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RUSAI PUOLĖ NACIU BAZES PABALTY
Aliantai užėmė 6 Italijos miestus

Veržiasi vis giliau į nacių pozicijas

Bombos sukėlė gaisrus Daugavpily, 
Latvijoje, ir Tartu, Estijoje

SĄJUNGININKŲ STA- 
BAS Neapoly, geg. 14. —
Raportai iš fronto sako 
penktos armijos prancūzai 
kariai, Amerikos tankų ir 
artilerijos padedami, užė

mė vokiečių Castelforte 
tvirtovę, 13 mylių į pietus 
nuo Cassino.

Korespondentų praneši
mai sakė miestas buvo už
imtas vakar ir sąjunginin
kai dabar išmuša vokiečių 
likučius kalnuose aplink 
Castelforte, ir varosi į to
limesnius objektus.

Dėl to miesto beveik ne
pralaužiamo stiprumo jis 
buvo įgijęs vardą “Mažasis 
Cassino.’’

Vokiečiai jau anksčiau 
buvo pranešę, kad jų jėgos 
pasitraukė iš Castelforte.

Sąjungininkų ofensyva 
varosi gilyn į tvirtąją na
cių Gustav liniją, vietom 
net iki dviejų mylių.

NAUJA KINIEČIŲ
OFENSYVA BURMOJE
KANDY, Ceylon, geg. 14. 

— šios dienos raportas sa
kė Gen. Stilwell vedami ki
niečiai pridėjo naują cfen- 
syvą prieš japonus šiauri
nėje Burmoje. Anot Adm. 
Mountbatten komunikato, 
kiniečiai, artilerijos ir tan
kų pagalba ir lėktuvų sau
gojami, įsiveržė gilyn į ja
ponų pozicijas į vakarus 
nuo Nogaung upės.

Spėjama, kad naujausia 
sąjungininkų ofensyva tai
koma į priešo Kamaing, 
Mogaung ir Byitkyina ba
zes.

Komunikatas sakė sąjun
gininkų artilerija ir lėktu
vai “perviršija priešo.”

Į rytus nuo Mogaung u- 
pės japonai atakavo Han- 
pin, 10 mylių į šiaurę nuo 
Kamaing, bet buvo atmušti. 
Kautynėse jie prarado du 
savo komandierius.

Raportas taipgi sakė ki
niečiai apsupo Hkatangka- 
wang, keturias mylias į 
šiaurę nuo H&npin. Stilwell 
kariai pralaužė priešo lini
jas aplink Tiangzūg tvirto
vę, 30 mylių nuo Myitkyina.

KALENDORIUS
Gegužės 15 d.: Steigiamo

jo Seimo Atidarymas, S v. 

Sofija, Šv. Jonas Šakietis; 

senovės: Gražutis ir Jau-

nptė.
Gegužės 16 d.: Malda vi-1 rado 12 aavo bomberių ir

mų diena, šv. Jonas Ne- 
pam.; senovės: Vitagaris ir 
Bitė.

ORAS
Giedra ir šilta.

Kaina 3c

Einant į trečiąją Italijos 
ofensyvos dieną sąjungi
ninkai, apart Castelforte, 
okupavo bent penkis kitus 
miestus ir septynis strate
ginius kalnus.

Amerikos lėktuvai ataka
vo ir perkirto geležinkelį 
einantį per Brenner perėją, 
kuriuo vokiečiai siunčia ka
rius ir reikmenis iš Vokie
tijos į Italijos Po klonį.

Pranešimai taipgi sakė 
aštuntos armijos britai ka
riai užėmė Sant Angelo 
miestelį, vakariniam Rapido 
upės krante, pustrečios my
lios į pietus nuo Cassino.

Vokiečiai visur priešinasi Puldami nacių Gustav liniją su didele karių ir ginklų jėga, sąjungininkai pradėjo 
įsiveržusiems sąjunginin- savo priešinvazinę ofensyvą Italijoje. Vėliavos nurodo britų ir amerikiečių pozicijas
kams, kurie suima vis dau
giau nacių belaisvių.

Keliose vietose vokiečiai 
bandė pravesti kontrofen- 
syvas, kurios, tačiau, buvo 
atremtos.

Raportas sako naciai 
neutralizuoja Romą

BERNAS, geg. 14. — Lai
kraštis Basler Nachrichten 
vakar rašė1, kad vokiečių 
aukštoji komanda “ėmėsi 
naujų žygių griežtesniam 
Romos neutralizavimui,” ir 
tuo padarymą iš jo atvirą 
miestą.

Anot laikraščio, centrinėj 
miesto daly įsteigta zona, 
kurion negali įeiti nei vo
kiečiai kariai.

RAF lėktuvai sunaikino 
šešis ašies laivus

CAIRO, geg. 14. — šian
dien pranešta, jog britų lėk
tuvai balandžio mėnesyje 
sunaikino šešis ašies laivus 
ir du jų sužalojo. Tie veiks
mai įvyko rytinė!} daly Vi
duržemio jūros.

Wellington bomberiai ata
kavo 1,200 tonų prekybinį 
laivą prie Leros salos ir pa
liko jį beskęstantį.

Lėktuvai atakavo tris naciu taikinius
29 dienas be perstojimo puola nacius
LONDONAS, geg. 14. z— 

Du tūkstančiai sąjunginin
kų lėktuvų vakar atakavo 
tris svarbius taikinius šiau
rinėj Vokietijoj. Orinėse ko
vose sąjungininkai numušė 
63 nacių lėktuvus, ir pra-

10 naikintuvų.
Iš viso maždaug 5,000

lėktuvų iš Anglijos ir Ita
lijos numetė apie 8,000 to
nų bombų ant nacių oku
puotos Europos.
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šioje ofensyvoje, kurios tikslas yra Romos užėmimas. (Acme-Draugas Telephoto)

200 japonu lanku 
puola Loyang miestu

CHUNGKING, geg. 14.— 
Vakar pranešta, jog japo
nai pasiuntė 200 savo tan
kų į kautynes už Loyango 
miestą. Kiniečių komunika
tas sakė dideli mūšiai vyko 
į pietus ir vakarus nuo to 
seno Kinijos miesto ketvir
tadienio naktį.

Pagal raporto, kiniečiai 
ir japonai kovojo durtuvais 
pietiniam Lo upės krante. 
Abi pusės smarkiai nuken
tėjo.

Kiniečiai taipgi pripažino 
praradę Mienchih miestą, 
kurįi japonai užėmė penkta
dieny, nors mūšiai tebevyk
sta jo pakraščiuose.

Britų radio pranešimas, 
girdėtas New Yorke, sakė 
padėtis Loyange esanti “la
bai rimta.”

IŠ Y»A8 «NGTONO. — 

Laivyno pranešimu, Ameri

kos lėktuvai atliko kitą ata

ką ant japonų laikomos Na

uru salos.

IŠ CHUNGKING. — Ki

niečiai atsiėmė dalį Peiping- 

Hankovv geležinkelio. Japo

nai veržiasi Į Loyang.

Numušė 213 lėktuvų

Amerikiečiai atakavo, Fo 
cke-Wulf lėktuvų fabriką 
prie Tutow, geležinkelių 
centrus ir traukinių taisy-. 
mo fabrikus prie Osnabruc- 
ko, dirbtinio aliejaus varyk
lą Stettin apylinkėje, ir ki
tus taikinius.

Su vakar dienos numuš
tais priešo lėktuvais, skai
čius dviem dienom siekia 
213 sunaikintų ašies lėktu
vų.

Ragina pratęsti Dies į Vis tebemuša japonus
komiteto veikla

WASHINGTON, geg. 13. 
— Grupė atstovų, po Rep. 
Thomas (N. Jersey, Rep.) 
vadovybe, veda kampaniją, 
kurios tikslas yra padaryti 
Dies komitetą priešamerl- 
koniškos veiklos tyrinėjimui 
pastovia Atstovų buto ko
misija, vietoj duoti jai iš
sibaigti vien dėl to, kad jos 
pirmininkas Martin Dies 
(Texas, Dem.) grįžta į pri
vatų gyvenimą.

Thomas įspėjo jog šiam 
kraštui gręsia “požeminė 
strategija” įvairių prieša- 
merikoniškų grupių, ir ragi
no Kongresą nestoti saugo
jus kraštą nuo laisvės prie
šų.

Sudužo Liberty laivas;
48 įgulos nariai žuvo
VVASHINGTON, geg. 14. 

— Karo laivų transporto 
administracija pranešė, kad 
Liberty laivas “William H. 
Welch,” kuris nuvežė ka
ro prekes Anglijon, beplau
kiant atgal Amerikon už
važiavo ir sudužo ant ak
menų netoli šiaurinės Ško
tijos kranto. Nelaimė įvyko 
didelės sniego pūgos metu 
kelias savaites atgal, ir 48 
vyrai žuvo.

Sušaukia Jugoslavijos 
partijų pasitarimą

LONDONAS, geg. 14. — 
Jugoslavijos Karalius Pet 
ras vakar kvietė visų Ju
goslavijos politinių partijų 
atstovus susirinkti Jugosla 
vijos ambasadoje pirmadie
ny. Informuoti sluoksniai 
sakė susirinkimas reikalaus 
premjero ir užsienių reika
lų ministro Bozidar Purit- 
dh atsistatydinimo.

iš kalnu prie Kohima
KANDY, Ceylon, geg. 14. 

— Britai kariai beveik bai
gia išmušti japonų pozici
jas kalnuose į pietryčius 
nuo Kohima.

Dvidešimts mylių nuolm- 
pahl smarkios kovos vyks
ta dėl mažo, bet strateginio 
Postanbang miestelio.

Italai užpildo kelius 
einančius iš Romos

LONDONAS, geg. 14. — 
Nacių DNB agentūros pra
nešimas sakė ilgos eilės ita
lų pabėgėlių užpildo kelius 
vedančius iš Romos, tuo dar 
labiau apsunkindami sąjun
gininkų apdaužytas nacių 
susisiekimo linijas aplink 
Amžinąjį Miestą.

Atakavo aerodromus Biak saloje
Hollandia, Aitape užmušta 1,717 japonų i y|5y|[N NEDRĮSO
GEN MacARTHUR ŠTA- karių, ir 354 jų suėmė be- 

BAS N. Gvinėjoj, geg. 14.— laisvėn.
Sies dienos pranešimas pa
sakė apie naujas lėktuvų 
atakas, kurių tikslas yra ne
utralizuoti japonų aerodro
mus kelis šimtus mylių į 
vakarus nuo Hollandia.

Liberator bomberiai ket
virtadienio naktį ir penkta
dienio rytą atakavo Mok- 
mer aerodromą Biak saloje, 
Schutena salyne.

Vienas Amerikos lėktu
vas buvo priešlėktuvinių 
patrankų numuštas, bet jo 
įgulos nariai buvo išgelbė
ti.

Amerikos patrolė Hollan
dia ir Aitape apylinkėse už
mušė dar 101 japoną ir 30 
jų suėmė, tad nuo išlipdi- 
nimų bal. 22 d., amerikie
čiai užmušė 1,717 japonų

Price 3c

LONDONAS, geg. 14. — 
Maskvos radio pranešimas 
sakė rusų didieji lėktuvai 
atakavo nacių bazes Latvi
joje ir Estijoje. Iš to daro
ma išvadų, jog rusai gali 
greitu laiku pradėti ofensy
vą Pabalčio fronte.

Lėktuvai puolė vokiečių 
militarinius traukinius ir 
sandėlius prie D.augavpilio 
(Dvinsko) Latvijoje, ir Tar
tu, Estijioje. Bombos sukė- 
lusios didelius sprogimus ir 
gaisrus.

Vokiečių komandos pra
nešimas nurodė, jog didelė 
rusų jėga persikėlė per Mol
davą upę, 60 mylių gilyn 
Rumunijoje, kadangi minė
jo kautynes tarp rumunų 
ir rusų tos upės vakariniam 
krante.

Maskva nėra nieko sakiu
si apie tokį persikėlimą, 
bet praeitą mėnesi pranešė

Slavai puola nacius 
Balkanų frontuose

LONDONAS, geg. 14. — 
Maršalo Josip Broz štabo 
pranešimas sakė jugoslavai 
partizanai sumuša nacius 
beveik visuose Jugoslavijos 
frontuose.

Pripažinta, tačiau, jog 
smarkios kautynės vyksta 
Serbijoje, kur naciai vieto
mis pasivaro pirmyn. Vo
kiečiai pralaužė partizanų 
linijas Lika apylinkėje.

Herzegovinjoje, Slavoni- 
joje ir Slovėnijoje partiza
nai veda ofensyvas prieš 
vokiečius.
SUPAŽINDINKITE KITUS 

SU DIENR. “DRAUGU”

Komunikatas taipgi pra
nešė, jog Mitchell bombe
riai atakavo Penfoei aerod
romą ir kareivines Timor 
saloje. Sukelti gaisrai ma-I
tesi už 50 mylių.

Liberator ir Mitchell lėk
tuvai nakties metu numetė 
22 tonus bombų ant Nam
ie o, aerodromo ir kareivinių, 
Boeroe saloje, į| šiaurę nuo 
Timor. Lengvesnieji bombe
riai numetė kitą 40 tonų 
bombų ant japonų patran
kų pozicijų prie Borpop ir 
Cape Namaroda, New Ire- 
land saloje.

Vol. XXVIII

apie užėmimą Falticeni 
miesto, netoli jos rytinio 
kranto.

Rusai sako naciai vis te- 
beatakuoja jų poziciją Dne- 
stro upės sektory, žemiau 
Tiraspolio, kur rusai įstei
gė poziciją upės vakariniam 
krante.

Anot Maskvos biuletenio, 
penktadienio nakties ataka 
sukėlė didelius sprogimus 
Daugavpily. Iš sprogimų 
kilę gaisrai padengė didelę 
dalį to geležinkelių centro, 
kuris randasi 115 mylių į 
pietryčius nuo Rygos.

Biuletenis taipgi sakė 
Tartu mieste, Estijoje, įvy
ko vienuolika sprogimų ir 
kilo 10 gaisrų tarpe trau
kinių ir sandėlių. Tartu 
randasi 100 mylių į pietry
čius nuo Tallinno, Estijos 
sostinės, ir 65 mylios į 
šiaurvakarius nuo Pskovo.

U. S. lėktuvai mušėsi 
su naciais virš Lenkijos

LONDONAS, geg. 14. —- 
Mustang naikintuvai lėktu
vai, kurie lydėjo bomberius 
į šiaurinę Vokietiją, vakar 
skrido virš Lenkijos, kur 
užtiko vokiečių lėktuvus, 
prieš kuriuos kovojo.

Penki U. S. lėktuvai 
nusileido Švedijoje

NEW YORKAS, geg. 14. 
— Švedijos radio praneši
mas sakė keturi Amerikos 
keturmotoriniai bomberiai 
ir vienas naikintuvas buvo 
priversti nusileisti Švedijo
je ir jų įgulas sudarą 45 vy
rai buvo internuoti.

Anot pranešimo, visi ame
rikiečiai sveiki.

SULAUŽYTI DRAUDIMO
SPRINGFIELD, Mass., 

geg. 14. — Lenkų kunigas 
S tani siaus Orlemanski, ku
ris grįižo iš vizito pas Sta
liną Maskvoje, buvo vakar 
suspenduotas. Gavęs iš dk>- 
cezįjos viršininko Vysku
po Thomas M. O’Leary sus
pendavimo pranešimą, Kun. 
Orlemanski sakė jis ape
liuojąs reikalą į Apaštališ
ką Delegatą Washingtone, 
ir tuo būdu draudimas ne
galioja.

Nors jam uždrausta at
našauti šv. Mišias, Kun. 
Orlemanskis buvo sakęs jis

Kiti lėktuvai, iš Solomo- laikysiąs Mišias savo para- 
no bazių, atakavo du aerod- pi jos bažnyčioje, bet vis- 
romus ir sandėlius Rabau- vien nedrįso draudimo ne- 
le, netolimoje New Britain klausyti ir šv. Mišių šian- 
saloje. , dien neatnašavo.
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IS KITU KOLONIJŲ GYVENIMO ti ARO BELAISVIŲ 
MEDALIS

Matas, A. G. Orantas, A. E. 
Petrauskaitė, M. Zailskienė. 
P. Jokubauskas, dr. P. Vi
leišis.

Atsišaukimas
Į Connecticut valstybės 
lietuvius ir organizacijas 
Gerbiamieji:— «

Amerikos Lietuvių Tary
ba paprašė ir įgaliojo VVa-j naJail/|ze 
terburio A. L. Taryboas sky-l PbOaflyCS 
rių rūpintis sušaukti Con- £įa turistų bei svečių ro- 
necticut valstybės lietuvių mantiška vieta, į kurią žino

Iš Los Angeles

Lietuvio laiškas 
iš Maroko

LKFSB-ras gavo laišką 
iš šiaurinės Afrika*, iš Ma
roko nuo Vyt. Gedgaudo, 
kurs tenai tarnauja Pran
cūzijos sveimšalių legione. 
Kalėdų metu jisai buvo li
goninėje, o dabar jau pasvei
kęs ir vėl grįžo prie tarny
bas. Tasai Kauno laikrašti

ninkas mano, pabaigęs kari
nės tarnybos laiką, apsigy
venti Prancūzijoje (kuri, 
gal, tikisi tada jau bus iš
vaduota); ruošiasi nepames
ti spaudos darbo.

B
•^7*;. e*

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

— ♦

konferenciją
Kvietimą Wa>terburio Lie

tuvių Taryba priėmė ir šiuo 
skelbia, kad Connecticut Lie 
tuvių Konferencija įvyks 
1944 m. gegužės-May 28 d 
Sv. Juozapo mokyklos audi 
tori j oje, Waterbury, Conn.

Konferencijos pradžia 2:30 
vai. popiet.

Prašome skubiai susirū
pinti šia konferencija. Visi 
klūbii, kuopos, draugijos ii 
šiaip visuomeniškos organi
zacijos kviečiamas dalyvau
ti konferencijoje.

Delegatus reikia rinkti pc 
du (2) nuo organizacijos iki 
25 narių. Didesnės organi
zacijos gali rinkti ir dau
giau delegatų.

Taipgi kviesiame dalyvau
ti pavienius visuomenės vei
kėjus, profesi j analus ir biz
nierius.

Taipgi prašome sukelti 
kiek galima daugiau pinigų 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
darbams paremti. , 
Konferencijos tikslas

1. Stipriau susiorganizuo
ti į pasekmingesnį karo rė
mimą skubesnei pergalei už
tikrinti.

2. Mūsų žodis bus daug 
tvirtesnis, jei visas jėgas 
sujungsime į krūvą už Lie
tuvos nepriklausomybės at- 
Steigimą.

3. Paminėti lietuvių spau
dos laisvės atgavimo 40 me
tų sukaktį.

4. Paminėti Lietuvos Stei
giamojo seimo 24 metų su
kaktį ir dar stipriau užak 
cent'ioti Amerikos lietuvių 
siekimą atstatyti ant demo
kratinių pamatų laisvą ne-1 
priklausomą Lietuvą.

5. Paminėti Klaipėdos kon 
vencijos pasirašymo 20 me
tų sukaktį.

Svečiai kalbėtojai bus pik. 
Kazys Grinius ir redakto
rius Juozas B. Laučka, abu 
iš New Yorko.

Kvietimo komitetas; A. J. 
Aleksis, A. Lazda:\skas, T

nes plaukia iš visų kraštų 
Netrūksta nei lietuvių. Vie
ni išvažiuoja, kiti atvažiuo
ja, kiti pasilieka ant visa- 
dco.

Čia noriu paminėti atvy
kusią iš Cleveland, O., vi
suomenės veikėją Suzaną 
Makūnienę, kuri ilgiausiai 
išbuvo atvykusi savo silp
nos sveikatos taisyti, pasil
sėti, toliau nuo kasdieniš
kų namuose ir draugijose 
darbų pagyventi. Bet netaip 
buvo: ir čionai ji veik ne
gavo to poilsio, kokio tikė
jos ir kckio jai reikėjo. Nuo 
latos buvo kviečiama prie 
įvairaus veikimo. Gegužės 9 
d. išvyko namo, kur, be abe
jo, visa šeima jos pasilgus.

Kitą žiemą atvyks čionai 
su savo dukrele, sūneliu ir 
kitais giminėmis ar kaimy
nais. Čia tokia vieta, kad iš 
seno jauną padaro, o kas 
nenori būti jaunas? Ypa
tingai moterys, kurios daug 
dolerių praleidžia, kad at
rodytų jaunes. Gi čia tas 
gaunama dykai iš saulėtos 
gamtos j/vairenybių.

Laimingos kelionės jai pa
siekti savo namus ir rasti 
saviškius sveikus, linksmus.

Taipgi mus paliko ir ka
pitonas inž. P. LabanauskaB 
kuris išvyko į Rytines val
stijas profesijai gilinti. Lin
kėtina jam laimingai siekti 
savo tikslo ir nepamirš i sa
vųjų. J- K. M.

Abi pusės naujo medalio, 
kuris Jo Šventenybės Popie
žiaus Pijaus XII nuliedintas 
ir teikiamas karo belais
viams. (NCWC-Draugas)
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MONARCH UQUOR 
3529 So. Halsted St

Phone YARDS 6064

MIRACLE" šieno m s
A LIA V A

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma
li a vo t omą sienoms ar Ul
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

Mes r£uu.i9i7 S. Halsted St. c

fr
u**“**

MIRACLE WAI± FINIŠU

’ KS0M10M 
pasti rota

Pietvakarių Krautuvė 3618 West 26th Street

Bud riko Radio Valandos:
W.H.F.C. 1420 Kilocycles —

Ketverge, 7 vai. vakare. 
VV.C.P.D., 1000 Kilocycles —

Nedėlloj, »:»0 vai. vakar*.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Ui Dar temomis KainomlsI

Atvykite | mūsų Jardą Ir apžiūrėkite 
hą Ir ankštą rflš| LENTŲ—MULW0BK 
- STOGŲ IB NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčių, viikų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT BU M08Ų EKSPERTAIS

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1 
STANLEY UTWINAB.

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 80. HALSTED ST. . TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-toa vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

DR. VAITOSI!, OPT. 
LKTUVIS

praktikai
Oyto»etHeally Aklą 

Palengvina akių įtempimą, kuria
eštt priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigime, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karitį, atitai
sė trumparegyste Ir tollregyvtą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas d»- 
romaa su elektra parodančia saa- 
žlauflias klaidas. Speciali atyda afc- 
krehMama į mokyklas vaikus. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki B v. 
vak. Soredomis nuo pietų, o No-

dilioj pagal sutartį.
Rugely atsitikimų akys atitahm-

4712 South Ashland At.
Pkeme T ARDU 1Y71

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
,Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

karo aviacijos skyrius ii priežaa 
ties spalvų neregė jimo — (color 
bllndnesfl), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve.I
Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per š| Pavasarini 31 Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

•Krautuvė atdara Nedėliomia — 
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p.p.

Utamikais, Ketvergais ir Suba- 
tomia Iki 9:30 vai. vakare.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINOUŽ

>4

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT 8UPERVISION

STANDARD
FEDERAL

SAVINGS
AND

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 Archer Avė.
JUSTIN MACKIEWICH,

Virginia 1141
Pres. and Mgr.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

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

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, žiedus, Rašomas
Plunksnas,
strumentus.

ir Muzikalius 
Pasinaudokite!

In-

JOHN A. KASS
fEWELRY — 1VATCHMAKER 

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

NUVARGUSIOS 
DEGANČIOS 

NIEŽI ANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVINES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga
rantija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantis

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1462.

Res. 6958 Se. Talman Avė.
Rea. TbL GROvehlll 6617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMS!
Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami lleg- 
zamlnuotl jas modernlSklausla 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
rali sutelkti.

SS SIETAI PATYRIMO 
pririnki mr akinių, kurie prašali

na visą aklų įtempimą.

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

OPTOMETRISTAl 
1801 So. Ashland Avenne

>«- Kampas IS-toa 
Trinia* n OANAL OSSS, Chicago

QFI8O VALANDOS:
Kasdien 4:10 a. m. iki !:>• p. m. 

Traūlad. ir BoStad. »:10 a. m. 
iki T:40 p. a.

’DR'G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 matų patyrimas •£.
4 TsLt Yarda 1829 :ų‘*

Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis

Ištaiso. ju r .t
Oflao Ir Aldnlų Dirbtnvl 
8401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th 8treat 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
jLSakmadleayją pagal sutarti. +

WHOLESALE

FURNITURE

BROKER
Uverything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointrfient caU — 

REPUBLIC 6051

IBARGUTIJ’
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

R AnTO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - USB kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 Ud 8 v. v'.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L
Telefonas 

= ■

— GROvehlll 
E3EE

2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SUBGEON 
4845 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Mm 2 Iki 4 Ir ano 6 Ud 8 vaL vak.

NedOtmaln pagal rataitj , 
Offlee TaL YARda 4717 
Namų TaL

TaL YARde 2246

DR. C. VEZaiS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street ‘ ’

VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadieni pagal sutarti- ''

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofisą vaLt 1-8 Ir 6-8:86 E. H. 

Trečiadieniais pagal sutarti
YARda 5621 

KKNveed 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAI 

Mb» vaL: nno 1-1; ano 6:30-8:90 
756 West 35th 8trv«*

TaL CANaI 6122

< DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS K CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
1—I popiet Ir 7—8 v. v. 
TrfaBad. M SeitadMa

REZIDENCIJA 
Wes4 66th Place

TeL REPabBe 7868 z

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St. 
Bezidencija: 6600 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: U v. ryto Iki 3 p.p»

6 ūd 9 vaL vakar*.

TeL YARda 3146

DR. V. A. S1MKUS

984 Weat S5th Street
▼aL: 11-13; 3-4; k 6:30-8:30 

Pirmadieniais—2-4 kr 6:30-8 JO 
Šventadieniais—11-13.

Skaniausia 
kurią 
mis.

duona yra toJL 
■ava rauko-

LIETUVIAI DAKTARAI

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 
6155 So. Kedzie Avenne

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

Oflao Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. TeL: MIDway 2880

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

<4.

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Dd 8:00 vai 
Trečiad. tr Sekm. tik. susitartus

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryto, 2-6, 7-0 P. M. 
tl47 S. Halsted St, Chlcags 

Pirmadieniais, Trečiadieniais

VaL: nuo 3 p.p, iki 8 vakare

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne
Oflao TeL LAFayette 3210 ■ 
Bea TeL LAFayette 0094

Jeigu

„ VALANDOS:
Plruu, Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
v/Penktad. 8:30 Dd 9:30 vak.

- fieštad. 6 vaL Ud 9 :30 vak.
Sekmadieniais pagal misi t arimą.

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

J. W. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

■DRAUGAS" HETjP WAWTED 
*D VERTI KINO DEPARTMENT 

137 No. Dearborn Street
RANAolsb MMMN

HT1J WANTED — TYRAI HELP WANTED — VYRAI HExP WANTED — MOTERYS

SVARBUS PRANEŠIMAS

Matymai rrlkalanja kad 
bom darbtnlnkn turi (alfrytl Pa- 
Ituonavlmo Kaštą (sta temeni at 
avallablllty) nuo dahartlnėa dar
bo (MtalKoa — ar nuo War Man- 
power COmmlffllon — pirm pra
dedant dirbti kitoje JatalfroJe. 
Persitikrinki* ar Jils galit gauti 
tr ar Jnma reikalinga palluoaa- 
vlmo raštas. Jfls sutaupysit sau 
lr darbo Įstaigom** daug laiko.

DIE CASTING
MACHINE OPERATORIŲ

Aukščiausia rata mokama ir 
plece work. Užtenkamai viršlaikio. 

Diena ir naktį šiftal.

NATIONAL DIE 
CASTING CO.

600 N. Albany Ave.

HEI.P WANTED — VYRAI

LANGŲ PLOVĖJŲ—HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtsISauklte 
Tlmekeeper’s Ofisan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Road

POLIRUOTOJŲ
Hotel sidabrui, pastovūs darbai 

REIFFEL & HU8TED 
2700 W. Van Buren St.

REIKIA
CABINET MAKERS 

AMERICAN CASKET CO. 
ISIS W. DIVISION ST.

SHEAR VYRŲ
Reikia vyrų prie Plieno

Sųuaring Shears.

SHEAR HELPERS 
IR ABELNŲ PLIENO 
WAREHOUSE DARB.

Reliance Steel Corp.
1601 S. VVolcott 

CANAL 2442 G. A. COOPER

STIKLO DARBININKU
Patyrimo Nereikia

STIKLO PIOVEJŲ 
VALYTOJŲ 

POLIRUOTOJŲ 
PAKUOTOJŲ 

IR TROKERIŲ 
PASTOVŪS DARBAI 

GERA MOKESTIS
i PATOGI 

TRANSPORTACIJĄ

HOOKER GLASS 
8i PAINT MFG. CO.

639 W. WA8HINOTON 
BLVD.

Klauskite dėl Mr. Viai

HELP WANTED — MOTERYS

REIKIA
PATYRUSIU AR MOKINIŲ 

SWITCHMEN
APPLY M R. C. E. SHERMAN

GRAND TRUNK RAILROAD
51st ST. & CENTRAL PARK AV. 

Tel. VlRglnla 2471

MEDŽIO IftDIRBIMO 
SHAPER DARBININKŲ 
FINISHING FORMANO

Pilnam ar daliniui laikui 
Aukščiausia rata mokestiea.
VICTORY NOVELTY 

525 N. Noble

PAKUOTOJŲ
Puikios darbo sąlygos 

švarioj vėsioj dirbtuvėje 
Clearing Distrike

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask Division 

4951 W. 66th St.

PROGA IŠSILAVINTI 
SIUVĖJŲ REIKIA

Patyrimo nereikia. Mes mokam al
gą laike mokinimo. Modemiški 
darbo kambariai. Pastovūs dar
bai. Draugiškos darbo sąlygos.

J. B. SIMPSON AND CO. 
843 W. Adams St

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Ud 60 
metą senumo. Valandos: nno 5:80 
vakare Ild 12:00 valandos naktj. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykaL 

Amžins 20 Iki 50 metą.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis

Atslšauldt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street fioor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

VYRAI IR MOTERYS

Platinkite “Draugą’

Kas nori tarp žmonių tu
rėti pasisekimo, privalo ap
sišarvoti mandagumu. J. 
Kūne.
PIRKITE KARO BONUS!

ASSEMBLERS
Amžiaus 17—50, patyrimo nereikia, 
bet pageidaujama, prie švaraus ma
žų bench darbų dirbant prie Radar 
ir radio jrenglmų.

UNDERVVOOD ELECTRIC MFG. 
COMPANY

8120 W. Grand Ave.

"PAREMKITE TĄ KAREIVĮ 
TARNYBOJE"

Dirbkite Dėl

INTERNATIONAL HARVESTER CO.
Mums Reikia

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ . 
Patyrusių. >87.30 J mėntoj 
Pilnam ar dalintam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

KDOBVfATER BEACH HOTEL 
BS4S Sheridan Rd.

TARNAIČIŲ — Darbas dienomis. 
Kreipkitės prie Houseloeeper. Ser
vice Entrance. ' .
UNIVERSITY CLUB, 7« E. Monroe.

• GRINDERS
• INSPEKTORIŲ
• DRILL PRESS 

OPERATORIŲ
• ASSEMBLERS
• LATHE OPERATORIŲ

UPSETTER OPERS. 
MILLING MACHINE 
FORGING OPERS. 
HELPERS & HEATERS 
MACHINE 
OPERATORIŲ

Patyrusių ir nepatyrusių — Car Pool 
Pienas — 6 Dienų Darbo Savaitė — 
Atsineškit Savo Gimimo Liudijimą ir 
Laišką Darbo Palhiosavimo. Atsišaukit Į

VVEST PULLMAN VVORKS
INTERNATIONAL HARVESTER

939 W. 120+h St.
Patogi Transportaciją: Gatvekariais; 
Busais; ir I. C. R. R.
Atdara nuo 7:30 Rytais iki 4:30 PP.

PAPRASTŲ DARBININKŲ
Darbams Viduje 

100% KARO DARBAI
Ar galit kalbėt angliškai ar ne mums jūs esat reikalingi 
prie darbų knr galit dirbti 53 vai. ar daugiau į savaitę 
mokant už laiką ir pusę virš 40 vai.

• C«RA TRANSPORTACIJĄ — GEROS DARBO SĄLYGOS
• Atsišaukit Prisirengę Stoti Prie Darbo.

SHERMAN-KLOVE COMPANY
3531 W. 47th Street (Arti Archer)

VYRŲ!
Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 
Darbas Dienomis 
Mėnesiniai Bonai

SH01WELl MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

MOTERŲ
Mekaniškai palinkusių atlikti 

VYRŲ DARBUS už LYGIĄ MO
KESTĮ* Regularis pakėlimas. 
Pašaukit Mr. Mlner, CALomet 2131

R. R. DONNELLEY & SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenne '

Reikia
Cafeterijoj

Darbininkių 
★ ★ ★

COUNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniai laikai, dieną ir naktj 
Šiitams.
DIŠIŲ PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos šiftui.
CASHIER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CHECKER — dalinio lai-1 
ko, vakarais.
VYRO — a bei nam virtuvė” dar
bui. Pilno laiko, dienos šiftal. 
Valgis ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Ave. Cicero, III.
Imkit Douglas Park "L” iki Durų.

Pantry ir Daržovėms 
MERGINŲ

Aukš. Mokestis ir Valgis 
Geros Darbo Sąlygos

THE STEVENS HOTEL
Atsišaukit

Employment Ofisan 
725 S. WABASH AVE.

REIKIA MOTERŲ
Dirbti prie elektros siuvimo mašinų. 

Išmokinsim.
AMERICAN CASKET CO.

1113 W. IVashlngton Blvd.

REIKIA
MERGINŲ

Kaipo Bonkų Patikrintojų
★

50c į Valandų
Laikas ir pusė už viršlaikį

★
5 Dienos į Savaitę

★
Ne šeštadieni ir sekmadieni

★
ROYAL CROWN 
BOTTLING CO.

3830 S. MICHIGAN AVE. 
KLAUSKITE MR. CATANIA

DŽIAUGIAS GAVĘ ALAUS
__________

Amerikiečiai Anzio fronte džiaugias pirmą sykį gavę alaus, kuris jiems buvo pri
statytas iš pataisytų alaus bravorų' Neapoli mieste. (Acme-Draugas telephoto)

20 melų kaip mirė Y. Baranauskas cento sukūrėjas
(LKFSB) Lietuviams ten- jam padaryti panašų atvaiz-

ka garbė, kad mūsų tautos 
žmogus yra sukūręs gražų
jį;, visur paplitusį Amerikos 
pinigą-centą. Tai buvo Vik
toras Baranauskas-Brenner 
Gimė jisai 1871 m. birž. 12 
d. Šiauliuose. Buvo sūnus 
antspaudų dirbėjo ir gravi
ruotojo. 1887 m. įsteigė sa
vo dirbtuvę Šiauliuose, o vė
liau Kaune. Konkurentai jį 
įskundė, būk jisai padirbi
nėjęs pinigus ir padaręs 
aukšto valdininko antspau
do dublikatą. Buvo suimtas, 
bet pabėgo į Ameriką, 1890 
metais. New Yorke jisai dir
bo metalinių ženklų ir me*

dą nauj<am Amerikos cen
tui. 1909 in. išleidus centą 
su Baranausko parūpintu 
Linkolno atvaizdu, visuome
nė gėrėjosi pinigo menišku
mu. Tačiau spauda pradėjo 
kelti triukšmą, kam jis ten 
pažymėjo savo pirmąsias 
raides — V. D. B. Po savai
tės vyriausybes įsakymu tos 
raidės buvo pašalinta. Ta
čiau 22,350.00 centų su V. 
D. B. raidėmis pateko į; vi
suomenės rankas; tuos cen
tus ypač gaudo pinigų ko
lektoriai. Baranauskas taip
gi dirbo ir San Domingo 
respublikos pinigų modeliais,

1924 m. gegužės 5 d. New 
Yorke, taigi šiemet sueina 
20 m. nuo jo mirties.

dalionų dirbtuvėje. Jo pada- be to daugybę medelių pla-

*★★★★★★★*
★ For Sale!
★ For Rent!
★ For Help!
★ For Service I
★ For Results! 

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1900 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHIJANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

k ★ ★★ ★ ★★ ★ ★

Tragišką mokslininko 
mirtį prisimenant

(LKFSB) Šiemet sueina
150 metų nuo mirties gar
saus prancūzų mokslininko 
A. L. Lavoisier. Jis buvo 
dievotas katalikas ir revo
liucinis Prancūzijos tribuno
las jį nuteisė mirti. Moks
lininkas prašė revoliucionie
rių valdžios jam mirties

rytą Beethoveno medalio 
modelį kritikai labai aukš
tai įvertino. Medalis buvo 
skiriamas New Yorko Musi- 
cal Society. Gavęs paramos 
jis 1898-1900 m. studijavo 
Paryžiuje. Čia jisai susidrau 
gavo su skulptoriumi Rodi n 
ir medalistu Roty, kurie 
jam padarė didelės įtakos.
1900 m. pasaulinėje parodo
je jisai pasižymėjo savo kū
riniais, taip pat Amerikoje
1901 m. Baffalo mieste, o 
1904 m. St. Louis parodosė, 
laimėdamas pirmąsias dova
nas. 1908 m. jam pozavo 
prezidentas Rooseveltas, Par 
narnos perkaso medaliui. Pa
stebėjo jo plakietą su Lin
kolno atvaizdu ir pavedė

kietų ir kt., Jo kūrinių yra 
Paryžiaus numizmatikos (pi
nigų) muziejuje, Liuksem
burgo vateK muziejuje, Miun 
cheno muziejuje (Glyptote- 
koje), American Numisma- 
tic Society muziejuje New 
Yorke, Art Institute Chica
goje, Museum ir Fine Arts 
Bostone ir kitur.

Chopino sukompo
nuotoji lietuviška 
dainelė

(LKFSB) • Bestudijuoda
mas Kalifornijoje jūrų kap. 
P. Labanauskas viename Pa- 
sadenos knygyne, senų dai
nų rinkinyje surado garsio
jo kompozitoriaus F. P. Cho
pino sukomponuotą lietuviš
ką dainą. Kaip žinome tas 
muzikos genijus, gyvenęs ir 
miręs Paryžiuje, buvo suhar
monizavęs vieną lietuvių 
liaudies dainą, kurią atliko 
P. Viirdot koncerte, orga
nizuotame Paryžiuje kuni- 
gaikšt. M. Čartoriskos. Dai
nelėje nupasakojama apie 
mergelę, kuri ankstų rytą 
skaisčiai saulelei šviečiant 
ėjo į pievas gražiąsias. Sė
dėjo jos motinėlė prie lan
go ir klausė, kodėl jos plau- 

Tas garsus lietuvis mirė kus drėgmė pagavo ir t.t.

atsakė garsiu, bet kvailu po
sakiu: “Respublika nereika
lauja nei mokslininkų, nei 
chemikų.” ’ Ir taip tam moks
lininkui giliotina 17^4 m. 
gegužės 8 d. nukirto galvą.

DŽENITORKŲ
Arti vidurmiesčio ofisų budinke.
Valandos nuo 6 iki 11 vakarais, bausmę nors penkiolikai die 

nų atidėti, kad jisai dar su
skubtų užbaigti vieną savo 
svarbų mokslinį darbą, ku
riam buvo pašventęs daug 
metų. Tačiau revoliucionie
rių teismo prezidentas Cof- 
finhal’is ir antras revoliu
cionierius Auvergnat’as jam

LANG. WEISE A CELLA 
308 W Washington 

RAMdoiph 2374

TAUPYKITE POPIERĄ

KARO REIKALAMS
PERSKAITĘ-“DRAUGĄ”, 

DUOKITE JJ KITIEMS

Jokiu permainų 
automobiliu gamyboje

Karo Gamybos Įstaigos 
viršininkas Donald M. Nel
son pasakė Automobilių Dar 
bo Patarimo Komitetui, kad 
jis nemato “jokių permai
nų” gaminti keleivinius au
tomobilius šiais metais ir 
pabraukė, kad nors turi bū
ti daromi planai prisitaikin
ti pokarinei gamybai, “mes 
nedarysime nei vieho žings
nio, kas trukdytų karo pas
tangas.”

GRĮŽTA Į OFISĄ, IŠ KURIO BUVO IŠNEŠTAS

Swell Avery, Montgomery Ward kompanijos galva, au 
savo sekretorium grįžta į ofisą, iš kurio prieš kiek laiko 
buvo prievarta kareivių išneštas, kuomet atsisakė klau
syti prezidento Roosevelto patvarkymo sustreikavusių 
darbininkų klausimu. Valdžios atstovus, kuriems buvo 
pavesta perimti kompanijos rąįkalų vedimą, tasai multi 
milionierius visą laiką pravardžiavo “New Dealers’”. 
(Acme-Draugas telephoto)
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džiavo virš poros metų. Jis milžiniškus darbus atliko, 
patiesdamas valstybei juridinį, ekonominį, socialinį ir 
finansinį pagrindą. Jis davė Lietuvos respublikai kons
tituciją, išganingąją kraštui žemės reformą ir kitus 
reikalingus įstatymus. Nepaisant, kad priešai nerimo, 
Lietuvai trukdė ir planavo kaip nors ją likviduoti, Lie
tuva stiprėjo, tvarkėsi, laimėjo veik visų, pasaulio val
stybių de fakto ir de jure pripažinimą.
STAMBIŲ NUOPELNŲ VYRAI

Ta proga reikia išreikšti didelę pagarbą ir dėkingu
mą garbingajam kun. Mykolui Krupavičiui, žemės re
formos įstatymo iniciatoriui ir tos reformos įgyven
dintojui. Už tą jo didį darbą kun. M. Krupavičiaus var
das lietuvių tautos istorijoj stambiomis raidėmis bu3 
užrašytas. Bus minimi ir kiti vardai — prez. A. Stul- 

. ginskio, Z. Starkaus, vysk. J. Staugaičio, kun. J. Vailo
kaičio, dr. K. Ambrozaičio, dr. K. Griniaus, M. Šleževi
čiaus, A. Kairio ir daugelio kitų St. Seimo vadų, kurie 
dirbo nepaprastai sunkiose sąlygose ir vis tik milžiniš
kus darbus atliko.

Steigiamojo Seimo pareikštas pasauliui žodis, jo nu
dirbti darbai, tai yra čarteris, kuriuo remdamosi lie
tuvių tauta šiandien reikalauja, kad, sutriuškinus tas 
jėgas, kurios smaugia ir tautų ir paskirų žmonių lais
vę, Lietuva ir vėl būtų atsteigta laisva, nepriklausoma 
ir demokratine valstybe. St. Seimas ir mus visus ska
tina darbuotis, kad padėti Lietuvos žmonėms išsilais
vinti ir grįžti į tokį gyvenimą, kokiu gyventi nuspren
dė St. Seimo rinkimuose, būtent laisvu ir nepriklau
somu gyvenimu.

GEGUŽES
MENUO

Ražo Vysk. P. BAčys, MIC.

PIERRE MAURICE

Lietuves Steigiamasis Seimas *
SVARBI SUKAKTIS

Šiandien sueina lygiai 24 metai kai susirinko Lietu
vos Steigiamasis Seimas. Tai buvo 1920 m. gegužės m. 
15 d.

Amerikos Lietuvių Taryba šį įvykį nutarė minėti 
specialiai sušauktomis rajoninėmis lietuvių konferen
cijomis, nes dabartiniu metu yra svarbu jį užakcen
tuoti.

Lietuviai bolševikai, taip jau ir Maskva pasaulį nori 
įtikinti, kad “tikras” Lietuvos žmonių apsisprendimas 
buvo 1940 metais, kuomet Sovietų Rusijos armija įsi
veržė į Lietuvą, sugriovė nepriklausomos valstybės a- 
paratą-, uždarė politines, kultūrines ir ekonomines or
ganizacijas, likvidavo patriėtinę lietuvių spaudą ir po 
to pravedė “rinkimus” į “seimą”, kuris “nubalsavo” 
prijungti Lietuvą prie Sovietų Rusijos. Ta savo ap
gavyste, tuo biauriu smurtu bolševikai siekė apmui
linti pasaulio akis. Bet demokratiškas pasaulis supra
to jų smurto tikslą ir iki šiai dienai tebesmerkia tą jų 
žygį-
TAI BUVO BLAURI APGAULE

Kokie gali būti rinkimai ir koks tai gali būti apsi- 
s rendimas tokiomis sąlygomis, į kokias buvo stumta 
Lietuva 1940 metų vasarą. Kraštas buvo raudonosios 
a rmijos žnyplėmis sužnybtas, visokios organizacijos pa
naikintos, kandidatus į “seimą” parinko pati Maskva, 
kandidatų sąrašas buvo tik vienas. Tad, ne vienas pa
dorus Žmogus nevadins Maskvos pravestų “rinkimų” 
Lietuvoje rinkimais, nes tai tiesiog akiplėšiška apga
vystė.

Nepaisant to, bolševikai vis tik tuo savo smurtišku 
aktu operuoja ir toliau nori žmones apgaudinėti. 
TIKRASIS TAUTOS VALIOJ PAREIŠKIMAS

To akivaizdoje mes turime pasauliui parodyti, kad 
tikrasis, visiškas, pilnas ir teisingas Lietuvos žmonių w 
apsisprendimas, jų valios pareiškimas įvyko renkant Remia ALI 
atstovus į Steigiamąjį Seimą 1920 m. pavasarį-

Tie""rinkimai buvo demokratiški, slapti. Kiekviena po-

J. E. arkiv. Karevičiaus sukaktis
šiemet sueina 30 m. nuo to momento, kai 1914 m. ge

gužės 17 d. J. E. Pranciškus Karevičius buvo Petrapily
je konsekruotas vyskupu, o tų pat metų geg. mėn. pa
baigoj iškilmingai apėmė valdyti Žemaičių vyskupiją, 
kaip 40-tas jos vyskupas. Arkivyskupas Karevičius gi
męs 1861 m., Telšių apskr., Mosėdžio parap., jau paau
gęs pradėjo mokytis, baigė Petrapilio kunigų semina
riją ir'akademiją, buvo pakviestas profesoriauti Petra
pilio dvasinėj akademijoje, be to — yra buvęs prefektu 
Šv. Kotrinos gimnazijoje, Mogilevo vysk. kanauninku 
ir ėjo kitas aukštas pareigas Petrapilyje. Būdamas vys
kupu Kaune besikuriant Lietuvos nepriklausomai val
stybei, nemažai pasidarbavo. Jis priėmė Lietuvos ka
riuomenės priesaiką, ta proga 1919 m. geg. 11 d. nuo 
parengto altoriaus į karius kalbėdamas:

— Esant Izraelio tautai Babilonijos nelaisvėje per 
70 metų, išnykusi buvo pas izraelitus visai viltis, kad 
jų valstybė būtų atgaivinta. Ir matė Ezekielius lauką 
didį, kaulų pilną. Ir papūtė vėjus, gyvybė įžengė į ap
mirusius kaulus, apsivilko kūnu ir atsistojo ant savo 
kojų ir pasidarė didi kariuomenė... Ilgiau, negu Izraelio 
tauta, labiau už juos mūsų tauta buvo be gyvybės ir be 
vilties. Ši diena parodo, kad mes gyvybę atgavę, atsida
vę tėvynės labui, įgysime sau teises tai gyvybei laiky
ti...” Tie jo žodžiai skambėjo pirmoje iškilmingoje ka
riuomenės priesaikoje Kaune.

Steigiantis Lietuvoje bažnytinei provincijai Eksc. 
vysk. Kareivičius pasitraukė į tėvų marijonų) vienuoly
ną, už nuopelnus gavęs paaukštinimą į tituliarinius ar
kivyskupus. šiemet kaip tik sueina 15 metų, kaip Eksc. 
arkiv. Kareivičius padarė -.amžinus vienuoliškus įžadus 
(1929 m. liepos 9d.). Ekscelencija gyveno Marijampo
lėje, vienuolyne daug skaitydamas, studijuodamas ir 
savo pilnu nuolankumo gyvenimu duodamas ypatingai 
gražų pavyzdį.

litinė grupė ir mažumos turėjo teisę statyti savo kan
didatus. Ir juos statė. Balsuotojai turėjo progą ir pil
niausią laisvę balsuoti už tą kandidatų sąrašą, kuris 
labiau atitiko jų nusistatymą. Tai buvo rinkimai pilna ’ 
ta žodžio prasme. Tokiu būdu išrinkta atstovybė tu
rėjo pilniausią teisę kalbėti tautos vardu. Ir ji kalbėjo.

Susirinkęs Steigiamasis Seimas į savo pirmutinį po
sėdį 1920 m. gegužės mėn. 15 d. Kaune išreiškė tau
te,? valią deklaruodamas, kad Lietuva yra laisva, ne
priklausoma ir demokratinė respublika.

Tokia- tai buvo Lietuvos žmonių valia, toks tai buvo* 

lietuvių tautos žodis, kurį išgirdo visi civilizuotieji 
kraštai ir jie pripra-Žino Lietuvos respubliką esant lais
va ir nepriklausoma.

Tą faktą šiandien reikia pakartoti, paskelbti pasau
liui iŠ naujo, kad tikrasis lietuvių tautos apsisprendi
mas buvo ne prie rusų okupantų 1940 m. vasarą, bet 
per Steigiamojo Seimo rinkimus 1920 metais.
DIDIEJI ST. SEIMO DARBAI

Steigiamasis Seimas (kuriam pirmininkavo prez. A- 
lekeandras Stulginskas, dabar tremtims Sibire) posė-

Brockton, Mase., lietuviai vieningai ir rūpestingai 
darbuojasi Amerikos karo pastangoms didinti ir Lie
tuvai išlaisvinti. Ir darbu ir aukomis jie remia Ameri
kos Lietuvių Tarybą. Štai, šiomis dienomis per to mies
to lietuvių parap. kleboną kun. Joną Švagždį ALT ga
vo iš broektoniečių $190.57. Jie jau kelintą kartą mūsų 
bendrąją veiklą paremia. Bravo!

★
Amerikos ir jos sąjungininkų karo jėgos bet kurią 

dieną gali pradėti invaziją į kontinentalinę Europą. Tai, 
aišku, pareikalaus daug drąsos, pastangų ir daug ka
ro pabūklų. Mūsų, namų fronte esančių, svarbi- parei
ga pirkti daugiau U. S. karo bonų, aukoti kraujo Am. 
R. Kryžiui ir uoliau dirbti visus karo darbus, kad tik 
stipriau paremti didelius žygius atliekančią kariuo
menę. Jų žygiams nieko neturi pritrūkti.
*
Catholic ^*ress Association Bulletin šeiminiame nu

meryje turėjo įdėjęs rašinėlį apie dienraštį “Draugą”. 
Anglų kalba katalikiškų laikraščių redaktoriai stebė
josi, kad, palyginti, negausinga Amerikos lietuvių gru
pė pajėgia išleisti ir išlaikyti katalikišką dienraštį.

Gegužės 15, 1944
V. JĖZUS ATSITOLINĘS 
NUO SAVO MOKYTINIŲ

Šios dienos, t. y. trečiojo 
po Velykų sekmadienio E- 
vangeliją galima trumpai 
suimti šitaip: Jėzui grįžtant 
į dangų, apaštalai neteks 
savo Mokytojo regiamosios 
paramos, žiaurūs persekio
jimai apims jų širdis skaus
mais, bet tos nelaimės pasi
baigs ir iškentėtieji vargai 
virs džiaugsmingą linksmy
be, kuri nebepasiliaus. čia 
aiškiai matomos trys min
tys: 1) Kristaus mokytiniai 
turi netekti matomos ir ap
čiuopiamos Jėzaus paramos. 
2) Turi užeiti ilgas skaudžių 
ir sunkių persekiojimų lai
kas. 3) Tas kentėjimų lai
kas virsta džiaugsmu ir 
džiaugsmas yra galutinoji, 
amžinoji įvykdintojo Kris
taus darbo padėtis.

Kristaus grįžimas į dan
gų savaime ręiškė netekimą 
to viso, ką Mokytojo Asmuo 
davė apaštalams. Audros jū
roje liko, bet nebeliko kas 
jas vienu žodžiu sudraudžia 
ir nutildo. Išalkusių liko, 
bet nebuvo kas juos paval
gydina stebuklingai padau
gintomis duonelėmis ir žu
velėmis. Raupsuotų, aklų ir 
raišų, liko, bet nebebuvo kas 
juos vienu liepimu išgydo. 
Blogiausia, kad liko žmonių 
dvasios silpnybė,. o nebuvo 
tos galybės, kuri net ir star 
bo ištiktus prikelia taip, kad 
jie savo guoliu nešini links
mai ir stipriai žengia per 
susigrūdusias minias. Visi 
tie ir dar kiti, tarsi, neap
rūpinti reikalai, yra žmo
nių reikalai, žmonių ne Die
vo. žmonių ne keno kito. 
Žmonės turi imtis juos rū
pinti patys. V. Jėzus paro
dė iš kur ir ką imti tiems 
reikalams rūpinti. Kol Jisai, 
Galingasis, būtų buvęs su 
žmonėmis, tol žmonės būtų 
nesiėmę nurodytųjų priemo
nių. Jam tat reikėjo atsi
traukti, kad žmonės imtųsi 
stoti ant savo kojų, kad jie 
pradėtų savo darbus dirbti 
savomis rankomis.

Žiaurių persekiojimų lai
kotarpis, tiesa, yra skaudus 
ir pernelyg ilgas. Bet nė 
Kristaus pasilikimas žmonė
se negalėjo to prašalinti. 
Pats Kristus atkentėjo tų 
žiaurumų stambiausiąją da
lį. Nuodėmė gamina žiauru
mus; žiaurumai moko mus, 
kaip bloga yra nuodėmė. Pa 
tys žmonės prisidirbo nuo
dėmių ir žiaurumų, patys 
žmonės turi abejus išbaigti. 
Ir vėl Dievas padeda tą iš
baigimą atlikti. Dievo ap
reikštasis mokslas jau aiš
kiai ir suprantamai parodė, 
kaip tat visa padaroma. Be
lieka tik naudotis. Na, bet 
kaip mes galime naudotis 
tuo mokslu, kol mes tamsą 
labiau mėgstame negu švie
są? Tam ir tebėra likę pa
saulyje žiaurumai, kad jų 
nelabumas kada nors pri
verstų mus imti Labiau bran
ginti šviesą negu tamsybę. 

Jei tiktai tas įvyktų, tai

PAMESTIEJI
ROMANAS

18 Prancūzų Kalbos Išverti 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)
Teresė negalėjo atsiskirti 

tokiam bandymui. Ištisą 
mėnesį ji dirbo kentėdama 
užgaunančius Bauraino žo
džius, bet ji tylėjo. Jos jė
gos silpo.

Ir jokių žinių iš savo vy
resniojo brolio! Nieko dau
giau negalėdama, ji troško 
mirti, mirti 14 metų! Ak! 
Kokią kančią gauna pakelti 
vaikų širdis! ..

Ir paskui, ji norėjo gyven 
ti, kad sužinotų, kas atsiti
ko Danieliui. Vėliau klebo
nas iš Tracy pranešė, kad 
jis ja rūpinasi. Pasveikusi, 
ji aplankė kleboną. Jis jai 
pranešė dvi naujienas: pir
miausia, apie mamos Bau- 
rainienės laidotuves, kas jai 
buvo labai skaudu. Be abe
jonės, šita vargšė moteris 
ne visuomet taip elgėsi, kaip 
reikėjo su jos globai paves
tais vaikais, bet ir ji turėjo 
kentėti nemaža iš savo vy
ro. Saulė blikstelėjo Teresei 
į skausmo pripildytą širdį, 
kada klebonas jai padavė 
Danieliaus laišką. Pagaliau! 
ach! keli žodžiai:
Sesute,

Be abejo, tu sužinojai, kad 
mane sulaikė Antonyje, ka
da aš nuėjau parsiaamdytl, 
kaip mūrininko padėjėjas, 
ir kad paskui mane pasmer
kė dvejus metus kalėti. Bau 
rainas mane apkaltino, ir 
nieko nebuvo, kas mane gin
tų! Kad tu žinotum, kaip 
yra liūdna stovėti klausinė-

amžinoji laimė susyk imtų 
viešpatauti mumyse ir aj>ie 
mus. Bet yra didžiausioji 
mūs nelaimė, kad nepajėgia
me ryžtis dirbti savo laimės 
darbą V. Jėzaus nurodytu 
būdu. Mums daug lengviau 
eina ardyti Dievo sudarytą
ją tvarką, naikinti savo lai
mę. Už ją mes labiau mėgs
tame lengvatą.

j amam prieš teisėjus, kada 
smalsuolių pilna salė, ir jie 
žiūri į tave be jokios užuo
jautos. Jiems visiems aš bu
vau palaidūnas, kuris norė
jau nužudyti savo maitinto
ją. Aš daug neigiau, kalbė
jau, kad norėjau tave ap
ginti. Manim nepatikėjo. Tr 
kada aš sužinojau, kad bū
siu uždarytas per dvejus il
gus metus, kad negalėsiu 
tavęs daugiau matyti, mano 
mylima sesute, pasiutimo 
banga manyje sukilo; norė
jau viską suplėšyti. Kad iš
vestų, turėjo mane ištraukti 
prievarta iš suolo. Polici
ninkas, kuris mane lydėjo, 
posakė, kad aš pasunkinsiu 
savo bylą, jei triukšmausiu, 
ir tai didino mano skausmą. 
Tada, galvodamas apie tave, 
aš verkiau ir leidausi vesti, 
kaip avinas.

Aš esu Fresnesų kalėji
me. Aš nenoriu, kad tu ži
notumei viską, ką dvasioje 
iškentėjau čia per pirmąsias 
dienas. Aš parašiau tai kle
bonui. Tik žinok, kad mintis 
apie tave mane palaiko; 
ypatingai vakare, kada aš 
guliu ir kada jaučiu tavo 
medalikėlįi ant savo krūti
nės. Nuo to laiko aš nebesu 
daugiau vienas. Šveič. Pa
nelė, kuriai tu mane pave
dei, priima mano maldas, ir 
ramybė nusileidžia į mano 
dvasią.

Rašyk man mažiausia 
nors kartą per mėnesį. Kle
bonas man sakė, kad tu tru
putį sirgai. Tai nieko, ar ne 
tiesa? Jis man taip pat pra
nešė apie mamos Baurainie- 
nės mirtį ir kad tave tuo 
tarpu nusiuntęs į Nevers. 
Aš ne labai supratau, kodėl; 
bet nieko, aš noriu, kad tu 
tik toliau būtum nuo Bau- 
raina

Karštai tave bučiuoju. 
Tavo vyresnysis brolis

Danielius. _

-

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Springninlal

Mūsų j>ačlų padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su , 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 

kaip naujas.

Ant visko sntaapyslte 25% 
per VASARIO Ir KOVO mte

SCudlo Ooudi

Telefoną* SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD ' . __
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
munistai, nori tą pažangią 
Lietuvą pakisti po atsiliku
sia raudonąją letena.

Svečių tarpe radosi Mr. 
ir Mrs. P. Sačauski, Mr. ir 
Mrs. Skrabutėnaa, Mr. P. 
Bastis, Mr. Mickeviče, Mr. 
ir Mrs. F. Ažusenis ir daug 
kitų, kurių pavardžių nete 
ko sužinoti.

Ir taip naktis greit pra
bėgo prie lietuviškos dainos 
ir muzikos. Pranas

Paminėta Rupšiu 
vedybinė sukaktis

Brighton Park. — Gegu
žės 6 d. vakare Antanas ir 
Marijona Rupšiai, savinin
kai moderniškos užeigos, 
4308 So. Westera Avė., mi- 
nėjo taip vadinamas “ble
kines” 10 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuves.

Antanas ir Marijona Rup
šiai yra ne vien gabūs biz
nieriai, bet nuoširdūs ir 
draugingi, už tai susilaukė 
daug jiems labo velijančių 
draugų ir pažįstamų.

Susirinkus svečiams pir
mame aukšte jų gyvenamuo
se kambariuose, pakvietė vi
sus į antrą aukštą prie puoš 
niai parengtų stalų.

Prasidėjus puotai tvarkos 
vedėja J. Sačauskienė iššau
kė nemažai jiuoko uždedama 
velioną “jaunajai”, o “jau
najam” prisegė didelį “kor
sažą”, padarytą iš daržovių.

Rupšių sūnelis Antanas, 
Jr., nors dar tik 9 metų am
žiaus, bet jau neblogai var
toja akordioną, kuriuo links 
mino puotaujančius. Paval
gius sudėta ‘jaunavedžiams’ 
nuoširdžių linkėjimų. Ypač 
gražią kalbą pasakė F. Bas
tis apie Lietuvą. Mat, jis 
su S. Darium parvyko į Lie
tuvą jos kūrimosi laikais, 
tarnavo metus Lietuvos ka
riuomenėj liuosnoriu. Piasi- 
liuosavęs iš kariuomenės, 
keletą metų vertėsi preky
ba ir grįžo į Jungtines Val
stybes. 1939 m. vėl atlankė 
Lietuvą. Neatsigerėjo pada
ryta pažanga Lietuvos ūky
je; tame laikotarpyje ji pra
lenkė visus savo kaimynus

Negalima įsivaizduoti, ko 
dėl tie Lietuvos išgamos ko-

Brighton Park 
labdariai

Labdarių 8 Kuopa tikrai 
gali džiaugtis turėdama to
kių nuoširdžių rėmėjų. Iš 
praėjusio susirinkimo paaiš
kėjo, kad ruošta pramoga 
davė tikrai etebėtinų sėk
mių. Tai nuopelnas darbš
čios komisijos, kuri nenusi
minė, nors žinojo, kad tą 
pačią dieną ir centro buvo 
rengiamas parengimas, bet 
prie gerų norų, pasišventi
mo, pasirodo, kad gryno pel
no likt) $149.10.

Pasidžiaugėm pasisekimu, 
bet nėra laiko silsėti®. Štai, 
artėja kapų įpuošimo diena, 
o juk mūsų kuopa kasmet 
nuoširdžiai dirba, taigi ir 
šiais metais galvoja, kaip 
geriau prisiruošus, kad tik 
pasekmės būt geros labda
rių naudai.

šį susirinkimą vėl turė
jom nepaprastą, nes atsi
lankė T. Domkus, 4067 So. 
Richmond St. ir paaukojo

Loretto ligoninei 
graži programa

MRS. CHRISTENSON, 
VAKARO RENGĖJA

Loretto ligoninės rėmėjos 
Mrs. F. Christenson vado
vybėj!, rengia svarbų gegu
žės 23 d., Šv. Antano para
pijos salėje, vakarą.

Visos Cicero parapijos 
moterys kviečiamos prisidė
ti prie rėmimo šios gražios 
įstaigos, vedamos seserų Ka

Rėmėjos išrinko 
atstoves

North Side. — Gegužės 8 
dieną, parapijom salėje įvy
ko Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų Draugijos 3 
skyriaus mėnesinis susirin
kimas.

Išrinkti atstovai dalyvau
ti šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų seime gegužės 
28 dieną: K. Juozaitienė ir 
V. Tūbelienė. Aukų paskir
ta $10.00.

Taipgi išrinkti atstovai 
dalyvauti Chicagos Lietuvių 
Konferencijoj, kuri įvyks 
gegužės 21 dieną, Lietuvių 
Auditorijoje. Aukų paskirta 
$3.00. Atstovai V. Daugir
dienė ir K. Juozaitienė.

V. Tūbelienė.

ir vyras dingo, kai jie atvy
ko į stotį. Nuo to laiko ji sa
vo vyro nematė ir nieko ne
girdėjo.

Reikia rimčiau žiūrėti į 
moterystę, tada tokių daly
kų neįvyks. Jei nori gero 
moterystės gyvenimo, reikia 
pirma gerai pažiūrėti tą as
menį, su kuriuo eini į mote 
rystės gyvenimą.

NULIŪDIMO O VALANDOJE

$100.00, tapdami tos drau
gijos amžini nariai. Nuošir
dus ačiū Domkaims, nes ta 
šeima yra žinoma kaip ge
rų darbų rėmėjai. Tai ant
ras iš eiles susirinkimas, 
kad mūsų kuopai vis teko 
gaut amžinas ir garbės na
rys, o gal ir sekantis susi
rinkimas bus toks sekmin 
gas. Kuopos susirinkimas į- 
vyks 14 d. gegužės, pirmą 
valandą po pietų, parapijos 
mokyklos kambary.

Nutarimų rast.

Vyras nusiskundė
CLAYTON, Ohio. — Har- 

ry N. Smith, Ferguson 
(Mo.) mašinistas, gegužės 
11 dieną nusiskundė teisme, 
kad jo žmona Dora paėmė 
jo algos čekį ir tedavė jam 
tik gatvėkariui, privertė 
dirbti visus namų darbus, 
nusipirko f&rmą, automobi
lį ir namų įrengimą su jo 
uždarbiu, ir nedavė jam 
naudoti automobilio, išsky
rus tuos atvejus kai reikėjo 
jai patarnavimų. Jis dar pa
sakė. kad ji buvo pirmiau 
vedusi keturis i kartus, bet 
jam pasakė, kad buvo vedu
si du karttuB. Mrs. Smith 
nepasirodė teisme.

Jų gyvenimo kelias išsi
skyrė.

Chicagoje "Rašytoju 
diena" geg. 29 d.
Laikraštininkai vyrai ir 

moterys bus pagerbti gegu
žės 29 dieną dėl jų pasiau- 
kavimo karo sėkmingumui,' 
paskelbus mayorui Ed- 
wardui J. Kelly kaipo “Ra
šytojų dieną Chicagoje”.

Gegužės 29 dieną bus pa
gerbti visi tie, kurie tarnau
ja tautai rinkdami žinias 
namų fronte, taip pat kores
pondentai karo frontų ir ki
ti, kurie yra žurnalizmo pro
fesijoje.

! Skelbkitės Dien. “Drauge’

Keturių Metui Mirties 
Sukaktuvės

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI)

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigto 1889 to.)
Meiliški, Vertingi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREGAS IR MANDAGUS 

PATABNAVIVAS 
KREIFKITfiS PRIE MOŠŲ
~AUPYKITE

dėl 
J 944

IJJPREME
f SAVINOS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

751W. 47th Street

SE

kreipkitės prie mus 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JU8Ų 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientoma pilną patenkinimą 

Didyste Ofisas tr Dirbtuvė:

VENETIAN

fttai viena* ii mūaų gralių MONUMENT CO. 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ollms br Dtrfctari: 537 N. WBSTEBN AVB. 
(Netoli Grand Ava.)

PHONE: SKELBT 8108

Tik vieną dieną!
Evansville, Ind. — Praei

tų metų birželio 5 dieną S t. 
jLouis’e apsivedė vienas vy
ras ir mergina. Tik dieną gy
veno apsivedę. Vyras atsisa
kė sėdėti kartu su ja trauki
nyje, kai grįžo į Evansville,

DOMICĖLĖ
CAPIENC

(po tėvais šatkaitė)
Jau sukako keturi metai, kai 
nngaileatinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą moterį lr 
motinėlę, Domicėlę čapienę.

Netekome uavo mylimos geg. 
21 d., 1940 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
Jos niekados negalėsime už
miršti. bai gallrntingas Dievas 
suteikia jai amžiną atilsį.

Mm. atmindami jos liūdną 
prasišalinimą iš mūšy tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias su egzekvijomis antradie
nį. geg. 16 d.. 1944 m., Sv.
Jurgio parap. bažnyčioje 8:00 
vai ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugia*, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu au mumis pasimel
sti už a a. Domicėlės sielą.

Nuliūdę:
Vyras Antanas. Dukterys
Ona. Rnzalila ir Barbora 
ir Kiton Giminės.

Štai Mumis 
' Pasitikėjimo

Rekordas:
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos

Rankose! IIIUHIlIlHIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiilIlIlIlUIHIH

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COSTI 
PARTICVLAR PKOi'LE PREFER PACHANKIS FRODUtTTIONS 

DISTRIBUTORS OF TBE FAMOUS MONTELLO GRANITE

BUY Ū. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

• RRFIPKTTta PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidini PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 Soath Troy Street

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — POBTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti.........
STOKER COAL. Aukštos rūšies,
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................$11,25
PETROLEUM COKE (Conrae). .<12*50 
PETROLEUM COKE (PBe Boa) $}Q*95

PASKOLOS DAROMOS.ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!
Statybai, Remontavimui, Refinansavimui— 
ANT LKNOVV MRNESUNIV tftMOKfcHMVt

Panaudokite Progą Dabartinėm* Zeutonis 
N iMMiniėto Ratoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAI PYKITE mfisų įstaigoje. Jilaų Indčllal 
rflneotlncal globojami ir ligi »5 000.00 ap- 
drauMI per IVrtrtel Sevtngs And tjnan In- 
»„ran«'c Corporation. JttiMj pinigai bos greitai 
Išninkanti Jums ant pareikalavimo.

HENIAL'fflA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINI fHTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3226 SO. IJALSTfcD ST.

į sĮgssssgF-'■ ■ ■ —

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
— Moteris patarnauja.

1117 ROOSEVELT STREET
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2
4330-34 S. California 

Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visos* 
Chicagos Dalyss

Radio Programai 
(1396 k.) 

Pirmadieniais lr Ketvirtad.
S vai. vak.

WGE8

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3573

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th
____________ Tntephsns YARDS 1419___________

L I. ZOLP
1646 WEST 46to ST. Phone TARDS 0781
MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—31

LACHAWICZ IR SUNAI
3314 WBST 33rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVB.

Phones: OANAL 2515 
OOMMODORE 5765 

PULLMAN 137Q

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 

jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

L BUKAUSKAS
10821 Sft, MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 0661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone TARDS 4908

• <
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
EZ už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
LIETUVIS ŠIAURĖS AFRIKOJE

P. f. c. Stasys Masakaitis 
gimė 1923 metais, balandžio 
28 d., Chicagoje, III. Baigė 
Šv. Panelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių para
pijos pradžios mokyklų, 
Brighton Parke. Lankė 
Kelly aukštesnę mokyklą.

P. f. c. Stasys Masakaitis 
į Dėdės Šamo kariuomenę 
išvyko 1943 metais, kovo 
13 dieną. Jis mokslą ėjo prie 
lėktuvų taisymo ir skrajoji
mo. Užbaigęs abi mokyklas 
gavo diplomą.

Pranas Šv. Ritos aukštesnę 
mokyklą. Sesutė Ona lanko 
Šv. Panelės Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą.

P. f. c. Stasys Masakaitis 
dabar yra šiaurinėje Afri
koje, iš kur tėvams parašė 
laišką. Jis rašo, kad Afriko
je diena labai karšta, o nak
tį vėsu. Stasys rašo taip pat 
tėvams, kad jis išklausė šv. 
mišių ir priėmė šventą ko
muniją ant laivo.

ATSTATYTAS NUO
PAREIGŲ

Ką pasakė sugrįžęs iš Rusijos

Mums neužtenka pažado ir parašo, 
bet reikia faktų, aiškių faktų

P. f. c. Stasys Masakaitis 
* * *

Stasio tėvai gyvena šiuo 
adresu: 4538 So. Califomia 
avė.

Stasys turi tris brolius ir 
vieną sesutę. Jo brolis Vla
das 1942 metais gruodžio 8 
dieną išvyko į Pearl Harbor 
laivų taisyti, ir dabar jis ten 
tebėra. Jonas ir Pranas lan
ko aukštesnes mokyklas. Jo
nas lanko Kelly mokyklą, o

Aurora lietuvis vo
kiečiu nelaisvėje

Joseph H. Chapas, 28 me
tų amžiaus, rtying Fortress 
bombonešio navigatorius, 
buvo numuštas žemėn virš 
Vokietijos prieš du mėne
sius. Dabar Lt. Joseph H. 
Chapas yra vokiečių nelais
vėje. Apie tai pranešė karo 
departamentas praeitą penk
tadienį. Lt. Chapo motina 
Mrs. Joseph H. Chapas, ku
ri gyvena šiuo adresu: 831 
Madison avė., Aurora.

Tai kun. Stasys Orlemans 
kis (lenkas) iš Springfield, 
Mass., kuris buvo nuvykęs 
Sov. Rusijon, sako, matęsis 
su Molotovu ir Stalinu ir 
šiomis dienomis grįžęs į A- 
meriką. Kun. Orlemanski 
tapo suspenduotas Sįpring- 
field vyskupo O’Leary, kai 
jis grįžo iš Maskvos įi Ame
riką.

Kas Girdėt^ 
Chicagoje ♦

ftv. Panelė Marija, suteik 
nepriklausomybę musų se
neliui kraštui ir motinų aša
romis sulaistytai žemei Lie
tuvai.

Surinkite juos!

IŠKEISKITE nevartojamus 
Įtaisymus Į Karo Štampas
kaip su kilpa “sugaudykit” tuos pagalintus Ir suga
dintus elektros įtaisymus jūsų namuose—ir traukit 
keliu pas savo elektros krautuvniką. Jis maloniai 
ISKEIS Karo įtampomis už juos.

Kas iš to, kad sugadinti? Jis greičiausia vistiek 
juos paims, prieteliau, nes jis galės juos pataisyti.

IŠKEITIMAS jūsų nevartojamų elektros laiko-tau
pytojų tai kaimyniškas veiksmas. Duoda kitiems 
žmonėms progos pirkti įtaisymus, kurie jiems rei
kalingi. Pagelbsti pripildyti jūsų štampų knygutę— 
ir taio pagelbsti karo pastangoms.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

PASTABA: Commonwealth FdUon 
Kompanija neperka vartotų elekt
ros Įtaisymų per-parriavlmut, bet 
maloniai paireibstl Chlcaroa Krau
tuvininkėms ftlame patriotiniam Iš
keitimo Plane.

I

Baisi tragedija

Arno B. Reincke, 62 me
tų amžiaus, pionieris Chi
cagos skelbimų, iškrito iš 
aštuntojo aukšto lango pra
eitą penktadienį. Jis iškri
to iš aštuntojo aukšto lan
go savp privačiame ofise, 
520 N. Michigan avė., ir už
simušė.

Kūnas susidaužė į Michi
gan avė. šaligatvį. Žmonės 
matė kaip jis krito žemėn. 
Reincke sūnus Charles irgi 
matė kai krito žmogus iš 
lango, grįžtant jam iš mies
to į ofisą; bet jis nežinojo, 
kad tai jo tėvas. Jis sužino
jo tragediją, kai sugrįžo į
ofisą. !

e ą •

Iškrito vaikas

šešių metų vaikas iškrito 
iš antrojo aukšto lango sa
vo namų, 4958 Princeton 
avė., praeitą penktadienį, 
kai jo broliukas 3 metų am
žiaus jį pastūmė žaidžiant, 
šešių metų vaikas nukentė
jo: nusilaužė ranką ir nete
ko kelių dantų.

Neteko

Aną savaitę vietos racio- 
navimo boardai dvylikai 
motoristų atšaukė jų gazo 
racionavimą įvairiems pe
riodams, kad jie greitai va
žiavo arba gazoliną naudo
ja pasilinksminimui.

• ą e

Susižeidė

John Liss, 52 metų, 1834 
N. Drake avė., šovė ir sun
kiai susižeidė Hanson parke.

30 dėžių
Vagys atrakino likerių 

krautuvės diuris, 6148 North 
avė., ir pavogė 30 dėžių 
whi8ky. Tai įvyko praeitą 
penktadienį.

JEI ŽODŽIAI EINA VIENU 

KĄ REIŠKIA

Stanislovas Orlemanski, 
lenkas amerikietis kunigas 
iš Springifeld, Mass., matės 
du kartus su Stalinu Ma
skvoje. Jis grįždamas iš Ru
sijos pakelyje buvo sustojęs 
Chicagoje, gegužės 12 dieną, 
ir Stevens viešbutyje turėjo 
pasikalbėjimą su spaudos 
atstovais.

Kun. Orlemanski spaudos 
atstovams pasakė, kad Juo
zapas Stalinas raštiškai pa
reiškė: a) kad persekioji
mas ir trukdymas Katalikų 
Bažnyčios yra nepriimtinas 
ir negeistinas dalykas, ir b) 
kad galima kooperuoti su 
popiežiumi Pijumi XII.
TIK RASTAS

Taip, Stalinas raštiškai 
kunigui Orlemanskiui pa
reiškė, kad' Bažnyčios perse
kiojimas nepriimtinas, ir tą 
raštą Orlemanski parsivežė 
į Ameriką, bet tik pažadas 
ir raštas. Raštiškas Stalino 
pareiškimas tada turėtų 
reikšmės, jei jis tuojau pa
liuosuotų 152 lenkų katalikų 
kunigus, kurie dabar yra 
Rusijos ištrėmime. Tai bū
tų įrodymas, kad Stalinas 
-rodo palankumą Katalikų 
Bažnyčiai ir atsisako nuo 
persekiojimų. Orlemanski 
parsivežė iš Stalino tik pa
žadą, bet Stalinas iki šiol 
savo pažadų pesilaikė. Daug 
gražių pažadų Stalinas yra 
davęs Lietuvai, Latvijai, Es
tijai, Suomijai, Lenkijai, bet 
juos sulaužė. Po gražių Sta
lino . pažadų Lietuva, Latvi
ja, Estija buvo okupuota so
vietų rusų raudonosios ar
mijos. Daug gražių pažadų 
Stalinas buvo davęs a. a. Si- 
korskiui, lenkų valdžios mi- 
nisteriui pirmininkui, bet 
šiandien Stalinas ir jo pa- 
gelbininkai neturi santykių 
su lenkų valdžia ištrėmime.

LENGVAI PATIKI
Kun. Orlemanski pareiš

kė, kad* jis lankės Rusijoje 
pas Staliną ne kaipo Bažny
čios ar valdžios atstovas, 
bet kaipo paprastas pilietis 
amerikietis. Ir jis pareiškęs, 
kad jis nesąs nei komunis
tas, nei atstovaująs kokią 
nors kliką, frakciją ar par
tiją. Mums atrodo, kad kun. 
Orlemanski yra patekęs į 
būrį tų asmenų, kurie leng
vai patiki komunistų propa
gandai, kurie pažadams dau
giau duoda reikšmės, negu 
gyvenimo faktams.
MES NORIME FAKTŲ

Mes norime nuo Stalino 
ne parašo, bet faktų, kad 
jis duoda pilną religinę lais
vę Rusijoje.

Jei Stalinas yra palankus 
Katalikų Bažnyčiai ir nori 
atsisakyti nuo persekiojimų 
Katalikų Bažnyčios, tai jis 
galėjo pasirinkti didesnį au
toritetą tam dalykui spręsti, 
o ne kun. Orlemanskį, galė
jo tiesiai susisiekti su Va
tikanu, ten yra išmintinges
nių vyrų, negu Orlemanski. 
Bet kažkaip Orlemanski yra

KELIU, O DARBAI KITU, 
PAŽADAS?
arčiau Stalinui prie išrdies, 
negu kas kitas. Matyti Sta
linas įsitikino, kad per kun. 
Orlemanskį bus sėkminges
nė komunistų propaganda, 
negu per ką kitą. Todėl jį 
ir pasirinko, o ne ką kitą. 
ŠTAI FAKTAI

Mes paduodame faktus: 
a) Popiežiai yra bandę Ru
sijos vargstantiems žmo
nėms kelis kartus suteikti 
pašalpą, bolševikai tos pa
šalpos nepriėmė; b) Popie
žiai gynė ir dabar gina žmo
nių sąžinės reikalus, o Ma
skvos laikraštis “Izvestija” 
nesenai apkaltino Vatikaną 
fašizmo palaikymu; c) A. R. 
Kryžius norėjo teikti pagal
bą vargstantiems Rusijoje, 
bet bolševikai R. Kryžiaus 
neįsileido, o lengvai įsileido 
Orlemanskį; d) Kai tik bol
ševikai okupuoja kokį kraš
tą, tuojau tenai panaikina 
draugijas, spaudą, atima re
liginę laisvę, ir tuose kraš
tuose gali gyvuoti tik komu
nistų partija ir jų spauda.

Gerai pažįstame Rusijos 
komunizmą. Galime drąsiai 
sakyti: rusiškasis komuniz
mas skelbia kiekvienam lais
vam ir savarankiškam žmo
gui kovą. Savarankiškam 
ir išmintingam žmogui nėra 
vietos komunizmo santvar
koje. Jis turi eiti į kapus 
arba į kalėjimą.

Pažvelgus Į 
gyvenimą

Prieš kiek laiko Mrs. Lola 
Korona, 25 metų, 2208 W. 
Monroe str., buvo palikusi 
4 mėnesių amžiaus savo vai
ką vieną namie, o ji lankė 
tavernus. Ji buvo šiom die
nom patraukta teisman. 
Teisėjas Frank E. Donoghue 
paskyrė jai vienų metų ban
dymą, bet dešimt dienų tu
rės pabūti kauntės kalėji
me. Jai taip pat buvo uždė
ta $200 bausmė ir išlaidos,
bet
tas.

Pirmadienis, geg. 15, 1944
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Pasižymėjęs
Major Paul Triąuet, ka

nadietis, gavo Viktorijos 
Kryžių už pasižymėjimą. Jis 
buvo pasveikintas Jo Emi
nencijos kardinolo Vil- 
leneuve, Quebecko arkivys
kupo. Major Paul Triųuet 
yra vedęs ir turi du vaikus.

Major Triq.uet yra trylik
tasis katalikas, kuris, britų 
imperijoje laimėjo Viktori
jos Kryžių.

35,000 kooperatyvų
Quebec provincijoje (Ka

nadoje) dabar yra 525 žem
dirbystės kooperatyvai. Jie 
turėjo 35,000 narių ir pra
eitais metais padarė už $30,- 
000,000 vertės biznį. Ten 
yra daug ugnies apdraudų, 
ir vartotojų kooperatyvų ir 
kredito unijų.

SKELBKITĖS “DRAUGE"

Šiandien, šiandien

Įdomi programa per Sophie Barčus 
radiją, Konferencijos garbei

Besiruošiant prie Lietu
vių Konferencijos, kuri 
įvyks Chicagoje, Lietuvių 
auditorijoje, 3133 S. Halsted 
str., gegužės 21 d., Sophie 
Barčus per radiją duos Lie
tuvių Konferencijos garbei 
pritaikytą programą gegu
žės 15 dieną, tai yra šian
dien, tarp 7 ir 8 valandos 
vakare. Kalbės žymūs kal
bėtojai. Dainuos vyrų cho
ras, vadovaujant K. Stepo
navičiui, ir mergaičių grupė,

Mirtis gatvėje
Robert Carter, 11 metų 

amžiaus, 4327 Indiana avė., 
buvo užmuštas praeitą penk
tadienį, 8:30 vai. vakare, 
kai 15 pėdų plytų ir košė 
(mortar coping) nukirto ant 
jo nuo dviejų aukštų stogo, 
4257 Indiana avė.

Jaunuolis su savo broliu, 
7 metų, buvo išėjęs nupirk
ti laikraščio, brolis buvo 
lengvai sužeistas. Dar du

vadovaujant A. Steponą vi- asmenys liko lengvai sužeis- 
čienei. Dainuos solistai: pa- ti. 
nelė K. Mileriutė ir Pranas 
Jakubauskas. Broliai Vęšo- 
tos dramatizuos 40 metų 
spaudos atgavimo sukaktį.

Įdomi programa bus 
transliuojama iš radio sto
ties WGES — 1390 kilo- 
cycles.

Pasiklausykite šiandien 
vakare įdomios radijo pro- J/ 
gramos, o gegužės 21 dieną, 
ateinantį sekmadienį visi 
dalyvaukite Lietuvių Konfe
rencijoje, kuri įvyksta Lie
tuvių auditorijoje, 3133 So.
Halsted str.

Lietuvių Konferencijoje 
pirmasis posėdis prasidės 
10 vai. iš ryto, antrasis 2 
vai. po pietų, o programa su 
rezoliucijomis, muzika ir 
dainomis įvyks 4 vai. po pie
tų. 7 vai. vakare bus pro
grama ir Šokiai.

Iš Šveicarijos Zurich gau
ta žinia, kad oro atakose 
prieš Italijos miestus buvo 
užmušta du vyskupai ir 
1,347 nariai iš dvasiškių 
tarpo. Apie tai rašo Basle 
laikraštis “Nationalzeitung” 
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X Kun. A. Sandys, MIC., 
yra išvykęs į Spring Valley, 
III., pamokslams sakyti per 
40 vai. atlaidus, kurie baig
sis ryt vakare.

I
X Vera. Paukštis, ener

ginga draugijų darbuotoja, 
pirko didelį namą Marąuette 
Park, arti lietuvių bažny
čios. Malonu, kad jaunos šei
mos apsigyvena lietuvių tar

X Valerijonas Misevičius, 
townoflakietis, jau antri me 
tai, kaip serga. Dabar ran
dasi State Hospital, Mante- 
no, III. Vienatinė j,am pa 
guoda — jo motina, kuri 
dažnai jį aplanko.

X Širvinskienė, Pukelienė 
ir Cicienienė išrinktos atsto
vės į Chicago Lietuvių Kon
ferenciją nuo Šv. Pranciš
kaus Vienuolyno Rėmėjų 
Draugijos Chicago apskri
ties. Paskirta ir aukų.

X Varpučinskai, cicerie- 
čiai, besidžiaugdami savo 
dukrelės Dolores pirmąją šv. 
Komunija sukvietė gimines 
ir būifji draugų. Gražiai pa
silinksminta ir Dolores su
dėta linkėjimų — dovanų. 
Ji lanko Šv. Antano para
pijos mokyklą.

X Antanas Jurgelaitis, 
Domininkonų ordino vienuo- 
lis-klierikas iš So. Boston, 
Mass., neužilgo bus įšvęstas 
į kunigus. Klierikas Anta
nas yra linkęs (prie visuo
meninio veikimo ir palaiko 
santykius su mūs laikraš
čiais. Jis yra mokinęsis Ma
rijonų kolegijoj, Thompson, 
Conn.

X John B. Simmons, lie
tuvis iš Grand Rapids, Mi- 
chigan, dabar yra leidėjas 
‘ ‘ The Cassville American’ ’, 
Cassville, Wis. Jis yra ge
ras spaustuvininkas ir da
bar įsigijo biznį gražiausio
je tos valstybės dalyje. Toji 
apylinkė prie Mississippi u- 
pės yra labai žavinga ir dėl 
to vasarą sutraukia daug 
žuvavimo mėgėjų,.

X Biznierius S. Bukaus
kas, 4938 West 15 St., Ci
cero, šįmet mini 30 metų 
sukaktį), kaip laiko krautu
vę geležinių daiktų ir įvai
rios maliavos. Sukakties pro 
ga, dabar, pavasarį, kai na
muose ir apie namus daug 
ko reikia, Bukausko knau- 
tuvėji galima rasti gerų har- 
genų. Beje, 30 metų taip 
pat, kaip S. Bukauskas skai
to “Draugą”. Gražus jubi
liejus. T| ■■
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