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STUMIA NACIUS
REIKALAUJA NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

ATGAL PRIE ANZIO
Vokiečiai padega Terracina uosta;

Konferencijoje Chicagoje dalyvavo 
457 delegatai iš 170 organizacijų

jie išpirko $2,710,000 ver
tės bonų.

Dr. A. Račkius padarė 
pareiškimą apie savo pergy
ventus Lietuvoje patyrimus 
rusų okupacijos metu, ir 
paaiškino kaip rusai prave
dė 1940 m. rinkimus.

Konferencijai pirminin
kavo Dr. K. Drangelis. Sek
retorė buvo E. Mikužiūtė. 
Įvairiomis temomis kalbas 
pasakė Lietuvos konsulas 
P. Daužvardis, Kun. dr. A. 
Deksnys, Kun. K. Baraus
kas, Prof. Kazys Pakštas, 
Dr. P. Grigaitis, L. šimutis, 
ir M. Vaidyla. Aukų sudė
ta $2,859.58. '

britai pralaužia Hitlerio liniją

CHICAGO, III., geg. 21.—
Lietuvių Auditorijoje Brid- 
geporte šiandien susirinko 
Lietuvių Konferencija, iš 
viso 457 delegatų iš 170 lie
tuvių organizacijų iš Illi
nois, Wisconsin, Indiana ir 
Michigan valstybių. Apart 
delegatų dalyvavo ir keli 
šimtai svečių.

Pirma sesija prasidėjo 
10 vai. ryte, antra 2:30 vai. 
popietų. Visų ūpas pakilęs, 
rodoma noro vieningai vei
kti Lietuvos nepriklausomy
bei.

Konferencijos vardu pa 
siųsta užsienių reikalų sek
retoriui Hull lietuvių padė
ka už mažųjų tautui, jų tar
pe ir Lietuvos, teisių gyni
mą, ir nepasidavimą Lietu
vos priešų spaudimui pri
pažinti Lietuvos okupaciją.

Konferencijos dalyviai 
vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, kuria delegatai pasi
žadėjo lietuvių tarpe par
duoti bent $2,500,000 vertės 
Karo Bonų penktam bonų’ 
pardavimo vajuje.

Sekanti rezoliucija reika
lavo Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo pagal At
lanto Charterio principų, ir 
pareiškė lietuvių pasipikti
nimą svetimų valstybių ir 
jų vietinių agentų klaidi
nančia propaganda, kurios 
tikslas esąs įrodyti, jog lie
tuviai nebenori Lietuvai lai
svės ir nepriklausomybės.
Rezoliucija pabrėžia lietu
vių tautos troškimą būti
laisva. NEAPOLIS, geg. 20. —

Taipgi priimtos rezoliuci- Lėktuvai iš Viduržemio ba- 
jos, kuriose Konferencija Z*U vakar puolė La Spezia, 
pasižada moraliniai ir ma- G«noa ir Livorno uostus 
terialiniai remti Amerikos Italijoje, ir atakavo gele- 
Lietuvių Tarybą, kurioje žinkelių tiltus šiaurinėje
visos demokratinės lietuvių Italijoje.

Tiltai buvo įprie Tagli-

Suspaudžia japonu 
Myitkyma garnizoną

KANDY, Ceylon, geg. 2*P 
— Kiniečiai ir amerikiečiai
iš trijų (pusių spaudžia ja-•
ponus Myitkyina bazėje. 
Ten esąs japonų garnizonas 
smarkiai priešinasi, o japo
nai, kurie bando pabėgti, 
smarkiai nukenčia.

Raportai iš franto duoda 
suprasti, kad japonai nega
lės ilgai ten atsilankyti.

Japonai atakuoja Mog- 
aung klony, į pietus nuo 
Madavvng, bet kiniečių da
liniai laiko blokadą per Ka- 
maing kelią.

Atakavo susisiekimo 
linijas š. Italijoje

sroves yra susivienijusios; 
sveikina Tarybos žygį įstei
gti Amerikos Lietuvių In
formacijos Centrą ir ragina 
visuomenę teikti jam finan
sinę paramą; projektuoja 
permanentinį A. L. T. sky
rių su savo valdyba Chica
goje.

J. P. Varkala praneša, 
kad lietuviai šiais metais 
išpirko Kare Bonų už $2,- 
800,000, t. y., apart ketvir
to bonų vajaus, kurio metu

KALENDORIUS
Gegužės 22 d.: Sv. Elena, 

Sv. Rita; 3endvės: Aldona 
ir Rimtenis.

Gegužės 23 d.: Sv. Juli
ja, Sv. Deziderijus; seno
vės: Kymantas ir Tautvy
da

mento, Rive, Latisana ir 
Casara.

Naikintuvai sunaikino 
vieną priešo lėktuvą. Viso
se operacijose dešimts mū
sų lėktuvų dingo.

ORAS

Dalinai ūkanota.

IŠLIPDINIMO LAIVAI LAUKIA ‘D—DAY’

Pririšti prie prieplaukos kur norint Anglijoje, šie Amerikos išlipdinimo laivai lau
kia vakarinės Europos invazijos. (Oficiali Ievyno nuotrauka: Signal Corps radiotele- 
photo per Acme-Draugas).

6,000 lėktuvu puolė invazijos krantą
8,000 tonų bombų Hitlerio 'vakarų sienai'

BritaiLONDONAS, geg. 21. 
— Didžiausioj masinėj lėk
tuvų atakoj, 6,000 sąjungi
ninkų lėktuvų iš Anglijos 
hazių vakar atakavo Hitle
rio “vakarinę sieną” nuo 
Britanijos iki Belgijos. Ata
kų metų numesta bent 8,000 
tonų sprogstančių ir pade
gančių bombų.

Lėktuvai atakavo 19 ge
ležinkelių centrų, aštuonis 
aerodromus ir daugelįi kitų 
įrengimų, kuriais Hitleris 
tikisi atmušti sąjungininkų 
invaziją.

TOKYO RUOŠIASI 
LĖKTUVŲ ATAKOMS

STOKHOLMAS, geg. 21. 
— Vokiečių korespondentas 
iš Tokyo pranešė Berlynui, 
jog japonai tame mieste, 
ruošdamiesi sąjungininkų 
lėktuvų atakoms, evakuavo 
visus nebūtinai reikalingus 
miesto gyventojus ir išgrio
vė visus medinius pastatus, 
kurie stovėjo arti karinių 
fabrikų ir kitų taikinių, kad 
sumažinti gaisro pavojų.

Rusai' užėmė kalną prie Vitebsko
LONDONAS, geg. 21. — 

Rusų komandos pranešimas 
sakė rusai kariai užėmė vo
kiečių tvirtovę kalne į piet
ryčius nuo Vitebsko. Berly
no pranešimai sako tame 
fronte tikimasi didelės ru
sų ofensyvos.

Maskva taipgi pranešė, 
kad vokiečiai atnaujino sa
vo lokaleg atakas prie Ti- 
raspolio ir Stanislavovo, 
bet sakė jos buvo atmuštos

Rusų Baltijos laivyno lėk- 
Vėsu. tuvai nuskandino keturis

vokiečių laivus Suomijos į- 
lankoje, ir orinėse kovose 
sunaikino 15 nacių lėktuvų.

Penktadieny, rusų lėktu
vai padegė priešę reikmenų 
laivą, sužalojo prieplaukų į- 
rengimus ir padegė priep
laukas Kotka uoste, Suomi
joje. Kiti lėktuvai, operuo 
darni virš šiaurinės Norve
gijos kranto, nuskandino du 
nacių patrolės laivus ir nu
mušė septynis priešo lėktu
vus.

pradėjo ofensyvą 
pra ves d a m i atakas ant ke
turių svarbių Prancūzijos 
geležinkelių centrų. Tuoj po 
to, apie 1,250 Amerikos lė5t= 
tuvų, išnešė kitas atakas.

Vakar naktį britų lėktu
vai puolė taikinius šiaurinėj.. 
Vokietijoj ir Prancūzijoje. 
Dienos metu šiandien kele
tas šimtų Amerikos lėktu
vų ir vėl išskrido atakuoti 
nacių taikinius. Berlyno ra
dio sakė lėktuvai skrido 
virš šiaurvakarinės Vokieti
jos.

KINIEČIAI ATSIĖMĖ 
DAR KITA MIESTĄ

CHUNGKTNG, geg. 21.- 
Kiniečiąi kariai vakar ūžė. 
mė svarbų Kioshan miestą, 
110 mylių j pietus nuo Chen- 
ghsien, ir smarkiau užval
dė atsiimtą dalį Peiping- 
Hankow geležinkelio.

Šiaurėje, anot raportų iš 
fronto, apsuptieji kiniečiai, 
kurie gina Loyang miestą, 
bus visai išmušti, jeigu 
jiems nepasiseks pralaužti 
japonų apsupimą.

Pranešimai sako

Didelės slavy-naciu 
kautynės Serbijoje

LONDONAS, geg. 21. — 
Jugoslavų partizanų komu
nikatas sakė smarkios kau
tynės vyksta Serbijoje, kur 
naciai siunčia daug savo re
zervų. Anot partizanų, jie 
atmuša visas vokiečių ata
kas.

Komunikatas sakė jugos
lavai smarkiai kontratakuo-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ ITALIJOS — Anzio 

fronte amerikiečiai prašl

iaužė { nacių pozicijas prie 

Cisterna, bet vėliau pasit

raukė

Penktoji armija užėmė 

Fonde, 10 mylių nuo Terra

cina. Aštuntoji armija ata

kuoja nacius Llri klony.

IŠ WASHINGTONO — 

Prez. Rooseveltas išleido J- 

sakymą valdžiai užimti Hu- 

mmer fabriką, Sprlngfield, 

Illinois.

IŠ ŠVEDIJO8 — Nutrau

ktas telefoninis susisieki

mas tarp Berlyno Ir Stok

holmo.

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS Neapoly, geg. 21. — 
Vakar pranešta, jog vokie
čiai padega Terracina uos
tą, kuris yra jų linijos ga
las vakarinėj Italijoj. Ra
portai iš fronto sako veja
mi naciai ruošiasi pasitrau
kti į užlietas Pontine pelkes, 
kur mano susijungti su sa
vo kariuomene prie Anzio 
fronto.

Naciai traukiasi nuo U.S. 
karo laivų bombardavimo ii 
sąjungininkų atakų iš už
imtų Gaieta ir Itri. Alian- 
tai girdi sprogimus Terra- 
cine, kur naciai išsprogdinę 
amunicijos krovinius įr uoš
to įrengimus.

Vokiečių komanda pripa 
žino Campodimele užėmimą

Per ofensyvos devynias die
nas suimta suvirš 5,500 na
cių belaisvių.

Amerikiečiai kariai kran
te pasivarė iki 35 mylias 
nuo Anzio fronto. Pasit- 
raukią naciai palieka dide
lius kiekius visokių reik
menų.

Britų aštuntos armijos 
tankai ir kariai dasimušė 
iki Aąuino pakraščių, ir Šiuo 
laiku atakuoja Pontecorvo.

Toliau šiaurėje, lenkai 
kariai užėmė Vilią Santa 
Lucia, į šiaurvakarius nuo 
Cassino vienuolyno ir kau- 
jasi už Piedmonte, prie pat 
kelio 6, kuris veda Romon. 
Lenkų štabas Londone sa
kė lenkai jau užėmė Pied
monte, bet atrodo, kad tas 
dar neįvyko.

VICE PREZ. WALLACE 
IŠVYKO 1 KINIJA

WASHINGTON, geg. 20. 
— Vice Prezidentas Henry 
A. Wallace šiandien išskri
do į vakarus. Jis vyksta į 
Kiniją ir Sibirą kaipo Prez. 
Roosevelto specialus pa
siuntinys, ir veža Kinijon 
Prezidento pažadą suteikti 
pagalbos Kinijai.

Aliantų instrukcijos 
okupuotiems kraštams

LONDONAS, geg. 20. — 
Aliantų invazijos štabas,

aršios duodamas Europos požemio
kovos ir kontratakos tebe- armijoms pirmą įsakymą, 
vyksta Loyang apylinkėje, sakė joms sekti kiekvieną 

Mūšiai šiaurinėj priešo žygį. Iš to, kad buvo 
sakyta, jog sekanti trans-

Honan
daly centruojasi apie Tay- 
ang, Lunghai geležinkelio 
miestą.

Atakoje ant japonų prie 
Yellow upės, netoli Suichen, 
amerikiečiai ir kiniečiai la
kūnai užmušė bent 1,000 ja
ponų ir apie 3,000 sužeidė.

ja nacius Croatijoje, Bos
nijoje ir Hercegovinoje, ne
žiūrint nacių lėktuvų atakų.

Pranešama, jog nacių lėk
tuvų atakos sunaikino ke
lis miestelius ir užmušė bei'ko bus žinoma kaipo “Ame-

LĖKTUVAI ATAKAVO 
JAPONŲ BAZE DŽAVOJ

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS pietvakarių Pacifike, 
geg. 20. — Anglijos-Ameri
kos lėktuvnešių d atklys, 
saugojamas daliųjų iš rytų 
Azijos ir pietvakarių bei 
centrinio Pacifiko (Mount- 
batten - MacArthur-Nimitz 
komandų) bombardavo ja
ponų Soerabaja bazę anksti 
trečiadienio ryte.

Japonų lėktuvai ir pat
rankos mažai tesipriešino 
apie šimtui sąjungininkų 
lėktuvų iš lėktuvnešių. Pen
kiasdešimts armijos Libera- 
tor lėktuvų toliau tęsė ata
ką trečiadienio naktį.

Lėktuvnešių lėktuvai su
naikino 19 priešo lėktuvų

liacija bus pirmadieny, da- i ant žemės. Soerabaja ran- 
roma išvadų, kad instrukci- dasi ant Džava salos, į šiau-
jos bus duodamos regulia
riai.

Komunistai pakeičia 
savo partijos vardą

NEW YORKAS, geg. 20.- 
Komunistų partijos suva
žiavime sekretorius paskel
bė, kad komunistų partija ; ----------------
(panaikinama ir nuo šio lai- Į KARALIUS ATLEIDO

rvakarius nuo Darwin, Aus
tralijos.

Naikintuvams saugojant 
bomberius, didieji lėktuvai 
numetė bombų tiesiog ant 
dešimts priešo laivų. Buvo 
matyta, kaip vienas jų spro
go, bet raportai sakė kiti 
veikiausiai nuskendo.

sužeidė daug civilinių gy
ventojų.

rikos Komunistų Politinė- 
1 Apšvietos Draugija.“

Amerikiečiai baigė užimti Vlakde

GEN. MIKHAILOVIČ
LONDONAS, geg. 20. — 

Jugoslavijos Karalius Pet
ras šiandien pranešė, jog jis 
atleidęs Gen. Draja Mikhai-

SĄJUNGININKŲ ŠTA- priešinimosi, tose salose su- lovič iš karo ministerio pa-
BAS pietvakarių Pacifike. 
geg. 21. — šios dienos ko
munikatas sakė amerikie
čiai pėstininkai išmušė visą 
priešo opoziciją ir baigė 
Wakde salų užėmimą. Ta 
grupė salė randasi 150 my
lių į vakarus nuo Hollandia.

Anot komunikato, Wakde 
salos, Inaoemoear ir Insoe- 
manai, dabar visiškai mūsų 
valdomos. Iki šeštadienio, 
po 48 valandų smarkaus

skaityta 550 žuvusių japonų reigų. Partizanai tvirtina, 
lavonų. kad Mikhailovič koliabora-

Nuo išlipimo Wakde sa- vęs su vokiečiais.
lose ir netolimoj Naujoj 
Gvinėjoj tarpe Tementoe ir 
Top upių, 16 amerikiečių 
karių buvo užmušta, 83 bu-' jų asmenų komitetą vieton 
vo sužeisti, ir du dingo. atleisto Premjero Puritch 

Olandų Naujoj Gvinėioi, kabineto, 
anot pranešamo, amerikie- Duodama suprasti, ta- 
čių patrolės susirėmė su ja- čiau, kad Mikhailovič pasi-
ponais prie Tementoe ir Top 
upių.

Karalius ta proga užgy
nė raportą būk jis manąs 
sudaryti regentūrą arba trl-

lika Jugoslavijos kariuome
nės viršininko vietoje.



*

— O taip, tebėra dar šved- Į 
kabliai, žuvusiųjų kapai... JĮ

— Taigi* o maa gaila ir,l 
lietuvių. Juk jūs tik anapus 
ir rusų įsileisti bijo. Skai- | 
Baltijos nuo švedų. Jūsų 
padėtis tarp tokių dviejų 
kaimynų — kaip nuo vieno 
karšto keptuvo, ant kito. ” į

Rankoje jisai turėjo gra
žų paveikslėlį. Siųs motutei 
pasveikinimą.

Viena diena Mi1waukee
WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

— Mažas nuotykis su taxi. — Ką mėgsta piešti USA 
moksleiviai. — Jaunavedžiai, kurie raiti ant žmonių 
jojai savo vestuves. — Ar Kristus gims antrą kartą? — 
Strauso valsai lr Mthvaukės kalakutas. — Kodėl kinai 
laikraščius klijuoja ant durų. — Chiangkaisheko ponios 
amžius neilgas... — Apie ašaras, be kūrybinės minties.

(Pabaiga) gas — ji turinti vidurių ve
ži[nijos įdomybės 4 Čia pat huvo ir kitas ku- 

Simpatingiausias iš viso nįgaa, kurs darbuojasi su 
ūsų stalo buvo vienas jau- radiju. Jis pabrėžė, kaip la-

Everything in the line of 
Furniture

Oon't fly Into • r.9« ««d looi oi your
moot doolor wti«n Ko r«mind» you to toro m you, 
uud kitcion <•« r.guUHy lor ortr. rotroo pointo 
and Ha it obaying O P A't ordan wkan ka 
da.t <Mt bocauta Hia producto and byproducto 
oi utad lot arą ta ar,aoHy n.aded toja^a <

na VAITUSH, OPT Factory Representative

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

grįžęs iš Kinijos,’ Jis paša- į į 
kojo, kaip Kinijoje dėl ka-u 
ro visoko trūksta, net ir po- 
pieriaus. Laikraščiai įparei-: , 
goti duoti kokį 1,000 egzem- , 
pliorių nemokamai. Tie la
pai išklijuojama ant durų, 
aikštėse ant lentų ir žmo
nės p&skaito neturėdami nei 
išlaidų, nei popieriaus ne
eikvojant dide’ių kiekių.

Kinijoje didelis susidomė
jimas krikščionybe. Daug 
atsitikimų, kad sužeisti ki
nų kariai prašo juos prieš 
mirtį apkrikštyti. Trūksta 
kunigų, misijonierių, net ir 
atitinkamai paruoštų kata
likų ne visose vietose yra, 
t ii vyskupai drąsina net ne- 
katalikus kareivius turėti 
specialiai jiems paruošia
mus buteliukus švęsto van
dens apkrikštijimui draugo, 
jeį jis prašytų mirties pa
vojuje; ir tokių atsitikimų 
daug. Misijonierius taipgi 
pasakojo, kad ponios Chiang 
kaishek gyvenimas nesąs il

ki, netinkama. Radijo sto- au Etijopijos užkąri n. vi m: 
čių savininkai apskaičiuoja, nesutikom su Hitlerio u 
kad vienas atsiųstas laiškas grobimais, neturime sutik 
atstovauja, maždaug, tūks-; įr Su naujais pasikėsinimai 
tantį klausytojų (tik toks į§ kurios pusės jie beeitų 
procentas prisirengia laišką '
parašyti). Taigi nereikia tu- Pastebimas kai kurių t 
rėti klaidingo įsitikinimo — džiųjų tautų linkimas #įs. 
ką reikš mano vieno laiškas. briauti 1 vid>us P
Jis reikš daug. litiko“ reik»to- Tai, kad

ne militarinis, bet politiu 
Galingas balsas ui užpuolimas, taipgi nemor
mažųjų laisvę lus Visos tautos turi nat

( hicag.es arkiv. Stritch teises į laisvę. M
kalba buvo stiprus apgyni- neturime užmušti vilties r 
mas mažųjų valstybių tei- vjeaaį tautai visame paša 
sės į nepriklausomybę. Vi- iyje»»
sų pirma jis'J norėjo įnešti Toliau vyskupas pabrė 
gerų vi'cių ir atitinkamai ^mintingą popiežiaus reik 
nuteikti redaktorius. lnvimn tamtautinPH t.niart

MU* Akių BpgrlsHitss 
na akių įtempimą, kuris 
atimi galvos skaudėjimo, 
akių aptemimo, nervuo- 
udamų akių karštį, ati tai- 
aregyst* k tokregystų. 
teisme*! akinius. Visuo-

mARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

romas su elektra parodančia ma- 
Bamsiaa klaidm. Specialė atyda afc- 
krcdptena į mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 1# ryto iki 1 v. 
vnk. Seredomis nuo pietų e No-

f SEKMADIENIAIS — nuo l

iki 2
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk- 

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

6755 S. Western Avė., Chicago* I1L
Telefonas — GROvehiU 2242

4711 South Ashland At.

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk- ųrne-mm 
ainius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS .. "
KAINAS!

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriųnami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kieipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEKIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

TsL CANsl 6122

KOJOS
Nudriko Radio Valandos:

W.H,F.C. 1420 Kilocycles —
Ketverge, 7 vai. vakare 

<.C.1T.L., 1000 Kllocyclea —
NedSlloJ, »:»0 vai. vakare

Greita joms pagalba vienos 
minutės masažavimu su DEVI
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva" Jt DEVINES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skgusmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
rancija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

REZIDENCIJA 
•8241 West 66th Place 

TeL REPubUe 7868

TeL CANsl 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6650Didele Lietuvio

KRAUTUVĖ

DANTISTAS
4645 Se. Ashland Avenne

arti 47th Street 
TaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 

Trečiadienį pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted St 

Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto ild 3p.p. 

6 Iki 0 vaL vakare.

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

Ofiso Tel. VIRginla 0086 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244Nesutepantis — Nenudažantls

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1462.DABAR

Atvykite | mūsų Jardų M apžiūrėkite ten 
kų bf aotttų rMį LENTŲ—KBXW0M 
— STOGŲ IB NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, perėtų, vilkų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS GYDYTOJAS IR CHBŠUBGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 8d 4 ir auo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus 
2423 Weet Manyiette Road

APROBAVIMAS IR PBHTATTMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINA3,

Jevvelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve.b
Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per šį Pavasarinį SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

•ydytojas ir chirurgas 
Ctee vaL: mm 1-3; mo 6:803d 

786 West 35th Street
Būkit Malonūs 

SAVO AKIMS!CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3030 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-toe vaL ryto iki 5:30 vai. po pietų

EX7RA1 EXTRA! Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspeet 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0484mai. Saugokite Jas leisdami lieg- 

sanlnaotl Jaa modernlftklaiula 
metodą, kuri* regSjimo mokalaa 
gali autelktl.

S« METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie pradėti

na Tiaą aidų Įtempimu.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-troe lubos)
Ofiao Telefonas: YARde 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—
Ree. TeL: MIDway 2880 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenne
I.lctiivISIcaa 
Žydukai. — 
N. KAMTEB 
MTtnlnkaa. JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UZ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

INCORPORATED 
3241 So. Halsted Street Dr. J. J. Smetana, Jr, VALANDOS:

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

RKMKrrn
RBNĄ

uraruviu
DRAUOA.

•' orroMCTRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 
*i Kampaa lt-tos
Telefonas t OAMAL 0328, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Keadįąu »:|0 a. m. iki l:<0 p. ta. 
w TrobaA tr Baltad »:I0 a. m.

-v UU 7:10 p. m. -

Tel. CALumet 7237

Ofiao TeL .... VIRginla 1886

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

Utamlkaia, Ketvergais ir gubo
tomis iki 9:30 vai. vakare.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenne 

Ofiso TeL I.AFsyette 3210 , 
Rea. TeL I.AFayette 0094 

Jeigu Neatafliepiama—

MONABCH LIUUOR
3529 So. Halated St.

Phone TARD8 1064

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenne 

UGONIUS PRIIMA:
Kaadha aue 2:00 Iki 8:00 vaL 
TreOad. tr Sekm. tik susitartus

UNDER U. S. GOYERNMHNT 8UPER VISION

G. SERNERSTANDARD
FEDERAL

Sffii B® S A VJLN G S
LOAN ASSOCIATION

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

JUSTIN MACKIEWICH, Pree. and Mgr.

UBtEYIS AKIŲ GYDYTOJAS 
21 metų patyrimas

TsLi Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas
Ištaiso. -«K 

rortao lr Akinių Dirbtuvė Y 
18401 SO. HALSTED 8T.»’ m Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 8 iki 8 
jt Sekmadieny Ja pagal sutartį. 4.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

| Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
W. VIRO. LUMP — Sijoti..........j g

I STOKER COAL, Aukštos* rūšies, 57*45
j 2 syk plautos, Chemiškai prirengtos

BĮ BLACK BAND LUMP................. JĮ Į 2Jj
", PETROLEUM COKE (Course). gĮ2 5(] 

r PETROLEUM COKE (Pilė Run) <M n*QC

DANTISTAS
1446 S. 49th Court, Ocere 

Antradieniais, Ketvirtadieniais
{ Ir Penktadieniais
TsL: 10-12 ryta, 2-6, 7-6 P. M. 

1147 8. Habite* St, Chlcags
žmogaus charakteris aiš

kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokiasi.

J. W. Goethe

hicag.es
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CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" ADVERTISING

“DRAUG O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Streef 
Tel. RANdolph 2488-9489

SVARIUS PRANEŠIMAS

W»r Manpower OommlMsion nu
matymai reikalauja kad dauiru- 
max darbininkų turi Jnitcyti Pa- 
liuosavin-.o Raštų (stat<m<-nt of 
availahility) imki dabartinės dar
bo Jstaiųos — ar imki War Man- 
poHi'r Čommtesion — pirm pra
dedant dirbti kitoje JstaitptJe. 
Persltlkrlnklt ar jūs galit gauti 
ir ar Jums reikaliuga pali uoga
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP VVANTED — VYRAI

SHEAR VYRŲ
Reikia vyrų prie Plieno

Squaring Shears.

SHEAR HELPERS 
IR ABELNŲ PLIENO 
WAREHOUSE DARB.

Reliance Steel Corp.
1601 S. VVolcott

CANAL 2442 G. A. COOPER

REIKIA VYRŲ
Nao 45 ild 65 Metę

Patyrimo nereikia, paųtovūa darbai. 
Proga vlršJaiklo, gera mokestis. 

Atsišaukite.
STANDARD ELSMERE 

GRANITE CO.
1756 N. Spaulding Avė.

TIRE VULCAN1ZERS
2 sectional builders. 48 vai. — 6 
dienų savaitė. Sekmad.. ir fieštad. 
dirbti nereikia. Aukščiausia mokes
ti). Atsišaukite.

6049 STONYISLAND AVĖ.
Ar pašaukit DOR. 6082

HELP VVANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo darbai Moterims U 60 
metę senumo. Valandos: nuo 5:80 
vakare Ild 12:06 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Ajnžlus 20 Iki 50 metę.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

LANGŲ PLOVĖJŲ—HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper’s Ofisan

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Road

VYRŲ

REIKIA 

★ ★
SVARBUS KARO DARBAI

48 VAU. IR DAUGIAU 
Laikas ir pusė virš 40 vai.

PUIKI MOKESTIS 
Pastovūs Darbai Po Karo

> Atsišaukit
1000 W. Fulton St.

STOCK KLERKŲ 

Warehouse Vyrų 
★ ★

IKI 50 METŲ SENUMO 
PATOGIOJ VIETOJ 
PROGA ĮSIDIRBTI 

VIRS NORMOS ALGA
VIRŠLAIKIS, JEI NORITE

PATYRIMAS NESVARBU

★ ★
GOODYEAR 

TIRE & RUBBER CO
1018 S. VVABASH AVĖ.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ . 
Patyrusių, 987.60 } mėnesj
Pilnam ar daliniam laikui 
KreipkltSa prie Housekeepsr.

KDQEWATKR BEACH HOTEL 
Rd.

MERGINU
MOTERŲ

Mums reikia darbinin
kų popietiniam šiftui. 
Pradėsit 4 vai. pp. ir 
baigsit vidurnakt).

PAKUOTOJŲ REIKIA
SVARBIOJ PRAMONĖJE 

PIECE DARBAI 
GALIT UŽDIRBTI GERĄ ALGĄ 

ATSIŠAUKIT 
ACID PRODUCTS CO.

4010 S. Wells St.

REIKIA PATYRUSIŲ 
TALLYMEN 

YARD FOREMAN 
CARR-MOODY LUMBER CO. 

3039 S. HALSTED ST. 
VICTORY 1272

10% BONAI
Mokama Už Visus Naktinius 

Darbus

REIKIA
CABINET MAKERS 

AMERICAN CASKET CO. 
ISIS W. DIVISION ST.

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Ą Gera mokestis

Svarbi pramonė
Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 ryta
Iki 6 pp. arba fieštad. iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
Atsinešktt gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

REIKIA
KELETOS VYRŲ

Vartoti rankinius mowers ir karpyti 
žolę kapinėse. Pastovūs darbai. 76c 
J vai. ir laikas ir pusė virš 44 vai. 

k Atsišaukit pasiruošę stoti prie darbo.
WESTLAWN CEMETERY

7801 W. MONTROSE LAC. ««22

TOOL IR DIE 

MAKERS
Ir

DIE CASTING 

OPERATORIŲ
Pastovūs Valdžios Darbai. 

Aukščiausia Mokestis.

E. TOMAN & CO.. 
INC.

2621 W. 21st PLACE 
ar pašaukit 

ROCKVVELL 1515

TUOJAU DARBAI DEL:
- ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ

MAŠINŲ OPERATORIŲ

MES IŠMOKINSIM JUS
Matyklt Mr. Danlcek 

Pasitarimui
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
PIRMAD. IŠTISAI SEfiTAD.

8 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th AVĖ. CICERO

CABINET MAKERS (UNION) 
OSCAR PETERSON 

830 N. Wells St. SUP. 7284

VYRO
Abelnlema darbams. Pastovus darbas

WESLEY HO8PITAL
250 E. Superior St.

RADIO SERVICE VYRŲ
Greitai augančiai įstaigai reikia 3 
gerų pataisytojų, progos neapri- 
buota, valandos ir mokestis ko ge
riausia.

PUBLIC SERVICE STORES 
714 W. 6Srd St.

VIDUJ PIENINftJE 
DARBININKŲ

Mlnlmum $50 j savaitę. 6 dienos Į 
sav. Svarbi pramonė. 2 savaičių ap
mokamos atostogos. Patyrimo nerei
kia.

CAPITOL DAIRY CO.
4326 S. Wabash — BOU. 6200

SALAD MOTERŲ (2)—A-l; Geros 
darbo sąlygos, gera mokestis, 6 
dienos. 8 vai. Pašaukit Chef, Mr. 
Throm. LACawanna 1304.

PRECISION ASSEMBLERS 
PRECISION INSPEKTOR. 

Atsišaukite 
MINEAPOLIS 
HONEYWfcLL 

4737 W. DIVISION

"PAREMKITE TĄ KAREIVĮ 
- TARNYBOJE"

Dirbkite Dėl
INTERNATIONAL HARVESTER CO.

Mums Reikia

STENOGRAPHER 
(Take Dictation) 

CLERICAL HELP 
MINNEAPOLIS 
HONEYWELL 

4737 W. DIVISION 

MOTERŲ
Prie valymo. Gera mokestis. 
Bonai. Kitos progos. Valgis 

ir uniformos duodama. 
TRIANGLE RESTAURANT 

6 S. CLARK ST.

• GRINDERS
• INSPEKTORIŲ
• DRILL PRESS 

OPERATORIŲ
• ASSEMBLERS
• LATHE OPERATORIŲ

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

REIKIA MOTERŲ 
Dirbti prie elektros atuvlmo mašinų. 

Išmokinsim.
AMERICAN CASKET OO.

UIS W. Waahington Blvd.

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Empioyment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

MERGINŲ 

IR MOTERŲ
ŠVARIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS
AMŽIUS 18 IKI 50

Svarbioje pramonėje. 
Patyrimo nereikia.

■ Pradinė rata 60c {valandą, su 
5c pakėlimu pabaigoj 2 savaičių. 
5c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais šiftais.
Pirmas šlftas 7:30 ryto iki 4 pp., 
vakarinis šlftas 4 pp. iki 12:30 ryte, 
naktinis šlftas 12:30 iki 7:30 ryte

DYKAI — LIGONINES IR
APDRAUDOS PLENAS• • r • •
ATSISAUKIT 

EMPLOYMENT OFISAN 
Pirmad. perdėm fieštad.
6:30 ryto Iki 4:30 pp.

CASPERS 

TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

Reikia 

Cafeterijoj 

Darbininkių 
★ ★ ★

COUNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniui laikui, dieną ir naktį 
šiftams.
DUIŲ PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos šiftui- 
CASHIER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CHECKER — dalinio lai
ko, vakarais.
VYRO — abelnam virtuvės dar
bui. Pilno laiko, dienos šiftui. 
Valgis ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Avė. Cicero, Hl.
Imkit Douglas Park "L” iki Durų.

^/.udas. Radėjui.— 

<dZv£ntaiii

(IS “I.ove ui Fir»l Flicbt” kuriu raityto) 
Kada mūaų drų- 
Hūa vyrai daro 
INVAZIJĄ EU

ROPOJE lr PACIFI
KO SALOSE 

DARYKIT INVAZI
JĄ DANGUN su mal
domis į šv. Juda lr 
| Saldžiausią širdį! 

Mfitinos-Žmonoif-Sefierys- 
Druugai

Melskitės dėl APSAUGOS ir kad 
SAUGIAI GRĮŽTŲ Jūsų mylimieji, 

laike
NOVENOS Į SV. JUDĄ 
ir | SALDŽIAUSIĄ ŠIRDĮ
ffii.t7.eiio 3 ifzi ffiiiiz. 1 1
PAMALDOS 3:15 ir S VAL. VAK. 
Surašvkit vardus savo mylimųjų 
Tarnyboje su Intencijomis Ir pa
siuskit mums. ir Jie bus atmin
ti Tėvu Klerttiionų ir novenos da
lyviu per VISAS šv Mišias ir Pa
maldas laike Sios DEVYNIŲ DIE
NU NOVENOS.

Auka priimnmu. bet nereikalinga

- MERGINA
Lengviems dirbtuvės darbams. 
Patyrimo nereikia. Atsišaukit.

BEVERLY VENETIAN 
BLIND MFG. OO.

7609 S. Halsted.* VIN. 2171

VYRAI IK MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS

KELNIŲ DIRBTUVĖJE 
REIKIA DARBININKŲ

Special Mašinų Operatorių; Piecera: 
Sifllėto/ų, Trimmers. Moderniška 
dienos šviesos dirbtuvė.

MAIER LAVATY CO.
2141 Lincoln Avė.

DIRBTUVĖJ DARBINIKŲ 
LENGVI SĖDINT DARBAI
Armature Winders Laminaton 
Tapers Coli YVinders

Stator Coli Wtnders 
Sdderers Lathe Operatorių
Commutators Assemblers
Punch Press Opera. Papr. Darb. 
Fin Straighteners jMrbt Pagelb. 

Dykai ligoninės ir gyvybės 
apdrauda. Cafiterijoj valgis 

žemomis kainomis. 
EXCEL AUTO RADIATOR 

COMPANY 
320 E. 21st Street

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

VYRŲ 
VAIKINŲ

DISIŲ PLOVĖJŲ 
PANTRY MERGINŲ 
PUODŲ PLOVĖJŲ

Kreipkitės prie Chef

★ ★
TARNAIČIŲ 
MAZGOTOJŲ 

VALYMUI MOTERŲ
HOIISEMAN — EEEVATOR OPER. 

(45 iki 65 metų pageidaujama) 
Matyklt HotBckeeper 

AMBASSADOR HOTEL 
1301 N. State St.

PARDAVIMUI

PARSIDUObA — Lietuvių apgy
ventam krašte 260 akerių ūkia. 75 
akerial išdirbto, 2 maži ežerai, kita 
žemė ganyklcn. Namai ir budinkal 
geriausioj padėtyje^ Nuosavybė prie 
pat State vieškelio arti miesto.

DR. H. J. VVESTGATE,
KHINELANDER, WIS.

i H r . I ‘1

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

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

MOTERŲ 
MERGINŲ

PATYRU8IŲ IR NEPATYRUSIŲ 
PAGELBEKIT LAIMĖTI KARĄ 
DIRBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★ '
Mes IŠDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
ASSEMBLERS 
SPRAYERS 

‘ PAKUOTOJŲ 
ELECTRICAL TESTERS

★

MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COIL WINDERS 
COIL FINISHERS

★ ★
Gera mokestis. Pastovūs darbai dabar ir po karo. Atsišaukit

SOLA ELECTRIC COMPANY
2525 CLYBOURN AVĖ. ar 1850 S. KOSTNER AVĖ.

' Patyrusių ir nepatyrusių — Car Pool 
Pienas — 6 Dienų Darbo Savaitė — 
Atsinešktt Savo Gimimo Lifldijimą ir 
Laišką Darbo Palinoaavimo. Atsišaukit į

WEST PULLMAN WORKS
INTERNATIONAL HARVESTER

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

OPERATORIŲ
Prectalon lathes. Lengvi darbai, pa
togios darbo aųtyros. 60c j vai. pra
dedant. Nepatyrusloms merginoms 
ar moterims. Pakėlimas j 2 sav. At
sišaukit tiktai. Jei esat nedaugiau 
pusės vai. transportacijos snislsleki- 
mo. .

F .O. INC.
8124 W. Montrose Avė.

VEITERKŲ
Randwieh Merginę — Fountaln 

Darbininkių
Pilnam ar daliniui laikui. Patyrimas 
pageidaujama, uniformos duodama, 
aukščiausia mokestis. Atsišaukite
dabar. ___
STINEWAY drug CO. (OFFICE) 
1164 S. Wabaah. 5th Floor

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JI KITIEMS

UŽDIRBKIT AUKŠČIAUSIĄ MOKESTĮ MOKINANTIS 
SVARBŪS KARO DARBAI 

★ ★
MERGINŲ—MOTERŲ 

LENGVIEMS WELDING KARO DARBAMS 
★ ★

NEPATYRUSIŲ DARBININKŲ 
VYRŲ — VAIKINŲ

Mes išmokinsim jus operuoti Grlnding lr 8crew Mašinas, Lathes, 
Milling, Welding, Bench Hand tr taipgi Paprastų Darbininkų.

Gera po karo ateitis.
SCULLY —JONĖS & CO.

1901 S. RockweU St. — nr tel. LAW. 8770

PAPRASTŲ DARBININKŲ
Darbams Viduje 

100% KARO DARBAI
Ar galit kalbėt angliškai ar ne mums jfis esat reikalingi 
prie darbų kur galit dirbti 53 vai. ar daugiau į uvaltę 
mokant ni laiką Ir pusę virš 40 vai.

• GERA BBAN8PORTACIJA — GEROS DARBO SĄLYGOS
• Atsišaukit Prisirengę Stoti Prie Darbo.

SHERMAN-KLOVE COMPANY
3531 W. «IU» Street (Arti Archer)

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale ! ",
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service I
★ For Results I 

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithnanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH M88

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*********

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokj darbų, kurj 
norite ir pajėgsite dirbti.

Red. Gabaliauskas. 
sveiksta

(LKFSB) Nors iš ligoni
nės jau sugrįžo red/St. Ga
baliauskas, bet, gydytojo pa 
tarimu, dar turės keletą mė
nesių pailsėti po savo gana 
sunkios širdies ligos. Laiki
nai jj plunksnos darbe pa
vaduoja kun. P. Lunskis, 
kurs redaguoja “Liet. Ži
nias” kol St. Gabaliauskas 
susveiks.

Karan išėję Austra
lijos lietuviai

(LKFSB) Australijoje gy 
venąs B. Balnius gavo laiš
ką nuo savo brolio, kurs y- 
ra anglų kariuomenėje, esąs 
vieno anglų, kapeliono pa- 
gelbininku, su savo daliniu 
veikęs Afrikoje ir Italijoje.

— Australijoje gyvenąs 
lietuvis kun. J. Tamulis ga
lutinai pasiruošęs kelionei j 
šį kontinentą. Galimas da
lykas, kad, jei kliūčių ne
atsiras, apie birželio ar lie
pos mėnesius bus jau Kana
doje. '•

PIRKITE KARO BONUS!

THE NATIONAL SHRINE 04’
RT. JUDE 3208 P,. »tst Street__
See. 21 Chieago 17, III.
I,slke Novenos | Sv. ,T„.1ą lr i Sr). 
ilžinunlelą A|rd| malonėkit atminti ma
no mylimuoKiuB lr mano Intencijas.

Mano vardas . 
Mano adresas-

JOatvė) Miestas Valst.

SV. JUDUI NOVENA 
KAREIVIŲ APSAUGAI

KUN. J. M. PUIGVI, C.M.F., 
Šventovės Direktorius

Visos šv. Mišios ir maldos 
laike Iškilmingos Novenos Birže
lio mėnesyje Šv. Judo šventovėje 
bus dėl Amerikos jaunuomenės 
ginkluotose jėgose. Kada Ameri
kos kareiviai šturmuoja fortus 
Europoje ir Paeifiko salose, mel- 
dantieji J Šv. Judą šturmuos 
dangų dėl jų apsaugos ir perga
lės. Iš visų šalies kraštų mylin
tieji “Patrono Keblių Padėčių” 
su pasitikčjjmų siųs prašymus 
užtarimo dėl jų mylimųjų toli 
nuo namų ir dėl teisingos ir ilgos 
taikos laike Novenos?

Ši iškilminga Novena prasidės 
Birželio 3 d. ir baigsis Birželio 
11 d. Pamaldos su iškilmingomis 
šv. Mlšiomis 9:30 rytais, pamal- 

i dos su pamokslais 3:15 popiet ir 
| 8 vai. vak. Pavyzdingiausia tai 
kad ši Novena į Šv. Judą dedi
kuojama Saldžiausiai Jėzaus Šir
džiai, nes Šv. Judas kaipo Mūsų 
Išganytojo giminaitis ir glaudus 
artimas gerai žino Jėzaus Širdies 
pasigailėjimą žmonių kentėjimui

Kun. Joseph McMahon, C.S.P., 
bus Novenose pamokslininkas. 
Kun. McMahon yra žvmus kalbė
tojas iš Paulistų Misijų grupės 
senoje Šv. Marijos bažnyčioje, 
Chicagoje. Jo platus keliavimas 
ir permatymo gabumai priduoda 
jam medžiagos ir patyrimo jo 
pamoksluose. Gimęs Erie. Pa., 
Kun. McMahon mokinosi Catho- 
lic universitete. Washington, D.C. 
ir buvo įšventintas į kunigus Šv. 
Patriko Katedroje, New Yorke, 
1922 metais. Po jšventinimo jis 
buvo paskirtas į Paulistų Ame
rikiečių Šv. SuzanoR bažnyčią 
Romoje. Sugrįžęs į Jungtines 
Valstijas jis vedė misijas ir pn- 
mokslininknvo New Yorke, Chi
cagoje, Califomijojo ir įvairiose 
pietinėse valstijose. Pirm jo pas
kutinio paskyrimo prie Chicagos 
Paulistų Misijų grupės kun. Mc
Mahon per 11 metių buvo kape
lionu Newman kliūbo University 
tff Toronto, Kanadoje.

Visi Novenų maldavimai pa
siųsti į National Shrino of St 
Jude padedami ant Šv. Judo al
toriaus arti jo relikvijų. Šv. Ju
do Lyga buvo suorganizuota ir 
kanoniškai įsteigta 1929 metais 
National Sbrine of St. Jude yra 
globoje Tėvų Kleritijonų, taipgi 
žinomi kaipo Missionnry Sons of 
the Immaeulate Heart of Mary. 
Kun. Joseph, C.M.F., yra vedė
jas.
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Don Sturzo i,

Propagandos frontas
Karo metu, paprastai, esti ne vienas, bet visa eilė 

frontų, įvairiais vardais vadinamų. Be karo — mūšių 
fronto ir namų fronto yra ir propagandos frontas, ku
ris ytin yra svarbus.

Paskutiniu laiku sąjungininkai pasėja iš lėktuvų po 
Vokietijos kraštą daug literatūros, kurioj nušviečiama 
teisingomis spalvomis karo eiga, karo tikslas. Dėl to, 
kaip pastebima Vokietijoj ir nacių okupuotuose kraš
tuose stebėtinai žymiai padidėjo palankumas sąjungi
ninkams. Supažindinimas Vokietijos gyventojų su Pre
zidento Roosevelto ir sekr. Cordell Hull pareiškimais, 
kad invazijos metu' ir po šio karo vokiečių tauta nebus 
naikinama, davė gerų rezultatų.y *

Vokiečių valdžia, žinoma,, veda savo propagandą. Jos 
propaganda užsieny šiandien nedaug reikšmės beturi. 
Bet ji vis dar bando klaidinti tų kraštų žmones, ku
riuos turi pavergus. Naciai visokių melagysčių pripa
sakoja apie amerikiečių ir anglų karo tikslus, kad tuo 
atgrąsinti žmones nuo pasipriešinimo jų okupacijai ir 
nuo taip vadinamo požeminio karo prieš juos. Bet ir 
tai naciams nebevyksta.

Vokiefijos žmonės ir nacių pavergtosios tautos yra 
ištroškę tikrų, teisingų žinių, kurių naciai jiems neduo
da. Todėl labai yra svarbu, kad sąjungininkai bando 
juos pasiekti su teisingomis žiniomis. Vienu žodžiu, 
propagandos frontas — yra svarbus frontas.

★
Čekų biuletenis praneša, kad naciai Prahoje, Čeko

slovakijos sostinėj, pradėjo naują kampaniją apiplėšti 
katalikų bažnyčias, išnešant kas tik yra metalinio ir 
šiaip jau vertingo.

Don Sturzo šiomis dienomis mini auksinį kunigystės 
jubiliejų.

Bet kas tai per asmenybė?
Trumpai galima atsakyti: kun. Sturzo, tai Italijos 

kun. M. Krupavičius.
Don Luigi Sturzo yra Italijos krikščionių demokratų 

organizatorius ir vadas. Tai kunigas, kuris šiais mo
derniniais laikais yra daug nusipelnęs savo kraštui ir 
Bažnyčiai. Jo vadovaujami krikščionys demokratai rei
kalavo lygių pilietinių teisių ir vyrams ir moterims; 
pripažinimo darbininkų unijoms; pažangių valstybinių 
mokesčių; proporcionalinės reprezentacijos; žemės re
formos; laisvės švietimo dirvoje.

Jei kada, tai šiandien Italija ir visas pasaulis yra 
reikalingas Don Sturzo masto vadų. Yra ženklų, kad 
po kelių dešimtų metų priespaudos, Italijos krikščionių 
demokratų partija atgyja ir tam kraštui atstatyti ji 
suvaidins labai svarbų vaidmenį, šiandien kun. Sturzo 
laikomas viena didžiausia asmenybe Italijos politinėse 
sferose dėl to, kad jis savo politinę programą remia 
giliu krikščionišku socialiniu teisingumu.

Don Luigi Sturzo, tiesa, jau senatvės susilaukė. Be 
to, jis ne Italijoj', bet Amerikoj šiuo metu gyvena. Ta
čiau iš jo raštų įvairiuose žurnaluose matome, kad jis 
pukiai orientuojasi ne tik šiandienines Italijos proble
mas rišant, bet ir visą pokarinio pasaulio politinę, eko
nominę ir socialinę rekonstrukciją planuojant. Jis sa
vo laiku pakėlė savo stiprų ir teisingą balsą, reikalau
damas, kad ir Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių 
laisvė ir nepriklausomybė būtų atsteigta.

★
Lenkų kariai Italijoj ir Rusijoj

Lenkų visuomenė didžiuojasi Lenkijos armija, kuri 
gražiai pasižymi kare prieš vokiečius Italijoj. Cassino 
tvirtovių paėmime lenkų kariai suvaidino gana svarbų 
vaidmenį.

Didžiuojamasi ne tuščiai. Lenkų pulkai kariauja ir 
drąsiai ir gerai, žinoma, jie iš savo pusės turi būti dė
kingi,* kad Anglija ir Amerika juos aprūpina gerais 
ginklais ir visa reikalinga amunicija. Juos kariauti 
drąsina labiausiai tas faktas, kad jie yra įsitikinę, jog 
jų tėvynė Lenkija bus išlaisvinta ir jos nepriklauso
mybė atsteigta.

Yra ir kita “lenkų” armija prie Sovietų Rusijos ka- 
Įl|uomenėe^ Bet toji armija, ar jos ten yra daug ar 
mažai, yra visai kitokioje padėtyje. Ji, tiesa, ir ten 
kariauja, bet kariauja greta tokios kariuomenės, ku
rios vyriausias vadas Stalinas nori paglemžti žymią 
Lenkijos dalį. Tad, lenkų tautos viltis yra su ta jo3 
kariuomene, kuri kariauja šalia amerikiečių ir anglų.

Eeančiąją Rusijoj lenkų armiją Maskva panaudoja 
savo politikai, Lenkijos skaldymui ir sovietinimui, kuo
met Lenkijos vyriausybės ištrėmime žinioj esančioji 
kariuomenė kariauja dėl savo tautos išlaisvinimo ir 
gerovės.

★
Katalikų spaudos agentūra praneša, kad naciai sa

votiškai perorganizavo dešimts Italijos universitetų, 
pašalindami buvusius jų rektorius ir jų vieton pasta
tydami nacišku administraciją. ______ , _ »

APŽVALGA
LAIC - Amerikos piliečių įstaiga

“Dirvos” kolumnistas Mugis, pranešęs apie Ameri
kos Lietuvių Tarybos įsteigtą Lietuvių Amerikiečių In
formacijų Centrą, pataria, kad to centro vadais turi 
pastatyti Amerikos piliečius.

Šitoks patarimas vietoje, tik jis yra pavėluotas. LAIC 
vadovybė kaip tik ir yra Amerikos piliečių rankose. 
Pirmiausiai centro savininkė yra Amerikos Lietuvių 
Taryba — Amerikos piliečių organizacija; generalinių 
LAIC manadžierium yra Amerikoj gimęs adv. Kostas 
Jurgela, o sekretorė — Marijona Kižiūfę, taip pat A- 
merikoj gimusi lietuvaitė. Prof. K. Pakštas ir pulk. K. 
Grinius yra pakviesti, kaipo LAIC bendradarbiai.

★
Gramozdiška politika

J
Sąryšy su kun. Orlemanskio kelione į Maskvą “Dar

bininkas” tarp ko kito rašo:
“Antra vertus, gudragalviška Sovietų politika šiuo

atveju pertempė stygą įr sudarė labai neskanaus į- 
spūdžio pasaulio opinijoj. Vartodama tokį “kozyrį”, 
Sovietų diplomatija nejučiomis pasiskelbė, kad jai 
nesiseka, jei griebiasi tokių pigių ir skandalingų prie
monių. Nežiūrint savo karinių pasisekimų, Sovietija 
matomai yra gerokai susirūpinusi, kaip bus su tomis 
naujomis “laisvomis respublikomis”, kurios taip at
kakliai priešinasi “laisvai” įžengti į komunistinį “ro
jų”. Nieko negelbsti gudragalviška lapės propaganda, 
melagingi apsimetimai demokratijos dvasia, “demo
kratiškiausia pasauly” konstitucija. Žmonės, sykį pa
ragavę komunistinės tvarkos, purtosi nuo Sovietų o- 
kupacijos, kaip nuo kokios mirtinos epidemijos. Pa- 
sklydusios visam pasauly sovietų žudynės ir šimta
tūkstantinės geriausiųjų piliečių deportacijos nieku 
būdu nesiduoda užglostomos. Faktai akis bado. Dabar 
griebtasi paskutinės priemonės. Surasta silpnos gal
vos dvasiškis, niekad su bolševikų gyvenimu nesu
sidūręs ir naiviškai tikįs bolševikų drūtmelagystėms, 
ir norima jis padaryti jungtimi bei tillu susitarimo su 
lenkų tauta. Mat, jis įtikinsiąs ne tik lenkus, bet ir 
Amerikos visuomenę, kad sovietijoj esanti tikybos 
laisvė. Kokia mizerna politika!

Tačiau viskas išeina kitaip, negu manyta. Jei dar 
pirmiau kai kuri lenkų visuomenės dalis buvo besvy- 
ruojanti Sovietų pusėn, tai Orlemanskio žygis visiš
kai juos nuo to atgrasino. Įvaitūs visuomenės sluoks
niai, pradedant nuo dvasiškijos ir baigiant kairiai
siais lenkų elementais, smarkiai pasipiktino gramoz
diška ir nachališka Sovietų politika. Pasipylė visa ei
lė griežtų protestų, nuaidėjusių mitinguose, spaudo
je ir kongrese. Bet Orlemanskio uvantūr&f gali kitu 
galu Lenkijai pasitarnauti: ji smarkiau nustatys len
kų tautą prieš sovietų užmačias, žodžiu, anot Monsig- 
noro Ready, kalbant basebolo terminologija, Sovietų 
politikos rezultatas yra šitoks: no hite, no runa, one 
error.” '

GEGUŽES
MEfoUO

Rašo Vysk. F. Būčys, MIC.

Gegužės 22, 1944
PAGIRTAS TAVO
ĮSČIOS VAISIUS

Džiaugtųsi obelis, jei Šir
dį turėtų, savo užmegztais 
ir nunokusiais skaniais obuo 
liais. Džiaugiasi kiekviena 
motina beaugančiais savo 
vaikais. Ji dar nežino, ką 
gero padarys tie kūdikiai, 
kai užaugs, bet ji jau gėri
si jų linksmomis akutėmis, 
jų plonais balsais, jų gar
biniuotais plaukeliais. Didė
ja tas motinos džiaugsmas, 
kad senos silpstančios jos 
akys mato sūnelį, garbingą 
valstybės vyrą, išvedusį tė
vynę iš netvarkosi į nepri
klausomybę ir gerovę. Ne
nuėję veltui gimdymo skaus
mai, netuščiai pergyventos 
be miego naktys pas kūdi
kio lopšį, pelningi auklėjan
čios motinos triūsas, rūpes
čiai ir vargai: sūnus nau
dos padarė kitiems ir gar
bės užsipelnė sau bei savie
siems.

Senutė Elzbieta, sveikin
dama jaunutę viešnią Mari
ją tarė: Ir pagirtas tavo įs
čios vaisius (Lk. 1, 42). Ma
rija dar nebuvo mačiusi mo
tinos vargų, bet Elzbieta 
jau regėjo busimuosius tų 
vargų vaisius ir gėrėjosi 
jais. Jėzus Kristus Marijos 
Sūnus. Visa neapsakomai il
ga eilė: aklų, raišų, kurčių, 
nebylių, raupsuotų, stabo iš
tiktųjų, kurie Jėzaus žodžiu 
sveikatą atgavo, sudarytų 
gražų būrį šv. Elzbietos žo
džiams patvirtinti, kad ji 
neapsiriko tardama, jog V. 
Jėzus, Marijos iščios vai
sius, yra pagirtas' ir pagir
tas.

Tame liudininkų balse ryš 
kiau už kitus skamba žodžiai 
Lozoriaus ir kitų, kuriuos 
Jėzus prikėlė iš numirusių, 
ir apaštalų giesmė, kuri skel 
bia,- kad Pats Jėzus kėlėsi 
iš numirusių ir visiems žmo
nėms kūnų iš numirusių at
sikėlimą laidavo. Šitie visi 
ir kraują praliejo liudyda
mi už tai, kad Jėzus, Mari
jos iščios vaisius, yra ne 
vien stebukladaris žmogus, 
bet tikrasis Dievas, kurį 
garbinti yra mums pareiga.

Krikščionių istorijos žino
vai, kurie patys mato ir ki
tiems parodo, kas buvo prieš 
Kristui Savo mokslą paskel
biant, ir kas ėmė reikštis 
žmonėse, kai jie tą mokslą 
ėmė vykdyti, taip pat pripa
žįsta, kad Marijos iščios vai
sius Jėzus iš Nazaret buvo 
garbingiausias pasaulyje mo 
kytojas.

Tai dar ne viskas, kuomi 
pasitvirtina Elzbietos žodžių 
amžinai atsinaujinanti reikš
mė. Pagirta yra Marija, pa
girtas yra Jėzus, girtini ir 
tie, kurie Jėzaus mokslu gy
vendami, Jo Motinai širdį 
džiugina.

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Ii Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)
—Dėkoju, pone, už jūsų 

pareiškimą, ir jums, ponia, 
tai daro garbę, kad manėte 
Danielių galint būti auka 
bjaurios neteisybės. Ten bū
ta lygiomis likimo ir blogos 
valios žmogaus, kuris ne
kentė savo augintinio. Iš 
tikrųjų, Danielius tik tei
singai gynės. Tardymas bu
vo pavestas vienašališkai. 
Kaip vieniritelė liudininkė 
ištardyta maža 14 metų 
baili mergaitė, kuri drebėjo, 
kai ją klausinėjo. Ak, jei ji 
žinotų, vargšė mažytė, kad' 
jos parodymai daugiausia 
pakenkė jos broliui, ji nu
mirtų. Ką gi, tardytojai 
duoda klausimus taip supin 
tus, jog sumaišo juoda su 
baltu.

—Šitai mergaitė, apie ku
rią jūs kalbėjote, ar tik ne
bus ta, kurią aš dažnai ma
tydavau su Danielium?

—Taip, ponia. Kaip tik ji 
ir yra priežastis, dėl kurios 
Danielius dažnai triukšma
vo. Ji buvo priežastis ir šito 
įvykio, kuris jos vyresnįjį 
brolį nuvedė kalėj iman.

—Kaip?

—Baurainas ją kankino. 
Tai matydamas Danielius 
ėmėsi ginti savo seserį ir 
kartą pamiršo sulaikyti sa
vo pyktį.

—Tačiau ji buvo malo
naus būdo.

PAS

Kai kurie žmonės yra, ne
lyginant laikrodis bokšte: 
jie naudingi tiktai kaimy
nams.

—Ponia, tai pilnas pasi
šventimo ir gražaus elgesio 
vaikas, bet girtuoklis to ne
supranta. Jis išrado, kad ji 
labai daug valganti ir nepa- 
Rankamai dirbanti. Gegui® 
mėn. vakarą, kada įvyko šis 
įvykis, kurį aš pasakojau, 
jis norėjo ją mušti. Danie
lius ją gynė. Pasiutęs iš 
pykčio, Baurainas pagriebė 
plytą ir norėjo sudaužyti 
augintiniui galvą, šitas tu
rėjo pilną teisę gintis, jo 
atokirtis buvo žiaurus. To
liau jūs jau žinot... A

—Ir, be abejo, Baurainas 
kaltino norėjus jį užmušti!

—Taip, ponia.
—Tai per daug! Ir niekas 

negalvoj o pasipriešinti ?
—Aš norėjau, bet manau, 

kad tik būčiau daugiau pa
kenkęs Danieliui. Klebono 
pasipriešinimas! Ak, ponia, 
jūs nepažįstate mūsų kraš
to! Tai yra tokie žmonės, 
kurie daugiau šaukia, negu 
klauso. O, Baurainas moka 
labai garsiai šaukti! Ir pa
galiau, ar jūs manote, kad 
kas norės gadinti sau nuo
taiką dėl prieglaudos ber- t
niuko?/

—Bet, klebone, prieglau
dos berniukas, kaip jie sa
ko, yra lygus juk su kitais 
padarais.

(Bus daugiau)
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FURNITURE COMPANY

.2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD '
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NULIŪDIMO VALANDOJEARD 25-las jubi
liejinis seimas ooo—ooo

Cicęro. — Iš komisijos ra
porto, išduoto pastarame 
kuopos susirinkime, geguiės 
12, pasirodė, kad kuopos 
ruoštas “bingo” žaidimas 
kuo puikiausiai išėjo. Žai
dimas buvo gegužės 7 d.

Šiuo dėkojam savo myli
mam dvasios vadui kun. J. 
Griniui, kuris nuolatos daug 
padeda vyčiams darbuotis 
ir nuolatos ragina nenuleis
ti rankų.

Dėkojam parapijos kleb. 
kun. I. Albavičiui, ir vika
rui kun. Abromavičiui, ku
rie ne tik atsilankė į paren
gimą, bet paskatino mus, 
jaunimą, ir toliau darbuo
tis.

Dėkojam visiems biznie
riams už teiktas aukas ir 
kitokią paramą. Pažymėti
na, kad savininkas Grant 
teatro parengimą garsino 
net kelis vakarus per sa-

Vienam iš Gražiausių Gamtos VietųJau “Draugo” skaitytojai 
yra supažindinti ir įprašyti 
dalyvauti ARD 25-tame sei
me. Šis istorinis, jubiliejinis 
seimas įvyks gegužės 28 d.

ARD metiniai seimai į- 
vyksta kas met, gegužės mė
nesyje. gražiausiame pava
sario laike ir esti kaip vie
nos didelės gražiai sugyve
nančios šeimos “reunion”.

Malonu dalyvauti rėmėjų 
seimuos, išgirsti detalius ra
portus, planus, kas nuveik
ta ir kas veikiama, palaiky
mui mūsų kultūros židinio 
Šv. Kazimiero akademijos ir 
Šv. Kazimiero vienuolyno.

Turime brangių asmenų ir 
draugijų, kurie nėra aplei
dę nei vieno ARD seimo. 
Malonu bus tuos nuolatinius 
geradarius pamatyti jubilie
jiniame seime.

Mes nuoširdžiai prašom ir 
kviečiam visų draugijų, klu
bų, skyrių bei kuopų pri
siųsti atstovus seiman ir su 
gausesne dovana, kad šį ju
biliejinį seimą galėtumėm 
pavadinti ir rekordiniu sei
mu.

Seserų Kazimieriečių kul
tūros ir labdarybės darbas 
plečiasi ir auga, lai auga ir 
jų prietelių ir rėmėjų ir pa
ramai N.

Kreipkitės į

ANTHONY B.BERGMAN’S Grove
Riverside, Illinois LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero 
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

Gamtos

įrengtasGrožiu

Moderniškais

įrengimais
Grove

Valgykla

Vienas Gėrimų

Stovyklos

Gražiausių Suolai ir tt.

oekmaaienį, Liepos uuiyj v dieną,
Šiais Metais “DRAUGO” Pirmame Piknike įvyks daug malonių suprįzų:— 
BUS KO NEPAPRASTO—Gražus, Įdomus Programas — Žaidimų — Dainų 

. —Muzikos ir kitokių įvairybių.
—REZERVUOKITE DIENĄ IŠ ANtt STO—Praleisti vieną iš linksmiausių 
dienų su savo šeima, kaimynais ir draugais ir tuo pačiu paremsite kata
likišką spaudą, kuri. remia ir tarnauja įvairioms organizacijoms, dr-joms, 
kliubams ir visai plačiajai visuomenei per ilgus metus.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi iiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii-**i'iiiiiiiihihiii 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

vaitę. Tokio Gnant teatro 
palankumo vyčiai nepamirš, 

Dėkui “Draugui” ir lietu
viškų radio valandų leidė
jams už plačią publikaciją.

MMD

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
ItEITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVTVAS 
KRIEIPKITfiS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON

Sekretoriui ir Iždininkai
DABARTINI ta
DIVIDENTŲ

BARBORA YURGAITIS 
(YORKE)

Štai Mumis 

Pasitikėjimo 

Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

, Gyveno 1530 So. 48th Ct., 
Cicero, 111.

Mirė gegužėm 19 d., 1944 m., 
4:10 vai. po pietų, sulaukusi 

', senatvės. ’
Gimė Lietuvoje, Šiaulių ap

skr., Radviliškio miesto ir pa
rapijos.

’ Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

' vyrų Petrų. uūnų Dr. Jonų 
Yorkje ir Jo moterį Emilijų ir 

' daug kitų giminių, draugų ir 
, pažintam tį

Kūnas, pašarvotas Antano 
-Petkaus koplyčioje, 1410 So.
? 60th Avė., Cicero, 111.

Ratdotuivės {vyks antradieni, 
gegužės 23 d. iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bue atlydėta J Šv.

_ Antano parap. bažnyčių, ku- 
‘ rioje Jvyka gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa- 
maldų bu« nulydėta į Šv.. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę:

Vyras, Sūnus, Marti ir Gi
mines.

I^Udotuvių Direktorius An
tanas Petkus. Tel. Cicero 2109.

JUOZAPAS BLADIKAS
Mirė gegužės 20, 1944, 4:30 

vai. po pietų, sulaukęs pusėu 
amžiaus:

Gimė Lietuvoje, Raseinių 
apskr., Kaltinėnų parapijoj.

Amerikoje išgyveno 41 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Sophia (po tėvais Pet- 
rikauskaitė), 2 sūnus: Edvar
dų ir Corp. Kazimierų U. S. 
Marine, dukterį Josephine ir 
žentų Robert Dondlinger, anū
kus Carol lr Charles 'Dondltn- 
ger, 2 brolius: Julių ir bro
lienę ir Jų Seimų ir Louis, švo- 
gerj Simonų Shlepovvicz ir šei
nių ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litu
anica Avenue.

Laidotuvės }vyks trečiadieni, 
gegužės 24, iŠ koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas } Šv. 
Jurgio jparap. bažnyčių, kurio
je Jvyks gedulingos. pamaldos 
už velionio sielų Po pamaldų 
bu3 nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti šioau J-idct’4vėse-

Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Duk
tė, Žentas, Broliai, Anūkai ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yards 
4908.

Senatas užgyrė taksy 
palengvinimo bylių

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COOT1 
PARTICULAR PEOPLE PKEFER PACHANKIS PR0DVCM1ONS 

D1STRIBUTORS OF THE FAMOU8 MONTELLO GRANITE 
Moat Beaatifol—Mos* lūniliu Ibį BtiwigwtBeat ta n*a Woata

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KRJCIPKITC8 nu —

WASHINGTON, geg. 20. 
— Senatas priėmė pajamų 
(income) taksų bylių, ku
ris palengvins 30 milionų 
mokėtojams taksų mokėji
mą. šiuo nauju byliu, likę 
22 milionai mokėtojų taipgi 
galės lengviau išrokuoti pri
klausomus taksus.

JOHN W
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commaroe

ONA L1DE1KIENC
(po tėvais Aukšėionaltė)

Gyveno 4930 S. Kedvale Avė.

Mirė geg. 19, 1944, 11:30
vai. ryte, sulaukus senatvės.

Gimus Lietuvoje, Šiaulių 
miestelyje.

Amerikoje išgyveno 22 m.

Paliko nuliūdime 3 dukteris 
Veronikų Drigotlenę, žentų 
Juozapų, Eleanorų Prusienę, 
po antru vyrų Gingerlenę; Ju- 
llonų Rozansklenę, žentų And
riejų, sūnų Petrų Lideikj mar
čių Eleną ir viuų jįj Šeimas: 
sesers dukterį Onų Zdanienę, 
Jos vyrų Dominiką, Jų šeimynų 
ir daug kitų giminių, draugų 
lr pažįstamų. Lietuvoje paliko 
3 sėseris.

Kūriau pašarvotas John F. 
Eudeiklo koplyčioje, 4330 So. 
California Avė.

Laidotuvės |vyks antradieni, 
gegužės 23 d., 8:30 vai. ryte iš 
koplyčios | Nekalto Prasidėji
mo švč. Panelės Marijos par. 
bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bua nulydėta | Šv. Kjv- 
zimiero kapines.

Visi a. a. Onos Lideikicnės 
giminės, draugai lr pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti Jai 
paskutini patarnavimų lr atais- 
veiklnlmą.

Nuliūdę lieka: Dukterys, Sū
nus, lentai, Marti Ir Giminės.

‘ Laidotuvių Direktorius Jo
hn E. Eudeikis. Tel. Laf. 0727

MODERNI UvidinS PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 6919 Sonth Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPnblic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; SeStad. ir Sekm. 9-6 vai.TAUPYKITE POPIERĄ

KARO REIKALAMS

1751W. 47th Street

LAIDOTUVIŲKREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IB SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

Skelbkitės “Drauge1

GABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Gerlanntaa patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SUVIRŠ 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI

Geriausio Materiolo h Darbo.

Mūaų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
k Kintama pilną patenkinimą.

NARIAI
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių

Mas Turte* 
Koplyčia^ 

Vlaoae MiestoSENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IB NAKTĮ

Didysis Ofisas lr Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO. J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CAUIOBNIA AVĖ. P

etai vienas iš mūsų gražių 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas tr Dtrbtuvft: 527 N. WESTEBN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6108
P. J. RIDIKAS

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2Statybai, Remontavlmul, Refinansavimui— 
ANT LKNOVV MĖNESINIŲ IŠMOKLUVtVI MAŽEIKA

331* UTVANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone VAZOS 11M MPanaudokite Progą Dabartinėms Žemoms 

N iiošimėin Itatoms. 4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 VVEST 23rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVĖ.

TAPKITE FINAN8INTAI NEPRIKLAUSOMI!

Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5760 

PULLMAN 1270

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai 
rūpestingai globojami Ir ligi SA,000.00 ap- 
<1 rausti per Federal Savings and lxmn In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami jums ant pareikalavimo. Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse
L BUKAUSKAS

10821 80. MICIUOAN AVĖ. Phone PULLMAN MO
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 

FINANSINft IŠTAIGA.
— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! — Radio Programai WGES 

(1399 k.)
Pirmadieniais ir Ketvirtad. 

8 vai. vak.

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Phone YAB

KEISTUTO SAVINGS 
TEL.: CALUMET 4118

AND LOAN 
Joa. M. Moteris, Sec’y,
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
i-r i« * • rcrrrr rr rrrr/j

ROCKFORDO LIETUVIS LAIVYNE
Jonas G. Jusevičius gimė 

1922 m., rugpiūčio 18 dieną, 
Roekford, III. Baigė Šv. Pet
ro ir Povilo lietuvių para
pijos pradžios mokyklą ir 
St. Thomas high school, 
Roekford, Illinois. Pusantrų 
(l’/ą) metų lankė Marąuette 
universitetą. Yra gavęs Le
gion medalį už Amerikos 
istoriją Šv. Tomo aukštesnė
je mokykloje, Roekford, III. 
Priklausė prie šv. Vardo 
draugijos.

Jonas G. Jusevičius į Dė
dės Šamo kariuomenę išvy
ko 1943 m., balandžio 4 die
ną. i 1 1

Jusevičiai yra uolus pa
rapijos rėmėjai ir pavyzdin
gi katalikiškos spaudos pla
tintojai ir rėmėjai.

Kas Girdėt^ 
Chicagoje ♦

Atsargumo

s^vngininkį, vadas pasuu oaęs D uiKNAi iš Sovįetų Rusijos gyvenimo '

Rusai bėgo prie kunigų, kai jie

JONAS G. JUSEVIČIUS, 
S-c A. M. M.

* 3f. *
Jis baigė Chicagos mo

kyklą Aircraft Instrument 
1943 m., taip pat aviacijos 
mašinistų mokyklą Navy 
Pier vasario mėnesį 1944 
metų. Dabartiniu metu dir
ba prie laivyno experi- 
mental instrumentų, Phila
delphia.

Jo tėvai, Ona lr Juozas 
Jusevičius, ir sesutės Sophia 
ir Catherine, gyvena Rock- 
ford, UI.

1,267 laišku
Mrs. Martin W. Green, 

809 N. Lamon ave., savo vy
rui, esančiam armijoje, -per 
metus parašė daugiau kaip 
1,267 laiškus.

Trijų metų amžiaus mer
gytė susilaužė pakaušį pra
eitą penktadienį, kai nukri
to 25 pėdas nuo užpakalinio 
porčiaus, 7337 Lowe ave. 
Mergytė • nukrito nuo por
čiaus, kai ji žaidė su kitu 
vaiku. W

Laikrodžiai
Du laikrodžiai ir radio 

buvo pavogta iš Frank Spi- 
vak namo, 4534 S. Paulina
str. T*

* * *

Pavogė
Vagys įėjo į Joseph San- 

del’s mėsos krautuvę, 1714 
Madison str., ir pavogė $30. 

» * ♦

Išėjo
Mrs. Fern Pitzele, 32 me 

tų, 552 Roscoe str., pranešė 
policijai, kad negrė tarnaitė, 
kurią ji buvo pasamdžiusi 
pirmadienį, . dingo praeitą 
penktadienį su $170, $157 
čekiu ir rūbų už $300.

Gen. Dwight D. Eisenhower (mūšių uniformoj) savo 
generaliniame štabe kur nors Anglijoj, pasiruošęs dide
liam ir lemiamam žygiui. (Acme-Draugas telephoto) 
....... ....... — -■ —...... — • -
90,822 grįžo į tikėjimą

Kiek yra katalikų Jungtinėse Valsty
bėse, Alaskoje ir Havajuose?

PER METUS PADIDĖJO 474,454 KATALIKAI. 
KATALIKAI DARO PAŽANGĄ

• - . • . • 9
milionas, yra Chicaga, su 
1,627,164; Boston su 1,133,- 
075; New York su 1,113,- 
132. Philadelphia, Newark 
ir Detroit arkivyskupijos 
kiekviena turi daugiau kaip 
po 800,000 katalikų. Brook
lyn turi 1,037,976 katalikus, 
didžiausia vyskupija, Pitts
burgh turi 704,243 katali-

Taxicafoe gimė
Aną dieną Chicagoje 23 

metų amžiaus moteris pa
gimdė kūdikį taxicabe, kai 
ji buvo vežama į ligoninę.

Pakeliama duonos 
kaina ir svoris

Nuo šios dienos (pirma
dienio) Chicagos apylinkėje 
pakeliama kaina vienu cen- 
tu už duonos kepalą, bet 
taip ,pat proporcionaliai pa
didinama duonos kepalo 
svoris. Apie tai pranešė pra
eitą penktadienį miesto ko
mercijos kepėjai. Kepėjai 
pasakė, kad Kainų adminis
tracija leido pakelti kainą 
ir svorį prieš tris savaites.

NEW YORK. — Dabar 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, Alaskoje ir Hava
juose yra 23,419,701 katali
kas, pasak Official Catholic 
Directory 1944 metų prane
šimo. Official Catholic Di
rectory 1944 th. btivo nese
nai atspausdinta P. J. Ke
nedy ir Sūnų. Nors 26-ių 
vyskupijų pranešimai nepa
sikeitė katalikų populiacijos 
atžvilgiu, ir 31 vyskupija 
rodo mažą padidėjimą, 60 
vyskupijų rodo žymų kata
likų padidėjimą. Praeitais 
metais padidėjo 474,454 ka
talikais. Directory praneši
mai rodo, kad 90.822 asme
nys grįžo (atsivertė) į tikė
jimą, daug didesnis skai
čius, negu pirmiau.

Arkivyskupijos, kuriose 
katalikų yra daugiau kaip

kus, yra antroji didžiausia 
vyskupija.

Dabar yra 25,299 vysku
pijos kunigai ir 12,450 vie
nuolių kunigų. Yra 14,791 
parapija. Yra 92,421 katali
kas mokytojas, kurie moko 
ir auklėja vaikus mokyklo
se, kurios yra katalikų ži
nioje.

Statistika rodo, kad 
3,037,856 Amerikos jaunuo
liai gauna religinį mokymą.

Skaudus įvykis

Motina atėjo verkianti į teismą
MOTINA APSKUNDĖ DUKRĄ. KURI PALIKO DU 

VAIKUS, LANKANT TAVERNUS

tt MIRACLE" sienoms
M A LIA V A

1. VIENAS.APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma- 
li a votoms 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.

Į%:

BERLAND'S
PAINT STORE

Men Prl«tatoml917 g Halsted St Tel«fon" 
Visur ,JU CANAL 1984

Pietvakarių Krautuvė 3618 West 26th Street

Verkianti motina praeitą 
penktadienį atvedė savo 
dukterį, kareivio žmoną, į 
moterų teismą ir apskundė 
ją už palikimą dviejų jos 
vaikų, darant 16 dienų ke
lionę tavernuose.
Mrs. Edna Clancy, 45 me
tų, 5346 So. Wood str., ap
skundė savo dukrą Mrs. Ma
ry Orsted, 24 metų, kad ji 
eikvojanti $73-ių čekį, skir
tą pragyvenimui, likeriui ir 
apleidusi vaikus, Charlene, 
4 metų, ir Arthur, 8 mėne
sių, kurie buvo palikti da
boti kaimynei Mrs. Clara 
Zelch. Mrs. Orsted nerodė 
susijaudinimo.

Teisėjas Frank Donoghue 
pasveikino Mrs. Clancy už 
sąžiningumą, rekomendavo 
ištirti Mrs. Orsted psichinį 
stovį. Byla tęsiama iki ge

gužės 25 dienos.
Reikia (/augiau rūpintis

vaikais, negu “good time".

Iš 15-fo aukšto
NEW YORK. — Mrs. An

na David, 46 metų, kuri įšo
ko į mirtį iš 15-to aukšto 
jos apartamento, gegužės 18 
dieną, buvo pareikšta gegu
žės 19 dieną, kad tai buvusi 
Anna Damon, nacionalinė 
komunistų vadė.

13 marmu žuvo
NORFOLK; Va.— Du ma

rinai oficieriai ir 11 mari
nų žuvo gegužės 19 dieną, 
kai Navy patrolinis lėktu
vas sudužo, šešios mailės 
pietryčiuose nuo Cherry 
Point (N. C.).

A

atvyko su armijomis Rusijon
ą

ŽMONES DALYVAVO ŠV. MIŠIOSE IR REIŠKE PADĖ
KĄ. JIE NEŠE KRIKŠTYTI VAIKUS. DAR ATSI
MENA LOTYNIŠKAS MALDAS.

LONDON.— Kai ašies ar-
mijos įsiveržė į Rusiją, jos 
atsinešė su savim šv. mi
šias, ne laisvu noru, bet per 
katalikų kunigus kapelio
nus, specialiai per daugelį 
kapelionų, priskirtų prie ita
lų dalių, jų armijų. Kai jie 
pasitraukė, šv. mišių vėl nė
ra, ir Rusijos kaimiečiai at
simena tą džiaugsmą, kurį 
suteikė šv. mišios ir sakra
mentai. i
25 METUS NEMATE 
KUNIGO

Nepaprasta nacių agresi
jos meškerė priėš Rusiją 
yra paliesta specialaus ko
respondento, kuris atspaus
dino straipsnį Catholic 
Times. Rašytojas pasidali
na patyrimais. Jis pareiš
kė, kad 50 procentų italų 
kapelionų neteko savo gy
vybių kovose arba nuo šal
čio. Jie laisvu laiku nuo sa
vo pareigų buvo tapę misi- 
jonieriais tarp žmonių, ku
rie bendrai nepažino Kris
taus.

Ten ir kitur jie rado “at
sparias grupes" (“pockets 
of resistance”) žmonių, ku
rie 25 metus nematė kuni
go, išlaikė religinius papro
čius ir turėjo mintį, kad ku
rią dieną kunigas galės grįž
ti. Bet tos retos grupės dau
giausia buvo vokiečių, len
kų ir Baltijos kilmės. Kur 
tik jie buvo, dalis gyventojų 
buvo darugiški ir dalyvavo 
pamaldose. Keletas vietos 
ortodoksų (provoslavų) dva
siškių, kurie nežinia kokiu 
būdu išlikę, noriai gelbėjo 
ir ieškojo pagalbos pas ka
pelionus, kad galėtų vėl ati
daryti pamaldoms savo baž
nyčias, kurios senai buvo 
paverstos krautuvėmis, ki
no teatrais ir sandėliais. 
GILUS ĮSPŪDIS

Į Rusijos žmones gilų 
įspūdį padarė, kai jie pama
tė kareivius vartojant tikė
jimo ženklus. Kai vienas 
italų oficieris buvo pastebė
tas viešai žegnojantis (da
rant kryžiaus ženklą), dau
giausia mieste žmonės apie 
tą oficierį kalbėjo. Kartais 
kai kareiviai įžengdavo į 
kaimą, žmonės klausdavo 
kada bus šv. mišios laiko
mos, ir reikšdavo padėką už 
šv. mišias.
• Italai rado kelioliką ka
talikų gyvenančių tgrp įvai
rių Rusijos gyventojų. Jie 
atgabeno savo vaikus pa
krikštyti ir dalyvavo pamal
dose su didžiausiu entuziaz- I 
mu. Jie pareiškė kariams, 
kad jie dar atsimena loty- 1 
niškas maldas, kurioms va- Į 
dovavo jų vadas, jie meldės 
tarmiškai, išgyvendami sun
kiausius metus.
PASTATE PAMINKLĄ

Jėzuitas, kuris buvo Ro
moje paruoštas Rusijos mi
sijoms, galėjo Nipropet- 
rowske kalbėti į žmones jų 
kalboje, ir davė tikras mi

sijas vėl atidarytoje bažny
čioje ir kokia 5,000 rusų pri
ėmė sakramentus. Karkov’e 
taip pat buvo vėl atidaryta 
bažnyčia, ir žmonės pastatė 
paminklą jų paskutiniam 
kunigui, kuris prieš dešimt 
metų buvo išgabentas į Si
birą.

Apie šiuos įvykius rašo 
laikraštis “The Register”, 
gegužės 14 d., 1944 m.

Nors bolševikai smarkiai 
kovoja su tikėjimu, bet 
jiems nepasisekė visiškai 
išplėšti iš žmonių širdžių 
tikėjimo.

Laikas būtų komunistams 
susiprasti ir duoti visiems 
Rusijos žmonėms tikėjimo, 
sąžinės, draugijų ir spaudos 
laisvę. Tada Rusijos žmo
nės galėtų gyventi tikrąjį ir 
žmoniškąjį gyvenimą.

$34,600 kavos puo
duke rasta

MILWAUKEE. — Buvo 
rastas kavos puodukas, ku
riame buvo sudėta $34,000 
auksiniais certifikatais. Ka
vos puodukas su pinigais 
buvo rastas vyrų, kurie ka
sė žemę už šalikėlio taver- 
no, tarp Marąuette ir Ne- 
gaunce, aukštutiniame Mi
chigan. Žemė pirmiau buvo 
nuosavybė Theodore M. Kie- 
ren, kuris mirė 1941 m., ir 
kurio duktė Mrs. Liilian 
Berg, gyvenusi Milwaukee, 
dabar gyvena farmoje, ne
toli Mondovi, Wis. Kavos 
puodukas buvo rastas pa
kastas dvi pėdos po kelmu.

Gegužės 19 dieną Wiscon- 
sin ir Michigan federalės 
valdžios pareigūnai pradėjo 
investigaciją dėl to kavos 
puoduko, kuriame rasta 
$34,000.

Užpuolė
Chicagoje šiom dienom 19 

metų amžiaus mergaitė bu
vo užpulta trijų vyrų, ku
rie iš jos pagrobė $30.

Reikia!
Dėl Armijos ir Laivyno 

1944 metams dar reikalinga 
7.000 nursių.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge".

/ mus
X Sesuo Bernarda, kazi- 

mierietė, žinoma kompozito
rė, yra parašius “Lithuani
an Rhapsodie", kuri bus 
grojama De Paul universi
tete simfonijos orkestro pa- 
skutiniame šio sezono kon
certe, birželio 6 d. Šis vei
kalas iš pradžių buvo para
šytas dviems pianams, šio
mis dienomis kompozitorė jį 
suorkestravo dideliam sim
foniniam orkestrui. Veika
las bus grojamas De Paul 
simfonijos orkestro diriguo
jant Richard Czervonky.

X Kazimieras Stočkus, 
brolis Bridgeporto veikėjų: 
Onos Banienės, Marijonos 
Jonavičienės ir Pranės Ba- 
landienės, apie kurį' iš Ka
ro Departamento buvo pra
nešta, kad dingęs Italijoj 
(missing in action), šiomis 
dienomis parašė laišką, jog 
randasi vokiečių nelaisvėj ir 
sveikas. Nepaprastas džiiaug 
smas seserims, broliams, 
švogeriams ir visiems pažįs
tamiems.

X Sodalicijos penkių pa
rapijų Chicagoj ruošia pir
mąją Lietuvių Sodalicijos 
Dieną gegužės 28 d., Šv. An
tano parapijoj, Cicero. Iš
kilmingose apeigose daly
vaus sodalietės iš šių para
pijų: Gimimo Panelės Švč., 
Nekalto Prasidėjimo Pane-

t **

lės’ Švč., Šv. Jurgio, Visų 
Šventųjų ir vietinės Šv. An
tano.

X Ann Mary Parker (Pik
tužis) šiomis dienomis bai
gė “ s te vvar dės’’ kursą ir 
pradėjo tarnauti United Air 
Lines lėktuvuose. Ji yra dūk 
tė žinomų West Pullman vei
kėjų Piktužių. Jos tėvas Sta 
sys Piktužis yra nuolatinis 
“Draugo” bendradarbis W. 
Pullmane, DKK narys.

X Jonas Ragauskis, sū
nus Juozatpinos Ragauskie
nės, iš Town of Lake kolo
nijos, gegužės 17 d. išėjo į 
Dėdės Šamo tarnybą. J. Ra
gauskis yra Vargdienių Se
serų Gildos garbės narys. 
Paliko liūdinčius — seną 
motinėlę, brolį ir dvi sesu
tes.

X Keistučio klūbo choro 
kai kurie nariai praeitą pir
madienį buvo nuvykę į 
Eighth St. teatrą pasiklau
syti operos “Rigoletto”, ku
rioj dainavo ir čikagietis 
dain. Algirdas Brazis.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMASOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
išskiriant 
Sekmad.

• Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ" ŠEIMĄ lr Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15,




