisva ir demo
kratiška.

Po programos buvo šokiai.

‘ ‘Draugo’ ’ 
tintojas.

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugą”, nes jis 
paduoda teisingiausias ži
nias iš visur.

Pas mus atvažiuoja sek
madieniais į pagalbą vietos 
kunigams vienas Tėvų Ma
rijonų, kaip kun. M. Urbo
navičius, kun. Černauskas. 
kurie ir pasako gražius pa
mokslus. Koresp.

Kaz. Draugelis, vienas pa- 
rajpijos komiteto narių ir 
Šv. Vardo dr-jos narys, yra 
labai darbštus visuose pa
rengimuose. Jis taipgi yra

A. | A -
ROMANAS M ATĖJŪNAS

Gyv.: 10532 S. Indiana Avė.
Mirė Bal. 30d., 1944m., 8

vai. vak., sulaukęs puses amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iŠ 

Vilniaus krašto — Švenčionių 
apskr., Tverečių parap.. Klū
kiu kaimo. AineriKoje išgyve
no 37 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Uršulę (po lėnais Gl- 
liutė); sūnų Lt. Bronislovą 
(U. S. Army) ir marčią. Mar- 
garet ir anūkę Jea.i; seserį 
Magdaleną Oškeliunienę ir Jos 
vyrą Adomą ir jų sūnų Ado
mą; brolį Kazimierą Ir jo šei
mą Argentinoje; švogerkae ir 
švogerius Rockforde — D. Mi- 
siunius ir J. Patapavičius ir 
Maienų šeimą, švogerį Jim 
Saplis; ir daug kitų giminių, 
drauų ir pažįstamų. Lietuvoje 
paliko 3 seseris — Adelę Bau- 
žlenę, Agotą Bellnienę ir Mar
celę Bellnienę.

Kūnas pašarvotas Lachawlcž 
koplyčioje, 10756 S. Michigan 
Avė. Ialdotuvše įvyks ketvir
tadienį, Geg. 4d., 1944m.

Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Visų šventų 
parap. bažnyčią, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

N itliūdę:— Moteris, Sūnus, 
Marti, Anūkė. So-nio. Benite, 
švogcrlai, švogerkos, Giminės.

I>aid. direktoriai: Lachawlcz 
ir Sūnal, tel. Canal 2515 Ir 
Pullman 1270.

Jurginių Bridgeporte 
atgarsiai

Balandžio 23 d, Šv. Jurgio 
diena paminėta iškilmingai 
ir linksmai.

Bažnyčioj 11 vai. šv. Mi
šias laikė pats pralotas Kru
šas, asistuojant vikarams, 
taip pat ir procesijoj. Pri
taikintą pamokslą pasakė 
kūn. dr. Jagminas, MIC., iš 
Hinsdale, III.

Nors Šv. Jurgio bažnyčia 
ruiminga, bet vėliau atėję 
turėjo pastorėti.

Prof. A. Pociaus pastara- ■ 
gomis, solistė, vargonai, or
kestras ir gerai išlavintas 
choras sudarė tokią harmo
niją, kad žmonės ir mažai 
muziką pažįstanti gėrėjos ir 
nepamirš iki kitų Jurginių.

Po pamaldų pralotas su
kvietė chorus, orkestrą ir 
komitetą į svetainę ir už jų 
pasišventimą ir tarnavimą 
Dievui, Bažnyčiai ir parapi
jai, pavaišino saldum Kali
fornijos vynu ir skaniais pie
tumis.

Po pietų ir gražios pralo
to bei kun. Jagmino kalbos, 
prof. A. Pociaus chorai, di
riguojant kun. J. Prunskiui, 
dainavo tautiškas dainas. 
Net ir solo netrūko.

Gyvuok gerb. pralote su 
pagelbininkais. gyvuok prof. 
A. Pociau su chorais ir or
kestru! Gyvuokit visi bri dge 
portiečiai! Naujas Rėksnys

Visos katal. draugijos, Fed. 
naris ir nenarės, ir taipgi 

Balandžio 27 d. Dariaus- visi galintieji kviečiami da-
Girėno aalėjl (direktorių 
kambaryje) įvyko svarbus 
DKK sus-mas ir pamoka. 
Susirinkimą r atsilankė daug 
mūs veikėjų ir dienraščio 
“Draugo” sandarbininkų, ku 
rie domisi mūsų spauda h 
įvairiais būdais teikia jai 
žinių iš veikimo ir t.t.

Susirinkimui pirmininka
vo Ig. Sakalas, kuris apU 
rus klubo reikalus, darė pas 
kaitą iš rašomosios kalbos 
Paskaita buvo paįvairinta 
žodžių ir ištisų sakinių pa
rašymais kreida ant lentos, 
tokiu būdu visi galėjo ma
tyti, kaip rašomi kai kurie 
žodžiai. Tokia paskaita, iš
tikrųjų, buvo labai įdomi. 
Visi klausėsi ir domėjosi. 
Dėkingi esame prelegentui 
už tokią paskaitą.

Sus-me taipgi išrinkti at
stovai dalyvauti Chicago Lie 
tuvių Konferencijoj, kuri į- 
vyks gegužės 21 d., Lietu
vių Auditorijoje: M. Pakel- 
tienė, V. Tūbelienė, A. Snar- 
skienė, atstovai į Vargdie
nių Seserų Gildos seimą — 
I. Sakalas, V. Balanda, R 
Mazeliauskienė, atstovai į 
Federacijos Chicagos aps
kritį — O. Aleliūnienė ir D. 
Kaminskienė.

Nutarta vasarą surengti 
savybės išvažiavimą ir tam 
išrinkta komisija, kuri pra 
neš vietą.

Visi DKK nariai kviečia 
mi atsilankyti ji sekantį DKR 
sus-mą, kuriame taipgi bus 
įdomi paskaita iš rašomo
sios kalbos. Tokie susirin 
kimai mums, spaudos talki
ninkams, labai naudingi ir 
pamokinanti. . Narė

lyvauti. Valdyba

Įspūdingi atlaidai
Praeitą antradienį. šv. 

Kryžiaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje, Chicagoje, bai-

Brklgeport) — šv. Pran- ges 40 valandų atlaidai. Va- 
ciškaus Seserų Vienuolyno1 kare įvyko žavinti procesi- 
Rėmėjų Chicago apskrities ja, choras gražiai giedojo. ! 
susirinkimas įvyks šeštadie- Aktualiais klausimais pa- i 
nį, gegužės 6 d., E. širvins- mokslą pasakė kun. K. Ba- 1 
kienės namuose, 4541 So. rauskas’ “Draugo” redakci
Rockwell St., 8 vai. vakare. 
Skyrių atstovai malonėkite 

. atsilankyti.

jos narys.

Valdyba Platinkite “Draugą’

.1

Susirinkimai
Bridgeport. — ALRK Fe

deracijos 26 skyriaus svar
bus susirinkimas įvyks Šv. 
Jurgio parap. mokyklos kam 
bary, geg. 3 d., 8 vai. vak.

NULIŪDIMO O i VALANDOJE

MIKALINA JAGMIN
(po tėvais Adomavicz)

Mirė bai. 30 d., 1944 m., 3:45 vai. pp., sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Kražių parapijos.
Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Stanislovą, 2 sūnus Vaclo

vą ir marčią Eleną, Pfc. Pranciškų (U. S. Army), 2 dukte
ris Anna, žentą Adomą Petrauskus, Stanislava if žentą 
Augustiną Belauskus; 4 anukus, motinėlę Antaniną Adoma
vicz, 3 brolius Antaną, Kazimierą ir Vincentą, brolienę Joa
ną ir jos dukterj Eleną, 2 seseris Anna Mick ir jos šeimą, 
Bronislavą, jos vyrą Vladislovą Voiod ir jų šeimą, 3 dėdes 
ir jų šeimas ir dėdienę Jadvigą Juoevicz ir daug kitų gimi

ROKAS PETRUŠIS 
(PETRUS AITIS)

Gyv.: 708 W. 35th St.
Mirč Geg. ld., 1944in., 8:00 

vai. vak., sulaukęs puačs auiž.
Gimęs Lietuvoje.

' Amerikoje ižgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

sūnų T/5 Juozapą (U.S. Ar
my) ir marčią Mildred Ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas randasi pašarvotas: 
Antano M. Phillips koplyčioj, 
3307 So. Lituaniea Avė.

lAidotuvčs įvyks ketvirtad., 
Geg. 4da 1944m.

U koplyčios 8:00 valandą 
ryto bus atlydėtas į švento 
Jurjlo parapijos bažnyčią, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bua nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

Nunširdžini kviečiame viaus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laldothvėoe.

>illiū<lę lieka: Kurni*. Mar
ti, ir visos kitos (Ūminės.

laidotuvių direktorius An
tanas M. Phillipa. telefonas — 
YAitds 4908.

nių, draugų ir pažįstamų. 
Kitunas pašarvotas namuose, 5108 So. Paulina St.
Lajidotuvės jvyks kettdrtadienį, geg. 4 d. iš namų 9:00 

vai. ryto bus atlydėta j Sv. Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnal, Dukterys, Marti. Žentai, Anūkai, 
Motina, Broliai, Seserys, Dėdės, Dėdienė Ir kitos Glmtnės.

Laidotuvių Direktorius L. Ežerakia. Tel. Virginia 1231. 
Prašom nesiųsti gėlių.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. vmo. LUMP — Sijoti...........jg gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies, §7*45 

2 syk plautos. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP................... g Į Į 25
PETROLEUM COKE (Course) . .fl ] 9 

PETROLEUM COKE (PBe Run) $10.95
A

Ali a

VIKTORIJA MISELICNIENfi 
(po tėvais Sakalauskaitė)

Gyveno adresu 111 South 12th Avenue, Maywood, Illinois.
Mirė Gegužės ld., 1944m., 4:30 vai. popiet, sulaukus 

pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Alytaus apskričio, Daugų pa

rapijos, Dočkonų kaimo. Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Julių; sūnų Juozapą 

ir marčią Josephane ir anūką Juozuką; seserį Uršulę Stankie
nę ir jos vyrą Kazimierą; sesers dukterį Oną Katauskiepę ir 
jos šeimą; ir daūg kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas randasi pašavotas Bormann koplyčioje, 115 Broad- 
way, Melrose Park, Illinois.

Laidotuvės įvyks penktadienį, Gegužės 5d., 1944m. Iš ko
plyčios 9:30" vai. ryto bus atlydėta į Mt. Carmel parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamųjdų bus nulydėta į Švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šios laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Vyras, Sūnus, Marti, Anūkas, Sesuo, 
Švogeris, Sesers Duktė ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius — Ralph Bormann, telefonas — 
Melrose Park 714.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNUKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi iimiimiiuiuiiiiimieiiieMiiHiMiiiimiiiiuiii 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SITAVPY 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose! HiiMumiiiiimiiiiiiiimiimmiiiiiimmmii

RANDASI PAS 
PASIRINKIMUI.

MUS JUS

Geriausio Materlolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.
Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDTSI8 Ofisas h Dirbtuvė: 527 N. WE8TEBN AVĖ. 

(Netoli Grand Ars.)
PHONE: SEELEY 6108

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL C OŠTI 
PARTICULAR PEOPLE FREFER PACHANKIS PROOUOTION8 

DI8TRIBUTOR8 OF THE FAMOUS MONTELLO ORAMITB 
Hoat Beautiful—Moet Budurln*—Strangea*—BeM Ia The World- 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KRE1PKITE8 PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member ot the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3845 TeL REPubUc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GAUT, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ {STAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue. Mt 

Yards 1741-2

4330-34 S» California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1399 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad.
8 vai. vak.

NARIAI
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Nakt|

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

L. BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9581

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phoae LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
______Telephone YARDS 1419_______________

L I. ZOLP
1646 VVEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1276



Skaudus atsitikimas

Jaunuolis subatytas, molina skaitoma 
kaipo užpuolėją

K4 SAKO ADVOKATAS ŠIOJE BYLOJE. KAIP 
PRASIDĖJO BAISI NELAIMĖ

Chicagoje šiom dienom 
jvyko baisus atsitikimas. 
John Puentes, 15 metų am
žiaus, Nubadė Vern Valdez, 
14 metų amžiaus, kuris da
bar yra ligoninėje, jo padė
tis kritiška.

Iškelta byla. Kaltinimas 
iškeltas ir prieš Mrs. Jane 
Puentes, 46 metų, devynių 
vaikų motiną. Jinai yra ap
skusta, kad ji laikė 14 me
tų amžiaus Vern Valdez, kai 
jos sūnus John badė mini
mą jaunuolį.

* # ♦

ji reikalinga namie, kur yra 
dar jos šeši vaikai namuo
se, šalia John, kuris sulai
kytas nepilnamečių name.

Mrs. Puentes advokatas 
pareiškė, kad tai įvykę dėl 
motinos meilės. Advokatas 
pasakė, jog jinai pareiškusi 
jam, kad Valez sušėrė du 
kartus mažajam Danieliui 
per sprandą. Kai ji pama
čiusi John besigriumant su 
kitu vaiku, tada nubėgo jo 
gelbėti.

Mrs. Puentes, meksikietė, 
gyvena 1321 Newberry avė.,

Šios nelaimės pradžia yra to Vern Valez gyvena 1603
mokyklos kieme. Pradžios 
mokyklos kieme kilo tarp 
Puentes vaiko Daniel, 5 me
tų amžiaus, ir kitų vaikų 
ginčas. Vern Valdez, mo
kykloje prižiūrėtojas, su-

, stabdė tarp vaikų ginčą.
Kai jis grįžo į mokyklą 

penktadienį po pietų, Vern 
Valdez pareiškė policijai, 
Mrs. Puentes išbėgo iš savo 
namo ir jį sučiupusi, paskui 
pašaukusi savo sūnų John, 

' kuris jį užpuolęs su peiliu, 
kai motina jį laikė. Taip sa
ko Valdez.

* * *
Advokatas Robert Roma

no dėl Mrs. Puentes gina 
jos bylą. Ji buvo paleista už 
$50 bonsą, kurį uždėjo jos 
du sūnūs, esantieji a pu j j o- 
je. Advokatas nurodė, kad

So. Halsted str.
Minima byla bus tęsiama

iki gegužės 12 dienos.
Kaip ten bebūtų, tenka

pasakyti, kad nesusiprati
mai neišsprendžiami peiliu 
ar kuo kitu. Čia reikia arti
mo meilės ir daug kantry
bės.

DIENRASTO PRAUGAS, CHICAGO,r
NAUJAS PIRMININKAS v

IET3N0TS

Siuvėju unija turėjo per 
metus $2,189,304

pajamų
Neseniai Nevv Yorke buvo 

paskelbtas pranešimas apie 
siuvėjų (kriaučių) Amalga- 
meitų unijos (vyriškų rūbų 
siuvėjų) finansinę padėtį.

Raportas rodo, kad unija 
per metus, kurie pasibaigė 
sausio 31 d., 1944 m., turėjo 
$2.189,304 pajamų. Tos pa
jamos yra tik generalinio 
ofiso pajamos, į raportą ne
įeina vietinių tarybų finan
sai.

Iš tos sumos $708,109 pa
siliko unijos ižde, o kiti su
vartoti išlaidoms.

Raporto patikrinimą pa
darė sąskaitybos firma S. 
D. Deidersdorf ir Co. Ra
portą pasirašė unijos prezi
dentas Sidney Hillman ir 
sekretorius iždininkas Ja
cob Potofsky.

Pašėlęs šeškas, nieko 
jis nepaiso

Lake Arrowhead, Cal. — 
Capt. William R. Havvard, 
armijos jėgų narys, buvo 
šeškui taikiniu, balandžio 27 
dieną. Viso to rezultatas: 
jo žmona Dorothy Lamour 
atsuko vandens paipą ant 
jo. f ’ H !

Lakūnas papasakojo isto
riją balandžio 28 dieną, San 
Bernardino oro bazėje.

Jis ir filmų vaidintoja 
nuvyko į jų namelį, miškuo
to kalno rezorte, ir išgirdo 
ką tai šlamant popierių dė
žėje. Hovvard pažiūrėjo ir 
manė, kad pamatė katę; Jis 
apvertė dėžę, ir - suriko 
“skač!”

šeškas tiesiai paleido į jį 
‘ugnį”.

Hovvard išėjo į lauką, ir 
jo rūbai buvo, nu, žinote ko
kie buvo, ir Dorothy atsuko 
vandens paipą, ir naikino 
šeško pėdsakus.

Dr. George Shuster, pre
zidentas Hunter kolegijos, 
Nevv Yorke, Katalikų Sąjun
gos Tarptautinei Taikai 17- 
me suvažiavime išrinktas 
pirmininku. (NCWC-t>rau- 
gas)

Buvęs kareivis išgelbė
jo mergytę iš ugnies
Raymond Fox, 28 metų, 

2316 N. 77th ct., Elmvvood 
Park, grįžo iš armijos, jis 
buvo paliuosuotas iš armi
jos dėl mediciniškos prie
žasties, ir šiuom dienom jis 
parodė namų fronte heroiš- 
kumą. Jis bėgo per degan
čius laiptus išgelbėti 4 metų 
amžiaus Barbarą Mertes, 
1647 W 54th st. Išgelbėji
mas tik tik nesibaigė trage
dija, kai Fox užmynęs Man
ketą, kuriame buvo suvinio- 
ta mergytė, perpuolė ir nu- 
sivoliojo degančiais laiptais.

Raymond Fox grįžo iš ar
mijos pareitą kęįyiytadienį, 
šiandien jis yra namų fron
te herojus, jis išgelbėjo mer
gytę iš liepsnų.

Gaisras įvyko praeitą 
sekmadienį.

Motina pagimtė 3 vai-

Mirė vykdamas į 
vaišes

William B. McConnell, 70 
metų, pardavėjas dėl rūbų 
kompanijos, Santa Anna, 
Cal., praeito pirmadienio 
vakare mirė nuo širdies ata
kos, kai jis vyko dalyvauti 
vaišėse, Medinah kluban.

NEW YORk. — Mrs. Vir
ginia Romano, 26 metų am
žiaus, buvo vežama į ligoni
nę. pakelyje automobilyje 
gimė jai du vaikai, ir vie
nas ligoninės eleveitoriu je. 
Mrs. Romano pagimdė tris 
kūdikius gegužės 1 dieną. 
Jai gimė dvi mergytės, kiek
viena po 5 svarus, ir berniu
kas, 4 svarų. Tėvas yra 
Frank Romano, vienoj kom
panijoje tarnaująs kaipo 
prižiūrėtojas.

Tragedija šeimoje
Mrs. Jesaie Mae Spergon, 

25 metų, 2114 Darrovv avė.,f 7Evanston, buvo policijos su
laikyta priemiestyje praeitą 
pirmadienį. Ji kaltinama 
savo vyro nušovime. Jos vy
ras pvt. Richard J. Spergon, 
30 metų. buvo grįžęs į na
mus iš Fort Sheridon. šūvis 
įvyko 1800 Emerson str., 
Evanston. Sgt. Hubert G. 
Kelsh, Evanston .policinin
kas, pasakė, kad Mrs. Sper
gon pareiškusi jam, kad ji 
savo vyrą rado laikant kitą 
moterį ant savo kelių.

* * *
Ragina

Chicagos mayoras Ed- 
ward J. Kelly paskelbė raš
tą, kuriame pasakyta, kad 
nuo gegužės 8 iki 14 dienos 
Chicagoje yra kaipo Chica
gos jaunuomenės savaitė 
(Chicago Youth Week). Ma
yoras ragina visuomenę da
lyvauti visuose parengimuo
se, kurie tuo tikslu bus ren
giami įvairiose miesto da
lyse.

* * *
"Adomas"

>
Vienas vyras, 55 metų 

amžiaus, Adomo rūbuose,
Į ėjo Clark str. Du policinin
kai jį areštavo, kad nelajku 
pradėjo plaukioti su Adomo 
rūbais.

• a «

ProaidSjo
Gegužės 1 dieną Chicago

je prasidėjo su bereikalingu
triukšmu savaitė.

* * *
Atsargiau

Penkių metų amžiaus vai
kui buvo perskelta galva, 
kai jo žaidimų draugas me
te akmenį. Nelaimė įvyko 
namų priešakyje, 945 Cle
veland avė.

Iš karo frontų

1,315 amerikiečią karių dingę karo 
frontuose

DINGUSIŲJŲ KARO FRONTUOSE KARIŲ SKAIČIUJE 
YRA IR LIETUVIŲ

Karo departamentas pra-jse karių skaičiuje yra p.f.c.
eitą pirmadienį paskelbė, 
1,315 Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareivių pavar
des, kurie dingę Azijos, Eu
ropos, Viduržemio, Pietų 
Pacifiko ir pietvakarių Pa
cifiko apylinkių karo fron
tuose. Dingusiųjų karo fron
tuose karių skaičiuje 61 vy
ras yra iš Illinois valstijos, 
įskaitant 28 chicagiečius.

Dingusiųjų karo frontuo-

Anthony J. Stankus, jo mo
tina Mrs. Josephine Stankus 
gyvena 6958 So. Rockwell, 
Chicago, III.

Karo frontuose dingę 4 
vyrai yra iš Indiana, 7 iš 
Michigan, ir 23 iš Wiscon- 
sin, jų skaičiuje yra lst Lt. 
Robert F. Pinkus, jo moti
na Emily W. Pinkus gyvena 
šįuo adresu: 2901 N. 20th 
str., Mihvaukee.

Šuo davė signalg

4 seserys iššoko iš ugnies
KETURIOS SESERYS NUŠOKO NUO PORČIAUS STO

GO, KAI KILO NAME GAISRAS. DVI SUSIŽEIDĖ
Keturios seserys nušoko 

nuo savo namų porčiaus 
stogo, 5624 Higgins rd., kai 
gaisras kilo jų name, anksti 
praeitą antradienį. Dvi se
sutės susižeidė šokdamos 
uuo stogo, kai ugnis ėmė 
siausti name.

Jų tėvai, Mr. ir Mrs. On- 
firo Massari, kurie miegojo 
žemai, išbėgo nesukliudyti 
ugnies, bet mergaitės — 
Eletta. 12 metų, kuri gali
mas dalykas nusilaužė ran
ką; Liberta, 16 metų, kurios 
kojos buvo sužeistos; Helen, 
10 metų, ir Mary, 18 metų— 
buvo užblokuotos liepsnų li
pant laiptais. Jos išėjo pro 
langus į porčiaus stogą.

William MacKinzie, 22-to 
gaisrininkų batalijono va
das, pareiškė, kad ugnis su
kėlė $4,000 huostolių. Vien 
tik sienos teliko. Visos sese
rys buvo nugabentos į ligo
ninę, išskyrus Mary.

Šeimai įspėjimą apie gais
rą davė didelis šuo, kuris 
ėmė loti. Jei ne šunies urz
gimas ir lojimas, vargiai ar 
mergaitės būtų apėjusios iš
bėgti pro langus, pareiškė 
vadas MacKinzie.

Laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

praeitą pirmadienį paskel
bė Jungtinių Amerikos Val
stybių jūrininkų (navy, ma
rine corps ir coast guard) 
sąrašą, kuriame pažymėta, 
kad 9 jūrininkai mirė, sep
tyni buvo sužeisti ir 52 din
ge-

Sąraše pažymėta, kad 
Thomas Edsvard Yakubinis, 
seaman lst class U. S. N., 
buvo sužeistas. Jo tėvai Mr. 
ir Mrs. Stanley Yakubinis 
gyvena šiuo adresu: 701 Mc- 

iKinley str., Benton, III.

PASKOLOS
DAROMOS

lt Pirmų Morgičių

Trečiadienis, geg. 3 d., 1944

Lmus.

Mirė mieste
65 metų amžiaus vyras, iš 

Berwyn, praeitą pirmadienį 
mirė Chicagos mieste, kai 
jis ėjo State gatvėje, netoli 
Randolph gatvės.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimui
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ftEMOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. JOsų indėliai rūpestingai globo Ja
ni b* ligi $6,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
surataoe Corp. Jūsų pinigai greitai Umokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINĖ JSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8236 SO. HALSTED ST.

Namų fronte

Nelaimės
Pauline Murray, 6 mėne

sių amžiaus, ir jos sesutė 
Lorraine, 19 mėnesių am
žiaus, buvo smarkiai nupli
kytos praeitą pirmadienį, jų 
name, 2418 W. 68th str., kai 
mergyčių motina išpylė ka
tilą verdančių bulvių ant jų, 
esant joms vežimėlyje. Mer
gyčių tėvas Thomas G. Mur
ray, Wilson ir Co. oficialas, 
pasakė policijai, kad jis ne
tyčia pastūmė vežimėlį prie 
savo žmonos rankos. Kai 
buvo netyčia paliesta moti
nos ranka, tada įvyko ne
laimė ; mažos mergytės nu
kentėjo.

« s *
Gaisro aliarmai

Chicagoje balandžio mė
nesį buvo 2,282 gaisro aliar
mai, į kuriuofc atvyko gais
rininkai. Apie tai pranešė 
praeitą pirmadienį ugnies 
komisijonierius Corrigan. 
Balandžio mėnesį buvo dau
giau 193 aliarmų, negu ko
vo mėnesį.

PAS
— ka

MUTUAL FEŪERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago

LEM2 W. CERMAK RD......................TeL CANai 8887
BEN J. KAZANAUSKAS, Rattlnfaikaa

MIRACLE" sienoms
............. ..  M A LIA V A

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma- 
liavotomg sienoms ar lu
boms, wallboard, skiepų 
sienoms.

2. Apdengia kaip Magika.
3. Išdžiūva į vieną valandą.
4. Maišosi su vandeniu.
5. Neturi "Maliavos” kvap

snio.
6. Lengvai apvalomas.
7. Gražiausios Spalvos.

BERLAND'S
PAINT STORE 

PH—jgp S. Halsted Sb c
Pietvakarių Krautuvė -----  3618 West 26th Street

________________

X Dr. C. Zį Vezelis šio 
mis dienomis išvyko pas sa
vo sūnų Master Sergeant 
Chas E. Vezelis stovykloj 
McClellan Field, Calif. Na
mo žada grįžti apie gegu
žės 11 d. Pažymėtina, kad 
jau 30 metų, kaip dr. C. Z. 
Vezelis yra dantisterijos 
praktikoj. Jo ofisas randa
si adresu 4645 S. Ashland 
Avė.

X Violet Spirauskas, Liet. 
Vyčių Chicago apskrities 
vice pirm. ir 36 kuopos sek
retorė, dabartiniu laiku a- 
tostogauja Rytuose. Žada 
aplankyti New York, New 
Jersey valstybėje kai kurias 
vietas, Philadelphia ir Wash 
ington. Laimingos kelionės.

X Darius-Girėnas Karei- 
vių Motinų klubas laikosi 
savo teisių. Narių turi 800, .. 
todėl į Chicago Lietuvių 
Konferenciją, gegužės 21 d., 
Lietuvių Auditorijoj, išrin
ko net 32 atstoves. Aukų 
paskyrė $10.00. Tokio skai
čiaus atstovų, tur būt, ne
turės nei viena draugija.

X George Jaworowski, 
pirmininkas Raud. Kryžiaus 
svetimų kalbų spaudos pub
likacijos, atsiuntė "Drau
gui” padėkos laišką už di
delę publikaciją Raud. Kry
žiaus Karo Fondo vajuje, 
kuris baigės gegužės 1 d. 
Tautinėm grupėm paskirta 
kvota, sako, bus sukelta.

X Mečys Motuzas, Dėdės 
Šamo karys, (Technical Sgt.) 
gavęs savaitę "furlough”, 
parvyko paviešėti pas žmo
ną ir draugus. Jo žmona, 
Bronė Motuzienė, yra žino
ma Ateitininkų draugovės 
narė-šoksja ir talentinga 
vaidintoja.

X Gegužės 7-tą dieną, a- 
teinantį sekmadienį, neuž
mirškime nuvykti į kortavi- 
mo ir kauliukais žaidimo 
pramogą Dariaus-Girėno sa
lėj, 4416 So. Western Avė., 
kurią rengia J. Pumputienė 
ir O. Jasparienė su savo pa- 
gelbininkėmis 3 vai. popiet, 
Tėvų Marijonų misijai Ar
gentinoje paremti.

X J. Pikelis, žinomas Bri
dgeport biz n i e r i u s, Dry 
Goods krautuvės savininkas, 
šiomis dienomis savo krau
tuvę perkėlė į erdvesnę ir 
moderniškai įrengtą krau
tuvę, 3401 S. Halsted St. 
Pasisekimo naujoj vietoj!

X Muz. V. Daukša, šv. 
Kryžiaus parapijos vargoni
ninkas, yra vienas seniausių 
lietuvių muzikų-vargoninin- 
kų Chicagoj. Kun. J. Dam
brauskui, MIC., Aušros Var
tų parapijos kleb., kefcurde- 
šimtės atlaidų proga varg.
J. Brazaičio svečiams suruoš 
toj puotoj iš anksto pakvie
tus vargonininkus į ruošia
mas parapijos skolos atmo
kėsimo iškilmes, spalių m.,
V. Daukša pranešė, jog jis 
atvykęs iš Lietuvos ir gy
venęs West Side dar tuo
met, kai nebuvo lietuvių pa
rapijos. . - /




