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3-ČIOJI ARMIJA CEKOSLOVAKI OJE!
Rusų Armija Mato Degantį Berlyną;

Rusai Pradėjo Dar Kitą Ofensyvą
LONDONAS, bal. 18. — 

Nacių radijo sakė, kad di
džiausios kovos už Berlyno 
miestą jau vyksta, ir kad 
rusai pralaužia jų gynimosi 
linijas tik 17 mylių nuo sos
tinės ir pradeda trečią ofen 
šyvą tikslu susijungti su 
alijantais šiaurinės Vokieti
jos laukuose.

Maskvoje gaunami rapor
tai iš fronto sakė rusai jau 
mato degantį Berlyno 
tą, bet nieko nesakė 
didesnę ofensyvą.

Naciai teigia, kad

BERLYNAS SPAUDŽIAMAS IŠ DVIEJŲ PUSIŲ

mies- 
apie

devy-

i 
nios rusų armijos veržiasi 
Berlyno link. Jie taipgi sa
kė rusai pradėjo trečią ofeu 
šyvą 17 mylių Oder upės 
fronte pietuose nuo Stettin, 
norėdami įsiveržti tarpe to 

' Baltijos uosto ir Berlyno.

Anot priešo. Marš. Konev 
armijos praplėtė Neisse 
upės frontą iki 45 mylių 
didumo ir artinasi prie Cot- - 
tbus, ties Spree upe, 48 my
lias nuo Berlyno ir apie 70 
mylių nuo Čekoslovakijos 
sienos.

Maldos už Taikos Darytojus: Šv. Tėvas
VATIKANAS, bal. 18. — 

Popiežius Pijus XII šiandien 
prašė, kad gegužėje, Mari
jos mėnesyje, būtų sakomos 
specialūs maldos už tuos 
vyrus, kurie darys pasauli
nės taikos planus.

Cirkuliariniam laiške pa
saulio Episkopatui, Šv. Tė
vas prašė melstis, kad
tys ir širdys būtų apšvies
tos ir atnaujintos krikščio- stolius laimėtojams ir pra- 
nybės doktrina... kad šis 
pražūtingas žmonių ir kraš
tų karas būtų baigtas

l

visi piliečiai, draugingumo 
ryšiais vėl suvienyti, pradė
tų atstatymą žmonijos po 
teisingumo ir 
vėliava.”

labdarybės

“Lai šie vy- 
kad viskas,

Laiškas sakė 
rai pagalvoja, 
kas praeina pro teisingumo 

min .ir lygybės ribas anksčiau 
ar vėliau atneš didelius nuo

laimėjusiems. kadangi nau
jų karų sėkla būtų ten pa- 

ir sislėpusi. ”

Sunaikinta 2,280 Japonijos Lėktuvų
GUAM, bal. 18.—Daugiau 

negu 2,280 japonų lėktuvų 
— geroka dalis Japonijos 
■aviacijos jėgos — buvo su
naikinta Amerikos ir Angli
jos lėktuvnešių lakūnų ir 
priešlėktuvinių patrankų per 
praeitą mėnesį, gelbstint 
kariams Okinavva invazijoje.

Į tą skaičių neįeina B-29 
lėktuvų cunaikinti priešo 
lėktuvai.

Yra ženklų, jog japonų 
smarkios atakos ant Ame
rikos laivų ir karių Okina- 
wa saloje ir jos apylinkėje, 
brangiai kainavo Japonijos 
aviacijos jėgoms.

(Japonų Domei agentūra 
šiandien pranešė, kad Ame-

rikos kariai išlipo Menna 
saloje, į pietus nuo le salos, 
tuoj prie Okinawa vakari
nio kranto.)

US Marinai Suveržia
I
I

t

Spąstus Pusiausalyje
ANT ADM. TURNER 

LAIVO PRIE OKINAWA. 
bal. 18.—Amerikos marinai 
užėmė svarbų kalną Mot.o- 
bu pusiausalyje. Maj. Gen. 
Shepherd 6-oji marinų divi
zija labiau suspaudžia spąs
tus aplink japonus sugau
tus tame pusiausalyje. Vie
nam aštriausių susikirtimų 
amerikiečiai užmušė 300 
priešo karių.

150 B-29 Lėktuvų Atakavo Kyushu
GUAM, bal. 18.—Didieji 

B-29 lėktuvai dar kartą 
smarkiai 3takavo šešis svar 
biuosius aerodromus Japo
nijos Kyushu saloje—pirm 
negu kita didelė jėga buvo 
grįžusi iš atakos ant tos 
srities.
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Maždaug 150 Superfort- 
ress lėktuvų iš Marianas 
bazių dar kartą apdaužė 
pastatus ir suaižė pakilimo 
aikštes, iš kurių japonų 
lėktuvai skrisdavo pu ’ i 
amerikiečius Okinawa rajo
ne.

Balandžio’Si- ^131 SuSekė Suokalbį 
monas ir Šv. Leor.as; seno-; BERNAS, bal. 18.— Čia 
vės: Nergantas ir Nuomė. gautos žinios sako Gestapo

Balandžio 20 d.: šv. Teo- susekė “Vokiečių Išiaisvini- 
doras ir Šv. Agnės; seno
vės: Seibutis ir Lazdona.

ORAS
Giedra ir vėsu.

Stettin

SchwędtC&uestrin 
įv,Wriezen^» Warsaw

PARYŽIUS, bal. 18.—Trečios armijos kariai jau yra 
suvirš dviejų mylių gilumoje Čekoslovakijoje, ir tik apie 
62 mylias nuo rasų linijų rytuose.

Nuernberg

<4 Cottbus poland
*

rrague

CZECHO.

AUSTRIA %
*
* KUN

Apie 2,000,000 rusų karių, pagal nacių pranešimų, stovi tik 17 mylių į rytus

NEVV YORKAS, bal. 18.—Čia girdėtas Berlyno radijo 
pranešimas sakė alijantai nustatė ryt dieną britų-ameri- 
kiečių-rusų įėjimui į Vokietijos sostinę.

Anot nacių, Churchill pranešęs savo draugams, kad 
“ketvirtadienis yra toji diena.” Priešas teigė, kad “ ali
jantai be abejonės ras vokiečius pasiruošusius karštai 
priimti neprašomus svečius. Berlyno užėmimas visvien 
nereiškia alijantų pergalę.”

PARYŽIUS, bal. 18.—Trečioji armija, įsilauždama Čc- 
koslovakijon, šiandien perkirto Vokietiją. Tas perkirti- 
mas kolkas yra. daugiau geografinės negu militarinės 
reikšmės, kadangi priešas dar turi šiokį tokį kontaktą 
tarpe šiaurinės ir pietinės Vokietijos per Čekoslovakijos 
kalnus.

(Manoma invazija įvyko Plauen srity, kur 90-tos ir 26- 
tos divizijų kariai stovėjo tik keturias mylias nuo Čeki
jos sienos.)

Pirmoji armija tuo pat metu prasimušė iki 4,000 jardų 
nuo apsupto Leipzigo centro, o septintoji armija baigė 
apvalyti pusę Nuemberg miesto. /

Visam fronte Gen. Eisenhower armijos koncentruoja 
jėgą galutinam veržimuisi rytuosna sueiti su rusais.

Ruhr laimėjimas bus vie 
nas didžiausių visam kare, 
daug daugiau kainuojąs na
ciams negu Stalingradas. 
Jau suimta 309,484 belais
viai. ir manoma kitas 50,- 
000 bus suimtas šiandien.

Devintoji armija 
Magdeburgą, tuoj 
tindami Elbe krante
Berlyno. Keturi tiltai skers 
Elbe upę buvo nacių sunai
kinti.

i Paskutinės kovos tebe
vyksta Halle, Duesseldorf, pintis pervedimu karių ir 
Dessau miestuose ir Breme- pabūklų iš Europos į Paci- 
no priemiesčiuose. Trečioji fiką.

jnvyic x,,vvv,vw i Li&ų. nanų, p<ig<ii nacių pranešimų, stovi tiK 1/ mylių į rytus nuo 
Berlyno, ir veržiasi pirmyn tikslu susijungti su amerikiečiais vakaruose. Amerikos ka
riai apsupo Leipzigą, apvalo Nuernbergą, ir užėmė Magdeburgą, bet rado keturius 
tiitus per Elbe upę jau sunaikintus. (Acme-Draugas Telephoto.)

Rašytojas Ernie Pyle 
Užmuštas le Jima Sale j

GUAM, bal. 18. — Adm. 
Nimitz štabas pranešė, kad 
Ernie Pyle, karinių jėgų 
numylėtas kolumnistas, bu
vo japonų kulkosvydžio už
muštas le Jima saloje, tuoj 
į vakarus nuo Okinawa.

Washingtone apie jo mir
tį pranešė Laivyno Sekr. 
Forrestal. Prezidentas Tru- 
man pareiškė užuojautą, 
kurioje sakė “Tauta vėl liū
di, šį kartą dėl Ernie Pyle 
mirties.”

Pyle dalyvavo mūšiuose 
Afrikoje, Italijoje ir Pran
cūzijoje. Grįžęs namo pail
sėjo ir grįžo rašyti apie ka
rą ir karius, šį kartą Paci
fike. kur jis dalyvavo Oki- 
nawa salos invazijoje, ir le 
Jima saloje žuvo.

Reikalinga Moderninis Lėktuvai Puolė Nacig 
Planas Taikai: Hoover

PHILADELPHIA, bal. 18 
—Kalbėdamas Foreign Po- 
licy Assn. susirinkime, Her- 
bert Hoover vakar sakė 
žmonija turi sumodernizuo
ti priemones taikos išlaiky
mui, jeigu nerimą išgelbėti 
civilizaciją nuo pražuvimo 
trečiam pasauliniam kare.

Buvęs Prezidentas sakė 
San Francisco susirinkimas 
turi susitarti dėl “agresijos 
definicijos,” kurion įeitų 
tiesioginė ar netiesioginė 
svetimų valdžių apmokama 
propaganda kituose kraš
tuose.

Hooveris ragine apsaugos 
tarybą kontroliuoti milita- 
rinius susitarimus, ir sakė 
Šen. Vandenbergo pasiūly
mas duoti organizacijai lai
svę veikti turėtų būti priim
tas.

laikomų Hdgolandą
LONDONAS, bal. 18. — 

Kanados Halifax bomberiai 
šiandien atakavo Helgo’an- 
dą. nacių tvirtovę-salą Šiau 
rėš jūroje, kuri saugo priė
jimą prie Emden, Bremen 
ir Hamburg.

' Maždaug 1,300 Amerikos 
lėktuvų tuo pat metu ata
kavo vokiečių geležinkelių 
centrus netoli Čekoslovaki
jos sienos.

užėmė 
jsitvir- 

skers
I

įėjo į Zvviekau. o 
britai pasivarė iki 20 mylių 
nuo Hamburgo. Septintoji 
armija pasistūmėjo iki 85 
mylių nuo Miuncheno ir 140 
nuo Berchtesgadeno.

Prancūzų pranešimas sa
kė Royan pozicija šiaurėje 
nuo Gironde žiočių prie Bor- 
deaux buvo sunaikinta.

Taip tikra yra pergalės 
diena Europoje, kad Ameri
kos armija jau pradeda rū-

Republikonai Išeina 
Prieš Tarifų Mažinimų 
VVASHINGTON, bal. 18. 

—Atstovų Rūmų republiko- 
nai pradėjo atakuoti admi
nistracijos pastangas gauti 
naują autoritetą tarifų su
mažinimui. Argumentai p ra' 
sidėjo kuomet republikonai 
priešinosi skaitymui sura
šyto Valstybės Sek r. Stet- 

j tinius pareiškimo.

1

I

Rado Krūvas Lavonų Nacių Stovykloje
BRITŲ 2-OS ARMIJOS į ligomis sergančius ligonius, 

ŠTABAS, Vokietija, bal. 18. 1 duobę užpildytą pajuodiju- 
—Gen. Dempsey kariai sek- Į siais lavonais. Žmonės ten 
madieny išlaisvino gyvuo- miršta iš bado. Gydytojai 
sius Belsen koncentracijos sako, kad ir su geriausia 
stovyklos belaisvius, kurių priežiūra ir maitinimu ne
buvo 29.000. ir rado nepa- bus galima tūkstančius iš
sakytą 
lavonų.

Kiek 
galima
raportai sako 30,000 mirė 
per pastaruosius kelis mė
nesius.

Britai gydytojai baisėjo- dą—virtuvės buvo
si kuo rado. Krūvos nesu- ir vaikučiai 
degintų lavonų. įvairiomis sveikatoj.

JS Gavo Rusų Notą
Lenkijos Reikalu

WASHINGTON, bal. 18. 
—Valstybės Sekr. Stettinius 
gavo Rusijos notą dėl neiš
rišto Lenkijos klausimo. 
Nepranešta, kas toje notoje 
pasakyta.

Stettinius pranešė, kad 
U.S. ambasadorius Mask
vai, W. Averell Harriman, 
grįžta į Washingtoną pasi
tarimams ryšium su Rusi
jos Užsienių Kom. Moloto
vu vizitu.

Du Britų Daliniai
Susijungė Burmoje

NEW YORKAS, bal. 18.— 
Raportai iš Nevv Delhi sakė 
britai kariai, dviem dali
niais varydamiesi per Bur- 
mą apie 135 mylias pietva
kariuose nuo Mandalajaus, 
jau sujungė savo jėgas ant 
vieškelio iš Meiktilos į 
Kyaukpadaung, 34 mylias 
pietuose nuo Pakokku.

I

I

Mirė Jos. V. Connolly,
50, IMS Viršininkas

NEW ROCHELLE, N. Y., 
bal. 18.—Joseph V. Connol- 

King Features sin- 
International News 

ir Intemational
Photo prezidentas

f

skaičių mirusiųjų

ten iš viso žuvo, ne
sužinoti. Neaiškūs

gelbėti.
Buvo rasta didelės siun

tos Raudonojo Kryžiaus pa
kistų, kurie nebuvo nacių 
išdalinti—turbūt vien iš pik 
tos valios. Vien tik du da
lykai nušvietė prastąjį vaiz 

švarios
atrodė geroj

ly, 50, 
dikato, 
Service 
News
mirė anksti ryte po širdies 
atakos.

Chicagoje Paskelbė 
'Vieningumo Mėnesį'
CHICAGO, bal. 18.—Ma- 

yoras Edward J. Kelly šian 
dien proklamavo mėnesį nuo 
balandžio 18 iki gegužės 18 
d. “Būkime Susivieniję Mė
nesiu.” Mayoras ragino pi-

•r

mo Komiteto’’ suokalbį pra 
dėti sukilimą Berlyno prie
miesčiuose. kuomet tik ili- 
jantų armijos pradėtų pulti liečius būti vieningais karo 
Vokietijos sostinę. baigimui ir taikai laimėti.baigimui ir taikai laimėti.

KARO BIULETENIAI
—Luzon saloie .amerikie

čiai atakuoji Baguio mies
tą, buvusį japonų štabo cen
trą.

—Ijenkai kariai Italijoje 
užėmė Argenta miestą, di
delę nacių tvirtovę.

—Kanados kariai pasiekė 
Zrider Zee, 30 mylių piet
ryčiuose nuo Amsterdamo.

Misw«jpi Upės
Potvinis Tebetęsia

Į NEW YORKAS bal. 18.— 
Iškilusi Mississippi upė vis 
dar gręsia Alexandria sritį 
užliejimu. Dalis 8,000 iškel- 

j tų šeimų ruošiasi grįžti į 
namus, kaip tik vanduo nu
seka ,

Lenkai Kariai Tik 10
Mvlig nuo Bolonijos

ROMA, bal. 18.—Aštun
tos armijos lenkai kariai, 
pasivarę Po klonyje, stovi 
tik 10 mylių nuo Bolonijos 
miesto. Penktos armijos ka- 

i riai taipgi prisiartino prie 
tos didelės nacių bazės.

Kitos 8-tos armijos jėgas 
pasivarė už Argenta, atkirs- 
dami nacius nuo tos tvirto- 

i vės Argenta perėjoje.

Japonai Protestuos 
laivo Nuskandinimą

SAN FRANCISCO. bal. 
18. — Hiroshi Shimomura, 
prezidentas japonų infor
macijos biuro, sakė subma- 
rinas, kuris balandžio 1 d. 
nuskandino japonų šalpos 
laivą Awa Maru, tyčia tai 
padarė, ir Japonija 
ja imtis 
mui. Jis 
kokie tie

“žygių” 
nepasakė, 
“žygiai”

planuo- 
atsakv- 
tačiau, 

bus.
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.Ketvirtadienis, bal. 19, 1945

IŠ DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO
J

kare
Tiek

gal išgalės; remia spaudą 
ir atnaujino dienraštį, nes 
abu labai mėgsta skaitymą. 
Taipgi atnaujino “Draugą' 
biznieriai Veronika Varns 
kas, Juozas Kai ris. Kaipo 
biznieriai, visada biznieriš 
kai pasirodo spaudos ir ki
tuose reikaluose.

Vaikučiams drabužių va
jų ĘALF 76 sk. rengia ba’ 
28 d., buvusioj Lietuvių že 
mutinėj salėj. Vakaras bus 
su pamarginimais. Bus rank 
darbių parodėlė, vaišės, pro
grama. Labai pageidaujama 
kūdikėliams drabužėlių, ku
rie bus vietoj įžangos. Kai 
ką atneš, bus įstatyta pa
rodai. Kam nepatogu atneš
ti, gali suteikti piniginę au
ką, už ką fondo komisija 
nupirks aukojusio vardu

Nesivėluokit. Pradžia 7 v„ 
nes 11:30, 
reikalavimą.

ZiniŲ-žinelės
Bal. 22 d. Lietuvių Karei

vių Rėmėjai rengia nepa
prastą vakarą. Tai pirmas 
toks Detroite parengimas. 
Rengėjai deda visas pastan
gas. kad kiek galint daugiau 
sukėlus fondui kapitalo, ku
ris bus atiduotas sugrįžu- 
siems iš Dėdės Šamo ka
riuomenės kariams, kad ga
lėtų įsigyti nuosavą namą 
— svetainę, ar kokią kitokią 
įstaigą.

Prisirengimo darbas rū
pestingai vykdomas.

Iš Detroit lietuvių 
yra virš šeši šimtai,
jau yra programos knygoj 
surašyta.

Biznieriai yra aukoję tos 
knygos paskleidimui. Bus 
žingeidu tokią knygą pasi
laikyti. Bus ilgai atminčiai.

Programa bus plati ir į-
vairi. Dalyvaus Detroit ge- uždaryta, 
riausios meno jėgos, pasi
žymėjusi dainininkė Marijo
na Galinienė, muz. Kvedarai, 
solistė Agota Juodsnukaitč- 
Joy, Malvina Rukšeniūte, 
pianistas Janek ir keletas 
jaunesnių. Bus pasakyta 
kalbos apie Kareivių Rėmė
jų svarbą ir kas kiek yra 
jau paaukoję.

Programa bus tokia, kad 
kiekvienam suteiks žingei
dumo. Ypač svarbu bus pa
matyti mūsų jaunimą, ku
ris tarnauja U. S. tarnybo
je ir kas kokį laipsnį yra 
užsitarnavęs.

Atsiminkite laiką: 5-tą va
landą durys bus atdaros. kelelio 
Programa prasidės 
vai. Po programos 
silinksminimas ir 
nimas. Įžanga 81-00.

NAMIE IR UŽSIENY
DETROIT LIETUVIAI U. S. KARO TARNYBOJE

-----------=
CORP PETRAS P. BENDER

l

pagal valdžios 
salė turi būti

Kviečiami 
tuviai atsilankyti.

geraširdžiai lie

Pataisymas. Praeito ket
virtadienio Detroit Lietuvių 
Žiniose korespondentas Vo
lungėms aplenkė nepažymė
jęs Teresės žaliagiriūtčs. ku 

i ri irgi dalyvavo bal. 6 d. 
Western High School chore 
minėjime auksinio jubilie
jaus. Du jos broliai tarnau
ja kariuomenėj. Vienas Ita
lijoj, kitas Vokietijoj, Alų 
yra pasižymėję mūšiuose.

Koresp.

Dvi sesutės anl..;

:-------  ę

bą; įstojo į U. S. Navy. bal.
19 d., 1944. Lankydamas 
High School studijavo life- 
guard ir atsižymėjo plauki
me.

tėvai tikrai gali pasidžiaug
ti. Retenybė, kad taip to
kioj šeimoj visi sutartinai 
sugyventų. Yra “ ‘Draugo” 
skaitytojai, taipgi remia ir 
kitus kilnius reikalus.

Koresp.

SUŽEISTI

Pvt. John Stankus. Dabar 
gydosi ir randasi Percy 
Jonės Army Hospital, Baitle 
Creek, Mich.

lst Sgt. Victor H Kisha- 
lonis sužeistas Eure pus ka
ro lauke. Jo motina Mrs. 
Mary Kishalonis gyvena 
5053 Devonshire Rcad De-

NELAISVĖJE

Vokiečių nelaisvėn pate
kusių skaičiuje yra T-4 El- 
mer V. Šipila; jo motina 
gyvena Eben Junction.

Pvt. Peter E. Savickas 
taipgi vokiečių nelaisvėj Jo 
žmona Elizabeth gyvena 
Grand Rapids, Mieli.

I

lygiai 6 
bus pa- 

susipaži-

Elzbieta Paurazienč, B A 
LF 76 sk. pirm., lietuvių at
stovė į United National 
Clcthing Collection. kuri da
bar eina tarp visų tautu, 
praneša, lietuviams yra pa
skirta diena bal. 23. atei
nantis pirmadienis drabu
žiams ririktį.

Kaip pirm. E. Paurazienė, 
taip ir visi skyriaus nariai
prašo visų, kas turi drabu
žių paaukoti nuo karo nu- 
kentėjusiems. lai pirmadie
nį atneša į Šv. Antano pa
rapijos mokyklą pas D. B. 
Brazį. 1930 — 25th St., Šv. 
Jurgio parapijos mokyklą, 
ar komisijos narius. Jie pir
miau drabužius tvarkė.

Kratavičienė-Kratage, 
visuomenės veikėja, 

d., savo namuose bu-

Ona
žymi 
bal. 2
vo sukvietus būrelį jauni
mo. Buvo pakviestas ir kun. 
Vaškys, pranciškonas, kuris 
tuo metu vedė misijas Šv. 
Jurgio bažnyčioj. Paliuosu\ 
tas iš U. S. tarnybos Vincas 
Medonis, irgi atsilankė, per 
vaišes pasakyta kalbų. Kun. 
Vaškys papasakojo iš per
gyventų dienų. V. Medonis 
iš tarnybos įvykių, 
mas planuoja nrie 
atgaivinti moksleivių

Jauni- 
prcgos 
kuopą

Marijona ir Ignas 
niai yra seni Detroito gy
ventojai. Marijona priklau
so prie SLRKA 265 kp.. šv. 
Rožančiaus dr-jos, Altoriaus 
dr-jos ir jose cbrbuojasi pa-

1‘ango-

Gimė bal. 17 d., 1922, De
troite. Baigė pradžios Šv. 
Antano parap. mokyklą. Bai
gęs High Schc-ol dirbo prie 
orlaivių Continental Motor 
Co. Į U. S. tarnybą -išvyko 
sausio 26 d.. 1943.

ANTANAS BENDER
Gimė lapkr. 29 d., 1928, 

Detroite. Baigęs Šv. Anta
no parapijos mokyklą, trum
pai lankė High School. Su
laukęs 17 metų amžiaus, 
liuosnoriai įstojo į U. S. 
Navy, lapkr. 7, 1944 m. Jis 
pasitenkinęs tarnyba, nes 
pamėgęs virėjo amatą, k 
jam sekasi.

Šie trys 'broiiai pavyzdin
gai išauklėti, pradžios mo
kykloj būdami tarnavo šv. 
Mišioms. Šv. Antano bažny
čioj; dide’io prielankumo ro
dė ir kituose patarnavimuo
se, kaip 
taip ir 
muose.PFC. CHARLE B. BENDER

;■ Taip, dvi sesutės-lietuvai- 
tės, kuomet skaitysite šią 
žinią, bus ant... kelelio į Ka
liforniją. Tai Julė Janušaus
kienė,iš Šv. Petro parapijos, 
žinoma kolonijos ir draugi
jų bei bendrojo Detroit lie
tuvių judėjimo veikėja, ir 
Grace (Grasilda) Samavi- 
čienė. veikėja iš šv. Ama
no parapijos. Balandžio 5 
d. šios dvi šaunios detroi- 

: tietės, pakeliui į Los Ange
les, Calif., buvo sustojusios 
‘“Draugo” įstaigoj, apžiūrė
jo redakcijos, administraci-1 
jos patalpas ir spaustuvę. 
Abi džiaugėsi gražia įstai
ga, iš kurios taip pat išeina 
ir Detroit lietuvių žinios.

Julė Juškevičienė vyksta 
į Kaliforniją aplankyti sa
vo sūnų Joną, kuris pirma i 
tarnavo kariuomenėj, o vė
liau buvo garbingai paliao- 
suotas iš tarnybos ir ten 
apsigyveno. Grįždamos namo 
žada sustoti Tacoma, Wash., 
kur nuo seniai pusėtinai y- 
ra įsigyvenęs Samavičienės 
brolis Antanas.

Kad ilga kelionė nebūtų 
nuobodi, abi viešnios nusi
pirko pundą dailiosios lite
ratūros, kurią perskaičiusios 
žada parvežti namo, kad ir 
kiti galėtų pasiskaityti.

Beje, abi viešnios yra nuo
latinės •“Draugo” skaityto
jos.

Laimingos kelionės ten ir 
atgal.

Nuo redakcijos. Ši žinia 
turėjo tilpti “Drauge” pra
eito ketvirtad. Detroito ži
niose, bet per klaidą liko ne
įdėta. Dabar tos “sesutės” 
ne ant kelio ,bet jau vieši 
pas sūnų, gimines.

Europos karo lauke 
žeistųjų skaičiuje yra 
John Mataloūis; j c 
Albert Mataionis 
13530 MacKay St.

DR. VAITUSH, OPT.
LTETUVIS

su- 
Pfc. 

brolis 
gyvena

i

troit.
I ..... ___ Ona C. Aksomąitiene

| LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMIock 8700

Rez. tel. PROspect 6070
Jei neatsilieoia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

6155 So. Kedzie Avė.
VALANDOS: 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Re*. 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 vaL dieną.

seserims mokykloj, 
parapijos parengi-

Juozapa? ir Burta

1

Ofiso TeL .... VIKginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vai
Trečiad. ir Sekm. tik susitariu*.

Gimė kovo 9 d., 1923, De
troite. Pradžios mokyklą bai 
gė Šv. Antano parap. Į U. j 
S. kariuomenę įstojo gruo
džio 26 d., 1942. Tarnauja 
pėstininkų dalyje.

JUOZAS J BENDER

Tėvai
gyvena 2706 Roosevelt Av., 
yra seni Detroito gyvento
jai. Čia atvyko iš Lietuvos 
ir visą laiką gyvena; yra 
pirmutiniai Šv. Antano pa
rapijos rėmėjai. Juozas daug 
kartų yra patarnavęs su vi
sokiais darbais parapijos 
parengimuose. Jo žmona 
Burta vargiai yra apleidus 
bile kokį parapijos paren
gimą; daugiausiai jai tek
davo šeimininkauti vakarie
nėse.

Bendoriai išaugino penkis 
sūnus ir šešias dukteris. Vi
si pavyzdingai išauginti ir

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie neprCmanri į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti

c-
" I
A

Didžiausia Lietuvių

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rąžomas Plunks
nas tr Įvairius 
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
TeL Yards 1823

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

kampas 34th St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėlioj pagal sutartį.
8

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicag® 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

4146 Archer Avenue
.. Ofiso TeL LAFayette 3214 

Res. TeL REPublic 0054
Jel^u neatsiliepia — 

šauk KEDzie 2868 
VALANDOS:

I Kasdien nuo 1-8 vai. popiet 
Ir nuo 6 iki 9 vai. vakar*.

I Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamit 
Irias. C Jablonskis)

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARTAT

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SUK C 
4645 So. Ashland Aveu^ -

OFISO VALANDOS: ‘ 
lfw> 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak
Nedėliomis,

vakarais
Office TeL
Namų Tel.

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

Seredomis ir Subatos 
— tik pagal sutartį.
YARds 4787
PROspect 1930

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Road

OFISO VALANDOS: 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

%

I

I

Gimė bal. 15 d., 1926, De
troite. Baigęs Šv. Antano 
parapijos mokyklą lankė 
High School. Sieju? 18 me
tų pašauktas į U. S. tarny-

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C
CHEROPRAKTORIUS

19 Metų Patyrimo

1649 So. Ashland Avė.
VALANDOS: 

Nuo 6 iki 8 vaL vakare, 
šeštadieniais visa diena.

leL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Tat CAN ai 6122

DR. BIEŽI5

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

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — VFATCHMAKER 

— MUSIC

4214 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas. leitdaini 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

M MITAI PATTRMO 
fsMnktm* akintu, kuris prajau

na visą aklų įtemptai*.

Dr. John J. Smetona ta f a I - ■ .
I

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS B CRZRUROAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, v. 
<ekma«L, Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPubKe 7868

756 Wert 35th Street
_________ i

Trečiadienio Ir Mtadlenlo vairarai» 
OfUmo yra uidarytaa.

I

t

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžią.

e

E

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT 8UPERVISION

Skaniausia duona yra toji, 
tuną uždirbame savo ranko
mis. '

Dr. J. J. Smelana, Jr.
OFTOMETRI8TAI

1801 So. Ashland Avenue
Kiaiptt lt-to* 

Tel<r<>n&*t CAN Ali 0S28,
OFISO VALANDOS i t

Trečiad. 9:»9 a. m. Iki 1 p. m. 
Šefttad. 9:10 a. m. iki 7 p. m.

AM lu'i inaasa vintui
l.i.Mil I MtXESIXll IsMOKhlIMI!

Z.<-|IM>n>- X uosiiiKiii kainom-.

ntu.-ii ištaigoje. .Iii-u indeliai
globojanti ir ligi s.vooo.oo

'i-iliial Savings aml I <..in
< or|M>ratioii..

|m reikalai into.
SENIAI SI \ IK ŽYMIAUSIA .ietį m

ISTAItiA.I IX \XslXf
Metai Sėkmingo .■tarnai im<>:

3236 S. HALSTED ST

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS

4192 Archer Avė.

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

AND
LOAN ASSOCIATION 

OR CHICAGO

Virąinia 1141

Pirkite 
Karo Bonų 
---------

« JUSTIN MACKIEWICH. Prm. and Mgr.

si«» Paskolos Yra Daromos — 
Sfalibal. “■ tenutiltai inm i.

Pasinaudokite
TAPKITE I IX \XsI\l \| XEI’KIkl. lt SOME
T \< PYKITE
rŪĮM-st ingai
drausti
siiraiiee Jiisp pinigai bus grei
tai išmokanti jum- ant ’

TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y.
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HELP W A N T E D I

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

i‘DRAVGAS” HEI.P W \NTF.D 
AD V ERTI SI N G DF.PARTMENT 

12" No. Dearbaro Street 
Tel. RkNdolph 9488-9489

LANZIT CORRUGATED 
BOX COMPANY

REIKIA VYRŲ
PASTOVIEMS DARBAMS

MELROSE PARK. 
bal. 18.—Buick fabriko 
cialai pranešė, kad dėl 
tuvų motorų gamybos

HELP TOANTED — VYRAI

KARO DARBAI
ATSIŠAUKIT VISĄ DIENĄ 

IKI 4 VAL. PP. 
2425 S. ROCKWELL ST.

PRIE ALUMINUM CASTINGS

PELNO LAIKO
DIENĄ AR NAKTĮ

Gera mokestis su viršlaikiu. 
10% bonai dirbant naktimis. 
Pramonė su po karo darbais.

2742 W. 36th PLACE

VYRŲ
Svarbiai Karo

Pramonei
Plieno Warehouse

PATYRIMO NEREIKIA
GEROS DARBO SĄLYGOS

CENTRAL
STEEL & WIRE CO.

2924 W 51st ST.
Atsišaukit:

Nuo 9 Ryto iki 4 Pp.

GRINDERS
SU AR BE PATYRIMO
Surface & Cvlindrical

Prie Precision Tool Darbu

100% KARO DARBAI
Puikios Po Karo Progos

Aukšta Mokestis

HAYMARKET 3710

Gerai Apmokami Darbai
Didelėj Karo Dirbtuvėje

PATYRUSIEMS
VYRAMS

INTERNAL GRINDERS
ENTERNAL GRINDERS

TOOTH GEAR GRINDERS 
SHOP FORMANŲ

CHUCK POLISHERS 
HEAT TREAT DARBININKŲ

RANKINIŲ TROKERIŲ

Naujos, Modemiškos Dirbtuvės
Gera Transportacija

Dykai Apdraudos Naudos

F O O T E B R O S.

REIKIA PLATERS ir Plater’s Pagal
bininkų. Aukšta mokestis pastovūs 
darbai. Atsišaukite —

VESTA PLATI NG, 2214 XV. 35 th St.

Buick Firma Paleis
1.000 Darbininkų 

m., 
ofi- 
lėk- 
su-

mažinimo įsakymo maždaug 
1,000 darbininkų bus atleis
ta, pradedant šį vakarą.

U.S. Employment service 
žmonės kalbėsis su atleis
tais darbininkais ir siūlys 
jiems darbus kitose karinė
se įmonėse.

HELP WANTED — MOTERYS

REIKIA MOTERŲ
Daliniam 'laikui — lengviems dar
bams. Rinkimas ir pakavimas ra
šybai popieros. Puiki transporta- 
eija, geros darbo sąlygos.

WIHTING PAPER CO.
111 N. Canal St.

OPERATORIŲ
Prie Singer siuvimo mašinų. Leng
vos odos išdirbiniai. Pilnam ar da
liniam laikui civiliniai ir 
darbai.

P. 3. KOHL & CO.
215 W. OHIO ST.

karo

1 f

Į

GEAR & MACHINE CORP
5219 S. WESTERN BLVD.

SHIPPING KLERKO 
PAGELBININKO

Pilnam ar daliniam laikui.
KRILIPKITRS PRIE MR. KRAFT 

AR MR. JOHNSON

520 S. DEARBORN ST.

LUMBER YARD

Lempoms Apdengsiu
Darbininkių

LENGVI DIRBTUVĖS 
DARBAI

Ford Vasaroje Sustos 
Daręs B-24 Lėktuvus 
WILL0W RUN, Mich., 

bal. 18.—Ford Motor Co. 
prieš rugpiūčio pabaigą su
stos darius B-29 lėktuvus, 
iš priežasties nacių aviaci
jos jėgos nugalėjimo, kurį 
proklamavo Gen. Carl A. 
Spaatz.

Willow Run fabrikas nuo 
1942 rugsėjo 10 d. pastatė 
suvirš 8200 tų lėktuvų. Fab
rike dirba 22,000 darbinin
kų. Nežinia kas bus daroma 
su fabriku, kuris kainavo 
$100.000,000.

NAUJAS PREZIDENTAS PRIIMA SPAUDOS ATSTOVUS

♦

I
I

f

i

kauskienė ir kapitonu išrink 
tas Juozas Masadulskis. Pa
maldumas prie Širdies V. 
Jėzaus turėtų užsiliepsnoti 
visur ir paskleisti pasauly
je daugiau meilės ir gailes
tingumo. Misijos išjudino 
pas mus visus, net gerokai 
atšalusius, nuo tikėjimo. Ne
pajudėjo tik tas, kuris prie 
sugadintos širdies visai silp
ną teturi galvojimo priemo
nę ir dar silpnesnę valią. 
•‘Gešefto dienos’’ jam rūpi, 
o ne Amžinoji Tiesa.

[KOJOS/ 1?|’ [ Niežti - Pavargę J 1 !
Į 1 MIN. NAMIE BANDYMUI | 
j Mėginkit Devine’s Ointment!

jei n<-in«ik*NEKAINUOS ’ 
—jiuns^. .

o

Patyrimo Nereikia 
60c į Valandą

Caroline Burke
3903 COTTAGE GROVE AVĖ.

3-čiam Aukšte

VALYMUI
MOTERŲ

REIKIA DĖL OFISŲ

4 VAL. KASDIEN

PIRMAD. IŠTISAI PENKTAD.

75c Į VALANDĄ

Malonios Aplinkybės

THEO. EBERT & CO.
830 DIVERSEY PKWY.

BUCkingham 4770

Dženitorkų
Valymo Darbai Dėl

MOTERŲ
VISOSE MIESTO DALYSE

VAL.: 5:30 vak. iki 12 vid.

Karo Pramone
★ ★

Dining Room.
Pagelbininkių

taipgi reikia
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY

I

. EMPLOYMENT OFISAS
MOTERIMS
Street Floor

309 W WASHINGTON ST

Paragink savo pažįstamus, 
kad jie 1945 metams užsisa
kyti? dienraštį “Draugą”.

Teisingumas reikalauja — 
Lietuvai nepriklausomybės

PRANEŠIMAS
Mes taisome visokių išdirbysčių 
REFRIGERATORS-STOKERS 

ir WASHING MACHINES 
——★------

DARBAS PILNAI 
GARANTUOTAS 

KAINOS PRIEINAMOS 
Telefonuokite

Polar Refrigeraiion 
Service

- Armitage 3979 -
TAIPGI PERKAM IR PARDUO
DAM visokių išdirbysčių Refrige- 
rators, Stokers ir Washing Ma- 
chines. Taipgi kitokius įtaisymus.

PARDAVIMUI

Washingtone įvyko pirmoji spaudos atst cvų konferencija su naujuoju prezidentu 
H. Truman. Nuotraukoj net 348 laikraštini nkai priimti prezidento ofise. (Acme-Drau
gas telephoto)

i.________________________________________

ŽINIOS IS GRANO RAPIDS, MICH
NUO ŽAISLO — MIRTIS

■

I

Bal. 5 d. du '“broliukai” | 
bežaizdami ant Turner “du- 
mpo”, kada jiems bemėtant 
senas piano roles ant gęs
tančios ugnies kilo eksplo
zija, smarkiai apdeginti, ir 
nuvežti į Butterworth ligo
ninę. vienas jų, Donald Fr. 
Simel, 14 m. amžiaus, mirė 
bal. 11 d. Palaidotas para
pijos kapuose. Mokyklos 7 
ir 8 skyriaus mokiniai da
lyvavo savo draugo laido
tuvėse, kaipo ir skaitlingas 
būrys giminių ir draugų. 
Laidotuves gražiai tvarkė 
graboriai Stasys ir Bemard 
Barto. Gedulo pamaldos už 
jaunuolį buvo laikomos 9 
vai ryto šeštadienį.

Donald paliko didžiam nu
liūdime tėvus Praną ir Ju
liją Simel, ir sesutę Barbo- 
rą-Jean. taipgi senukus 
“grandma" ir “grandpa”, i 
Barborą ir Juozą Jovaišus 
ir Mrs. Millie Simel Chica-

I 
I

FOR SALE — RE.AL ESTATE: 
| PARSIDUODA — BIZNIS ir MrRO 
NAMAS. Randasi K r jaučiaus ša pa ir 
gyvenimui 2 lietai. Prieinama kaina. 
Atsišaukite prie SAVINISKO. S. P \- 
IJJANSKAS, 3751 S. Barneli Avė.

RENDUOJASI

Išnnomnojamas kambarys sii bailiais. 
Vyrui arba moteriai. Gražioje vietoje. 
Sužinoti 7029 So. Artesian Avė., Chi
cago 29, III.

VYRAI IR MOTERYS

MERGINŲ- Pilnam ar daliniam lai- i 
kui, pa^tovuma.'. puikios darbo saly- 

‘ gos. gera mokestis ir apmokamos 
atostogos. OFFICE TOWFJ, SUPP1.Y 
CO- 1437 W. Madison St.

>100% Karo Darbai
j REIKIA VYRŲ
MULTIPLE AUTOMATIC SCREW 

MACHINE OPERATORIO IR 
PAGELBININKŲ 

MOKINIŲ PRIE LATHE MAŠINŲ 
DRILL PRESS OPERATORIŲ 

MAŠINISTAM PAGELBININKŲ 
PLATERS PAGELBININKŲ 
MATERIOLO IŠDALINTOJŲ 

ABELNŲ DIRBTUVES 
DARBININKŲ 

MAŠINOMS INSPEKTORŲ
★ ★ 

Reikia Moterų
INSPEKTORKŲ 

MOTERŲ DIRBTUVES DARBAM 
PLATEPS PAGELBININKIŲ

PINIGAI ATGAL 
i IK DVIGUBAI JUMS j 
U Jei kojos dega, niežti ir I 
'/ prakaituoja, ar -----*

sios. pūslėtos, s__
karštos, skaudančios. _
siduodančios kvapu ar pa- 5 
variusios, pat rinkit i_
tik vieną, minutę su Dėvi- * 
tik vieną minutę su U 
ne’s Ointment. Palengvi- 5

JUMS

PAP. DARBININKŲ
PILNAM AR DALINIAM j 

LAIKUI
AUKŠTA MOKESTIS

Valandomis kurioms jums patogu 
prie nuolatinių darbų.

PAIEŠKOJIMAS

MATYKIT MR. MARKS

KING MIDAS 
LUMBER COMPANY 
2221 S. ASHLAND AVĖ.

PaieSkau žemiau nurodytų aame- 
i nų ir prašau jų atsiliepti. Kas at

silieps nieko nenustos, bet laimčs.
1. Justino ir Veronikos Pocių. 2. Ka
zimiero Svičitilio. 3. Stasio Maslansko.
4. Jor Burbulis. Atsišaukit sekančiai: 

i RAPOLAS BAIJAU8KAS. 24BO Vest 
’ 4«tli Street. Chicago. Illinois.
1________________________________________

REMKITE TUOS, KURIE 
I SKELBIASI “DRAUGE”

goj bei didelį skaičių gimi- I 
nių.

Kitas apdegęs toj eksplo
zijoj — Jonukas Steponavi
čius, dar guli ligoninėj, bet 
sveiksta. Šis yra sūnus Jo
no ir Alice Steponavičių nu<;■ 
Ouarry A v. Jonukas ir mi 
rusis Donald seserų vaikai

Simel šeimai ir gimine, 
reiškiame gilius užuojautos 
šioj skausmo valandoj, ne 
tekus sūnaus ir giminaičio 
Jonukui gi linkiu greit pa 
sveikti. v. M.

les ir norintiems užrašo or
ganą ‘•žvaigždę”. Taigi mi
sijų metu ir spaudos vajus 
eina nors ir nežymiai. Prie 
maldos apaštalavimo prisi
dėjo apie 35 asmenys. Pro
motoriais išrinktos šios mo
terys: Ona Marcinkevičienė. 
Ieva Makštutienė. Helen Če- 

, kanauskiūtė. Monika Rut 
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žantis. Tiktai 39c. Vaistinėse

| partment krautuvėse Wieboldt’: 
S dblatt’s.

K.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių 
■ž pigesnį nuošimtį — be konrišine

PAS

MOST

MODERN

COMPLĖTĖ

ADVANCED PHOTOGRAPHY
LOWEST POSSIBLE PRIVES

PHONE LAFAYETTE 2813

VVOLK STUDIO
1945 VVest 35* Street

PITTSBURGH
t

d. užsibaigė
40 valandų

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago

W. CERMAK RD..........................TeL CAN*1 8881

Minės St. Seimo 
sukaktį

Waterbury, Conn. — Ma
sinis mitingas, kurio tiks
las paminėti 25 metų sukak-i 
tį nuo sušaukimo Lietuvos 
Steigiamojo Seimo, įvyks ge 
gūžės 6 d., 2 vai. popiet, 48 
Green St.. klubo svetainėje.

North Side
Balandžio 15 

mūsų . bažnyčioj
atlaidai ir misijos. Tiesą pa
sakius, tai buvo trejos trum 
pos misijos bei rekolekcijos. 
Keturios dienos buvo paves
ta angliškai kalbantiems, o 
kitos keturios imant atlai
dus buvo lietuviškai. Po mc 
kyklos ketvirtą valandą po 
pietų buvo teikiami pamo
kymai vaikams. Misijoni: 
rius tėvas Aukštikalnis pro
gai pasitaikius organizuoją, 
maldos apaštalavimo kuope-
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STASYS LITVVINAS SAKO:
75 "D H "D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

L/ADAll “ VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
REIKMENIS.” ------------  GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insnluotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materioio — Malia
vos — Vamišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (TTardvvare) — Pleisterlo — Cemento — Srutų 
Visokios Rūšies Insuladjos Materioio — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — VVallboard — Plaster Board— 
Vamzdžių Ir tt.

LION MFG. CORP.

Kalbėtojais bus: adv. F. 
J. Bagočius, dr. M. J. Vini- 
kas, vietos klebonas kun. 
Juozas J- Valantiejus. mies
to majoras I. Managan ir 
kiti.

Muzikalę programą išpil- 
dys Šv. Juozapo parapijos 
choras, ved. komp. A. J. A- 
leksio.

I
2640 W. BELMONT AVĖ. *

OFFICE CLERKS 
BILLING AND FILING 

GENERAL . - 
FVLL OR PART TIMF

APPLY

MR. JOHNSON or MR. BLTTS
520 S. DEARBORN ST,

Broliai ir sesės, lietuviai? 
Kam iš mūsų nerūpi padė
tis brolių ir seserų vargs
tančių ir kenčiančių didžiau- 
sį badą ir skurdą karo nu- 
teriotoje Lietuvoje? Jų vi
sų viltis yra mumyse, ame
rikiečiuose. Jie laukia mū
sų pagalbos ir užtarymo. To 
dėl visų pareiga dalyvauti 
tame mitinge. Bus išneštos 
rezoliucijos tuomi klausimu.

JOS. F. BUDRIK

t

RAKANDŲ ir JE1VELRY 
KRAUTUVE 

1 3241 S. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS

Tel. CALumet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 

i ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir t. t. 
Šių dalykų galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vaL pp.

■F 3E

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
« RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

Rengėjų komisijos vardu 
kviečiu visus —

Stasys Senkusf

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VALANDOS:

WCFL„ 1000 kll. nedalios vak.-9:30
WHFC, 1450 k.. Ketvergo vak..-7:00

■ ------------------------- -------------------—-----------

NATHAN 
KANTER 

“T.lMnilikM 
tj<lnkaa”

Pirmam Atėjus Pirmas Pstarnavimaa

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St
Phone: YARDS 6054

Split by PDF Splitter



4 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, bal. 19, 1945

DRAUGAS •
•y THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Blinols
Published Daily, except Sundays,
.by the 

LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
A member of the Catholic Press Association 

$6.00. per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c percopy.

•Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
"Metams *.......................................................................
Pusei metų ....................  „..................
Trims mėnesiams .............................................................
Dviem mėnesiams ................................. ...........................

i Vienam mėnesiui ...............................................................
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams ................................................................................
Pusei metų ......................................... ................................
Trims mėnesiams ...............................................................
Dviem mėnesiams ..............................................................
Vienam mėnesiui ............................................. ................

Užsieniuose:

$7.00
4.00
2.00
1.50 

.75

$6.00
3.50
1.75
1.25 
.75

Metams ;...............................................................................  $8.00
Pusei metų ....................  •..................  4.50
Trims mėnesiams ......................... .'...................................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.’ 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig- savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos iaikraštin nededamos.

- Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

J

Kodėl naciai nepasiduoda?
Vakar Ameriką pasiekė didelė žinia. Gen. Patton 

armija jau įėjo j Čekoslovakijos teritoriją. Tuo būdu 
Vokietija yra perkertama per pusę. Atėjo ir daugiau 
gerų žinių: Berlynas apsupamas iš vakarų ir rytų 
šono. Sakoma, kad vokiečiai dar mėgins prie savo 
sostinės laikytis, bet, aišku, jokiu būdu nebeatsilaikys. 
Jėgų nebeturi. Gen. Eisenhowerio žiniomis, vien tik 
vakarų fronte nuo birželio 6 d. sąjungininkai paėmė 
belaisvėn virš dviejų milijonų vokiečių karių. O kur 
dar rytų frontas. Be to, čia neįskaitoma žuvusių ir 
sužeistų. Prie to reikia dar pridėti ir tą. kad vokiečių 
karo aviacija visai sunaikinta ir motorizuotai arba 
mechanizuotai karo mašinai kuro jau mažai beturi.

Jei naciai turėtų bent kiek sveiko proto, jau seniui 
būtų besąlyginiai pasidavę. Bet, deja, to proto jie ne
beturi. Gerai priežodis sako: ką Dievas baudžia, tam 
protą atima. Taip ir su Hitleriu ir jo piktais adju
tantais.
★

Rinitas pasiūlymas

operuojančios organizacijos.
ALT centras jau paruošė ir išsiuntinėjo Amerikos 

delegacijos į San Francisco konferenciją visiems na
riams, jų patarėjams ir pičiam Prezidentui Truman 
platų, gerai apgalvotą, dokumentuotą memorandumą. 
Šis dokumentas paruoštas ne šiaip jau pripuolamai, bet 
rimtai ir įtikinančiai ginant Lietuves teises įeiti į pa
saulio saugumo organizaciją, kaipo laisva, nepriklau
soma ir demokratinė valstybė.

Chicagos Lietuvių Taryba gerai žino, kad vien to 
memorandumo neužteks. Jį reikės paremti rezoliucijo
mis, priimtomis masiniuose lietuvių susirinkimuose ir 
kitais rimtais, gerai apgalvotais žygiais. Todėl ji ir 
nutarė šaukti masinį susirinkimą balandžio 29 d.

Svarbus yra užsimojimas ir Antrąją Konferenciją 
Chicagoje sušaukti.

Tos konferencijos tikslas: paminėti “I am an Ame- 
rican Day”, paminėti Lietuvos Steigiamojo Seimo su
sirinkimo 25 metų sukako. iauiau sustiprinti ir suko- 
ordinuoti Chicagos ir apylinkių organizuotosios lietu
vių visuomenės veiklą Amerikos pergalei ir Lietuvai 
laisvinti.

Nėra abejonės apie tai, kad lietuvių visuomenė ne 
tik pritars šiems svarbiems užsimojimams, bet ir stip
riai juos parems.
★

Vyskupų žodis
Šiame puslapyje pradedame spausdinti Amerikos vys

kupų pareiškimą pasaulio taikos klausimu. Jis pada
rytas sąryšyje su besiartinančia San Francisco kon
ferencija. Šį raštą patariame atydžiai perskaityti ir 
pastudijuoti. Jame yra nustatyti dėsniai, kuriuos įvyk
džius pasaulis susilauktų pastovios ir teisingos taikos. 
Lietuva taip pat, be jokios abejonės, būtų laisva ir ne
priklausoma valstybė.

PASAULIO TAIKOS ORGANIZAVIMO REIKALU

KAIZERIUKAS
NELAISVĖJ

Užvakar kalbėdamas Philadelphijoj buvusis prezi
dentas Herbert Hoover pasiūlė, kad San Francisco 
konferencija rimtai apsvarstytų propagandos klausi
mą sąryšyje su organizuojama tarptautine pasaulio 
saugumo organizacija. Jisai pasakė, kad agresija r.e- 
apsirubežiuoja senoviškais grąsinimais, militarine veik
la ar ekonominiais spaudimais. ‘‘Mūsų patyrimas su 
naciais, kurie savo nuodingą propagandą ir penktąją 
koloną įliejo į taikingų kaimynų kraštus, turi rodyti, 
kad pasaulyje yra nauja agresijos forma — kalbėjo 
p. Hoover.

Tokia propaganda, kuri yra subsidijuojama bet ku
rios valstybės ir skleidžiama už savo valstybės sienų, 
turi būti draudžiama.

Herbert Hoover aiškiai stovi už visų tautų ir visų 
žmonių teises. Pasaulio saugumo organizacija tas tei
ses turi garantuoti. Todėl amerikiečius jis šiaip per
spėja: “Amerikiečiai turi susitikti su žiauriais fak
tais. šio karo pasekmėje žmonių laisvės plotas susi
trauks visose tautose. Daugumoje tautų jisai jau su
sitraukia. Ar mes vengsime šių klausimų San Fran- 
ciscoje ?”

Savo turiningos kalbos pabaigoje p. Hoover išreiškė 
pagarbą mirusiam Prezidentui F. D. Rooseveltui ir pa
ragino visus amerikiečius teikti visokeriopą pagalbą 
naujam Prezidentui Harry S. Truman.
★

Rengiasi prie svarbių darbų
Organizuotoji Chicagos lietuvių visuomenė, kurią at

stovauja Chicagos Lietuvių Taryba ir kurios prieša
kyje stovi kun. Ignas Albavičiue, Šv. Antano parapijos 
klebonas, rengiasi prie dviejų didelių darbų — 1) prie 
masinio susirinkimo, kurs bus balandžio 29 d., 2 vai. 
po pietų, Lietuvių Auditorijoj ir 2) prie Antrosios Lie
tuvių Konferencijos Chicagoj, būsinčios gegužės mėn. 
20 d.

Šiems Chicagos Lietuvių Tarybos užsimojimams vien
balsiai pritarė praėjusį antradienį įvykęs gausingas 
organizacijų ir draugijų vadų bei veikėjų susirinkimas.

Džiugu, kad šiuo nepaprastai svarbia momentu aky
lai budi ir energingai veikia kiek Amerikos Lietuvių 
Tarybas centras, tiek jos veiklūs skyriai ir su ja ko

Suorganizavimas tautų bendruomenės į tarptautinę 
įstaigą pasaulinės taikos palaikymui ir pasaulinio ben
dradarbiavimo atsiekimui išmėgins mūsų pergalės pil
numą. Toks įsitikinimas įkvėpė Jungtinių Valstybių 
Katalikų Vyskupų praeito lapkričio padarytą pareiš
kimą. Įvykių eiga nuo to laiko mus žadina iš naujo 
patvirtinti ir tolėliau išaiškinti to pareiškimo, principus.

Stipri pasaulinė organizacija nėra koks utopiškas 
sapnas. Su visų pergalėtojų tikra gera valia ji bus 
įvykdyta ir naujas tarptautinių santykių laikotarpis 
prasidės. Jeigu kuris iš jų atsakytų tam savo pilną 
paramą ar užsispirtų jos čarteryje įvesti tokių sąlygų, 
kuries pagrindiniai ją panaikintų, tai mes būsime liu
dininkai taip dažnai istorijoje užrašytos tragedijos, 
kad garbinga kariška pergalė praranda daug reikš
mės vien dėl grynai politiškų sumetimų.

Patyrimas mus perspėja, kad jeigu tvirti, narsūs 
vadai su pilna savo žmonių parama nepridės savo ran
kų prie šio uždavinio, nebus jokios tikros pažangos 
tarptautiniame gyvenime. Prisileisti baimės, kad šio 
darbo negalima įvykdinti, tai būtų paskendimas neb- 
viltyje.

Mes, tiesa, turime susitikti su žmogišku silpnumu 
tiek tautose, tiek asmenyse, bet turime pu tuo susi
tikti-, jei norime jį pergalėti; negalime tą priimti atsi
duodant paralyžiuojančiai likimo dvasiai. Štai dabar 
proga, kaip kiekvienoje pasaulinėje krizėje, pradėti 
naują tautų bendruomenėje pažangos laikotarpį.

APSIVYLIMAS GIMDO IŠSISKYRIMĄ

Išsiskyrimas ar tai pareikštas tautos atsisakymu pri
siimti savo pareigų tarptautinėje bendruomenėje, ar 
tai glūdintis sustatyme įtekmės sferos, kurioje didelė 
valstybė apsistato silpnomis lėlių valstybėmis, ar tai 
apsimetęs jėgos lygsvaros politika, neatsako nei pa
saulio problemoms nei bet kurios valstybės proble
moms.

Vienok šiuo laika randasi pavojus, kad jeigu tikre
nybės vardu būtų bandoma pavaduoti juridišką teisė
tą pasaulinę įstaigą per kokią' didžiųjų valstybių są
jungą, tai daug valstybių ieškos prieglaudos išskyrime. 
Mūsų šalyje nusivylimas pasireikš nepribūvančio išsi
skyrime.

• Pasiūlymai tarptautinės įstaigos, kurie bus patiekti 
būsiančioje San Francisco konferencijoje, buvo išstu
dijuoti gabių ir patyrusių vyrų, kurie konstruktyvios 
kritikos dvasia iškėlė aikštėn nekuriuo,= pasirodžiu
sius trūkumus. Pripažintas bandomas šių pasiūlymų 
pobūdis duoda suprasti, kad San Francisco delegatai 
turės atvirų diskusijų ir veikimo laisvės.

Bet oficijalios žinios apie trijų didžiųjų — Jungti
nių Valstybių, Rusijos ir Anglijos — padarytus suta
rimus kas link tam tikrų pamatinių čarteryje sąlygų 
sukelia abejone ir baimę. Negalime matyti, kad bal
savimo procedūra Saugumo Taryboje, kaip sutarta 
Yaltoje, sutaptų su suverenine taikos mylinčių tautų 
lygybe kaip buvo pagrindiniai pripažinta Dumbarton 
Oaks pasiūlymuose. (Daugiau bus)

Rašo L. L.

NAUJAS VADAS; 
SPAUDA, TAKSAI

Naujam Prezidentui Har- 
ry S. Truman pradėjus eiti 
sunkiąsias Prezidento pa
reigas, visa Amerika susi- 
interesavo jo asmenybe, ga
bumais, amžiumi, šeima, 
mokslu, praeities istorija, 
turtu, ir t.t.

Daug kas jau yra pareiš
kęs nuomonę dėl Preziden
to Truman. Tačiau, rodosi 
dar peranksti pasakyti dau
giau apie naująjį Amerikos 
Prezidentą, nes tik ateitis 
parodys jo ypatybes, trūku
mus, susivokimą ir gabu 
mus.

Nežiūrint politinių skirtu
mų, visi Amerikos piliečiai 
liūdi netekę Franklin D 
Roosevelt ir jo žymios va
dovybės šiuo reikšminguoju 
momentu, bet, tuo pačiu mo
mentu, visi remia naująjį 
Prezidentą. Harry S. Tru
man, ir linki jam geriausio 
pasisekimo visuose darbuo
se. .

★ ★ ★

Amerikos laikraštininkai 
ir žinių agentūros gyvai su
sirūpino laisvos spaudos rei
kalu. Vieni sako laisvas ži 
nių apsikeitimas tarpe visų 
pasaulio kraštų būtų gers 
priemonė karų vengimui. Jie 
teigia, jog tuo būdu būtų 
išvengta daugelio nesusipra
timų, kilusių iš stokos žinių 
apie kitus kraštus, kas daž 
nai priveda prie karų.

Iš kitos pusės teigiamai 
atsinešama į spaudos lais
vės klausimą, -bet sakom?, 
kad tas nesustabdys karę, 
kadangi yra daug visokių 
faktorių dėl kurių prasideda 
karai.

★ ★ ★

Nesiimant to reikalo riš
ti, aišku, kad spaudos lais
vė yra labai pageidautina. 
Be tokios laisvės nėra tik
ro informavimo.

Kur valdžia valdo spaudą 
(kaip Rusijoje ir kitose dik
tatorių valdomose šalyse’ 
ten ji lieka bejėgė ir nėra 
tikra visuomenės informuc- 
toja Valdžia įsako ką rašy
ti. kaip rašyti, ir ką nėra 
šyti. Niekas neišdrįsta spau 
doje kritikuoti valdžią, vai 
dininkus, arba jų daromus 
žygius.

Mes Amerikoje, pripratę 
prie laisvos spaudos, pilnai 
jos neįvertiname. Bet turė
dami spaudos ir žodžio lais 
vę esame labai laimingi. Bū
tų laimingos ir kitos tautoj 
jeigu tik jos galėtų gaini 
tikrą spaudos ir žodžio lais
vę.

★ ★ ★ .
Truputį apmirė kampani

ja pajamų taksų (income 
tax) mažinimui. Susidarė 
gan stiprus būrys žmonių, 
kurie reikalavo, kad tuoj 
pp karo tie taksai būtų su
mažinti iki nedaugiau 25 ; 
asmens metinių įeigų.

Taksų mažinimu visi in- 
teresuojamės, bet einant ka
rui niekas nesipriešina jų

Princas August Wilhelm. 
ketvirtasis buvusio Vokieti
jos kaizerio Wilhelm sūnus, 
tarpe kitų žymių patekęs į 
amerikiečių nelaisvę. (Acme 
Draugas telephoto)

aukštumui. Minėtas 25 nuoš. 
aprubežiavimas, tačiau, žy
miai padėtų turtuoliams, ku
rių pajamos (ir taksai) šiuo 
laiku yra milžiniškos.

Reikia tad prižiūrėti, kad 
jeigu vienų taksai bus ap- 
rubežiuoti, tai iš eilės ii 
proporcionaliai turi mažėt- 
visi pajamų taksai.

Būtų skriauda papras
tiesiems žmonėms jeigu tur
tuolis sumokėtų tik 25 nuoš. 
taksų, o paprastas darbinin
kas turėtų mokėti iki 15-20 
nuoš. savo daug mažesnės 
algos.

Šis reikalas yra mums vi
siems svarbus, kadangi jis 
tiesioginiai paliečia mūsų 
kišenius.

Baisūs maskolių 
užsimojimai

Suomių laikraštjC' Karja- 
la” parašė įžanginį straips
nį apie okupacinės sovietų 
armijos elgesį su Pabaltijo 
kraštų gyventojais.

Bolševikų elgesys okupuo 
tuose kraštuose, sako laik
raštis, primena Afrikos lau
kinių negrų elgesį. Jeigu jie 
negali išmušti visų gyven
tojų, tai išvaro juos į Sibi
rą, c kraštą apgyvendina ru
sais

Pabaltijo kraštų ir Len
kijos patyrimas rodo, kad 
rusai yra pasiryžę fiziniai 
išnaikinti tas tautas.

SUKNELIŲ IR SIŪTŲ REIKALE — 
KREIPKITĖS PAS MUS !

★ ★ ★

JAUNAVEDŽIAI, JŪS RASITE 
ČIONAI DIDELĮ PASIRINKIMĄ 

UŽ PRIEINAMAS KAINAS!

Apart suknelių ir siūtų, turime ir 
kailių — vėliausios mados ir puikiausio 
išdirbimo. — Pasiteiriaukite.

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės — tai 
yra mūsų ypatinga specialybe.

Turime labai geros rūšies moterų kailiukų, kailiukais pa
puoštais ‘eloth’ kotų — už jums prieinamas kainas.

ATEIKITE PATYS IR PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP 
1711 W. 47th Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės
V. t. ■= .-----r
£

NORIU PIRKTI
UŽ CASH

Namus
Farmas

AR

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl susitarimo šauk—

Republic 6051

f KLAUSYKITE....
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15

RYTINĘ
RADIO 
PROGRAMA

išskyrus 
rsekmad.

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

— --------------
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Kvietimas į D.-G. 
Kareivių Motinų 
klubo parengimu

Didžiulis Dariaus-Girėno 
Lietuvių Kareivių Motinų 
klubo parengimas įvyks ba
landžio 29 d., 6 v. v., Da
riaus-Girėno svetainėj, 4416 
S. Western Avė. Tai didžiau
sios kareivių motinų orga
nizacijos bus metinė šventė.

Programa šį sykį bus la
bai įdomi ir įvairi. Štai ji: 
dalyvaus du “importuoti” 
chorai. Vienas išimtinai su
sidedąs iš moterų atvyks 
net iš Waukegan, o antras 
mišrus iš Kenosha. Šie cho
rai yra labai gražiai susi
giedoję ir patieks mums ma
lonių dainų. Taigi žinoma 
solistė Valančiūtė irgi “im
portuota” iš garsiojo Cice- 
ros miesto visus atsilankiu
sius žavės savo balsu. Tik' 
menamų1 dainų pasiklausy
ti verta ir iš toliau atsilan
kyti. Bet dar ne viskas, dr. 
J. Simonaitis, pagarsėjęs: 
magikas, paruoš ypatingų 
naujų, dar niekur nematy
tų štukų. Apart kitų jo trik- 
sų,«jis žada už ausų ištrauk
ti Hitlerį iš rankovės. Ar 
tai neįdomu? Kas norės to
kią nebūtą progą praleisti? 
Todėl visi prašomi rezervuo
ti bal. 29 d. Dariaus-Girėno 
svetainėje.

Visas pelnas eis j budavo- 
jamą rezervą šelpti sugrįžu
sius sužeistus mūsų karei
vius. Jau daug grįžta su
žeistų. Ateity jų bus dar 
daugiau. Kai kurie jų gris 
raiši visam amžiui. Jiems 
bus reikalinga pašalpa, vie
nokia ar kitokia pagalba 
per ilgus laikus. Todėl nesi
gailėkime savo cento, kito 
tokiam kilniam tikslui. At
silankydami šia idėją parem- 
site.

Dariaus-Girėno Lietuvių 
Motinų klubo yra vienas 
tikslų — padėti mūsų ka
riaujantiems sūnums, kur

bile pagalba reikalinga. Taip 
gi panaši pagalba yra nu
matyta našlėms motinoms, 
kurios nebegali sau pragy
venimo pasidaryti. Visas 
pelnas iš šio parengimo bus 
skirtas šiam kilniam tikslui. 
Ir, reikia tikėtis, kad ne vie
nas kareivis bus dėkingas 
atsilankiusiems už paramą. 
Mūsų kareiviai sveikatą ir 
gyvybę atiduoda. Tat ir mes 
gelbėkime juos kiek tik ga
lime. Jūsų atsilankymas į Sį 
parengimą suteiks karei
viams tokią pagalbą. Pra
šome visus dalyvauti.

Kviečia —
D.-G. Kareivių Motinų 

Klubo valdyba

NAUJOSE PAREIGOSE Roosevelt Testamentas Xmpa‘taiX12 

_ County Surrogate 
Nepasakyta kiek 
turto palikta.

NEW YORKAS. bal. 17.- 1 
Mirusio Prezidento Frar.s- 

t lin Roosevelto paliktas 14 
puslapių testamentas suda
ro trust fondus šeimai, pa
lieka šį tą pavieniams ir į- 
staigoms ir daug asmeninių 
dalykų Amerikos vyriausy- i 

. bei.

i

I

22
Cicero

d.

Tautinių valgių ir 
gėrimų paroda

Pakartojama bal. 
liet, parapijos salėj,
nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. 
vak.. kadangi daugelis ja. 
interesuojasi ir pageidauja.

Bus pademonstruota mo
derniškas stalų padengimas 
iškilmingiems pietums, va
karienei ir kavai. Pažiūrėti 
ir ragauti bus išstatyta mė
sos, 
šai, 
bos, 
tis,
grybeliai, kastinis, šiupinis. 
bočių midus, alutis ir k.

dešros, skilandžiai, par- 
paukščiai. pyragai, bo- i 
tortai, karvojai, raguo- 
marciponai, saldainiai.

d., buvo 
Dutchess 
teismui, 
iš viso

cker Drive. “Luncheon” pra ; 
sidės lygiai 12 vai. dieną 
Kas nori dalyvauti toje pra 
mogoje, prašomi rezervuoti 
vietas pas Mrs. Anton Black 
Telefonas Republic 6376.

Į
l

1

PRANEŠIMAS Irene G. Ja-der,
Publicity Chairman

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA — 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515
Rez. tel.: Commodore 5765.

John W. Snyder, banki
ninkas iš St. Louis. Mo., 
pirmutinis iš naujo prezi
dento H. Truman paskirtų
jų naujoms pareigoms, bū
tent federalės paskolos ad
ministratoriumi. (Acme-Dr. 
telephoto)

Jubiliejinis vakaras
Dievo Apvaizdos parap

Draugystė Šv. Antano
Padvos, vyrų ir moterų, ren
gia jubiliejinį vakarą ba
landžio 22 d., parapijos mo
kyklos svetainėje. Pradžia -5 
vai. popiet. Visi nariai ir 
narės bei jų draugai ir kai
mynai kviečiami dalyvauti. 
Bus gera muzika.

Kviečia Komitetas j r 
vakaro rengėjai

Visą dieną bus patiekia- pi uaLarqc 
mi šilti, šalti valgiai ir rukš- VilUI v VulVuI uj 

tus pienas su bulvėmis.
Iš Cicero ir visos Chica

gos geriausios šeimininkės choras rengia metinį šokių 
suveš įvairiausių savo ga- vakarą balandžio 21 d., 
minių ir svečius pavaišins.
Lankytojai labai pigiai ga
lės nusipirkti dabar sunkiai 
gaunamų produktų.

Kviečiame visus
parodą pamatyti ir
liai pasisotinti.

Parodos Komitetas
Parodos reikalu kreiptis

Republic 1493

Brighton Park. — Nekal
to Prasidėjimo parapijos

1

įdomią 
iki va-

pa
rapijos salėje. Bus gera mu
zika. Pradžia 8 vai. vak.

Kviečiami visi iš kitų ko
lonijų atvažiuoti ir pasima
tyti su savo draugais, bei 

' praleisti laiką linksmai.
Kviečia varg. Justas Ku

dirka ir komisija.
Komisija

Grynas sidabras yra mink 
štesnis už varį.

Keturi areštuoti

rviGinj 
viw;nin'I’»LTS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRA1TIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M

' WHFC -160 kilos.
k SEKMADIENIAM - 1M 1 k Dd i v*L popiet
■ KITOMIS DIENOMIS —
■ 9:30 vai. vakare.F EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniai* nuo 7 iki 8 ▼. v.
IUCIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehfll 2242

/

CHICAGO. — Keturi jau
nuoliai buvo sulaikyti polici
jos, balandžio 17 dieną. ,Jie 
kaltinami apvogime keletos 
mokyklų.

#■

A

1657 West 45th St.

Mo-

• ALFRED VASAITIS •
Testamentas, suras y t a s

St,. Rita Hign School 
tinų klubas rengia pramogą 
(luncheon and gamės pir
ty) gegužės 1 d., Milk Foun- 
latica ^ūmuose, 75 E. Wa- LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1926 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 1003
KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE!!

BUNDED WHl$KfY_66 PROOF. 60% GRAIN NEUTRAL SPrtITS. SCHENLEY DISTIUERS CORP., N. Y. C,

r

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja.
PHONE.- 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIĮJ, KURIE PATYS
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIUDIMO VALANDOJE
KREIPKITĖS prie

ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
stoviui prieinamas.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.
N AKLAI 
Chicagos 
Lietu vių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
A

MARIJONA PAL'LIKIENC
(!*> tėvais Jučaitė)

Gyveno: 525 VVest 36th St., 
Chicago. Blinois.

Mirė Balandžio 18d., 1945m., 
2:25 valandą ryte, sulaukus 4 3 
metą amžiaus.

Gimtu Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime; 

vyrą Prancišką; dukterj Alice 
Botica ir žentą Joną; ! sfinus 
Carl ir Lasvrence; tėvą Petrą; 
seserį Josephine Patterson ir 
jos vyrą ir Seimą; 3 brolius — 
Juozapą. Petrą ir Gus ir jų mo
teris ir šeimas; brolienę ir švo
gerį Rozaliją ir Pranciškų Gu- 
zauskus ir jų šeimą ir daug ki
tų giminių, draugų ir p»žįsta- 
BMJ.

Kūnas randasi pašarvotas Ma
žeika koplyčioje. 3319 So. Litu
anica Avenue.

Laidotuvfs jvyks šeštadieni. 
Balandžio 21d.. J945ni. Iš ko
plyčios 8:30 valandą ryto bus 
atlydėta j šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

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

Auliūth; lieka. Vyras, lluktė. 
Žentas. Sūnai. Tėvas. Seguo. 
švogerts. Broliai ir tiso- kitos 
Giminės.

laidotuvių direektoriai: Ma
žeika ir Eva na įtakas, telefonas 
YAKds 1138—1139.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

1646 MEST 46th ST,_______Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-394605-07 S. Hermitage 

Avenue 
Yards 1741-2

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

Phones: CANal 2515
COMmodore 5765 

PULlman 1270

I

Moterims TrečiadienįPhone Virginia 9493

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
’ Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
| akmenų krosnimi.

pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.
ELEKTRIKINIS GYTIYMAS

Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku- 
uaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

. Paulina SI.
A. F. CZESN’A, Savininkas

Kambarėliai dėl
MASSnei

4330-34 S. California 
Avenue

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

L BUKAUSKAS
10821 S, MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

I. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

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

Telephone YARds 1419
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Keistas atsitikimas

Viršininkas areštavo žmoną., paskui 
ji tuo pačiu jam atsilygino

SUSITIKĘ PACIFIKO 
FRONTE

Lietuvis lakūnas ♦

VIRŠININKO ANŪKAS, 13 METŲ AMŽIAUS, IŠLAIS
VINO SAVO GRANDMOTHER IŠ KALĖJIMO

d-,

buvo viršininko 
žmona Addie. 

pasakė jai. kad

William Marsh. Robbins 
negrų kaimo, pietinėje Cook 
kauntėje, negras policijos 
viršininkas, palengva vaikš
čiojo prie kaimo salės praei
tą antradienį, balandžio 17 

stebėdamas žmones, kai
jie ėjo balsuoti. Viršininkas 
uniformoje gražiai atrodė, 
jis turėjo lazdelę ir tris auk
sines žvaigždes.

Tik staiga prie policijos 
viršininko priėjo moteris, 
kuri pareiškė, kad ji norinti 
pinigų.

Moteris 
atsiskyrusi 
Viršininkas
jis neturi pinigų.

SUDAVĖ PER VEIDĄ
“Well, tai”, — ji pasakė, 

— “aš tau iškrėsiu juoką”, 
ir jinai sudavė viršininkui 
per veidą.

Kai kokia dvidešimt ar 
daugiau balsuotojų šypsoda
miesi žiūrėjo, supykęs poli
cijos viršininkas paėmė savo 
žmoną ir nuvedė ją į kalėji
mą ir užrakino kambariuke 
(celėje). Jis sugrįžo į savo 
postą prie kaimo salės.

Kai jis aiškino balsuotojų 
grupei, jog jis ketina pa
traukti atsakomybėn (teis
man) už netvarkingą elgesį, 
jo 13 mteų anūkas Lionei 
Williams įėjo į kalėjimą.

Vaikas atkrapštė kalėjimo 
kambario užraktą, ir savo 
senelę (grandmother) išlais
vino. Abu išėjo pro užpaka
lines duris

ATVYKO DU ŠERIFAI

Kas Girdėt?

Chicagoje >

Pavogė radiją
Vagys įsilaužė į automobi

lį, kuris buvo pastatytas 
priešakyje 8010 South Park 
avė., ir pavogė radiją.* >f. *
Didelis turtas

Pateko vokiečių nelaisvėn
BUVO PRANEŠTA. KAD DINGĘS KOVOJE. DABAR 
GAUTA ŽINIA. JOG PATEKĘS NACIŲ NELAISVĖN

nepriklausoma

John V. Farwell, pioneris 
Chicagos prekybininkas, ku- 

' ris mirė birželio 17 d., 1944 i 
metais, paliko nuosavybės 
už $1,634,798. Tai paaiškėjo 
praeitą antradienį.

Areštavo •••
I • I

Vice admirolas Thomas 
Kinkaid. komendantas Šep- 

' tintojo Karo Laivyno dali
nio, nusifotografavęs su at
vykusiu į jo laivą Lt. gen. 
Walter Krueger, komendan
tu šeštosios Armijos.

i Jonas Montvilas, kuriam 
' pavyko išsigelbėti iš bolše
vikų “rojaus”, yra patekęs į 
nelaisvę Vokietijoje. Jau 
anksčiau “Drauge” esame 
rašę, kad jisai užbaigęs avia
cijos mokslus Kanadoje, da
lyvavo oro kovose virš Vo
kietijos. Po vienos iš tokių 
misijų virš Vokietijos Sgt. 
Jonas Montvilas nebegrįžo 
(tai buvo prieš Kalėdas 1944 
m.) ir buvo pranešta, kad 
yra dingęs (missing).

Šiomis dienomis Diana 
Horen. iš Waukegano gavo 
laišką iš “Dulag Luft”, Vo
kietija, nelaisvių kempės. 
Atvirlaiškis rašytas gruo
džio 14 d. 1944 m., kuriame 
pranešama, kad Sgt. John 
Montvill buvo paimtas ne
laisvėn Vokietijoje ir yra

SGT. JONAS MONTVILAS, 
yra nelaisvėje Vokietijoje 

* * *
sveikas. Tikisi, kad neužilgo 
bus išsiųstas į kitas kempes.

Kai dabar taip smarkiai 
žygiuoja sąjungininkų ka
riuomenė gilyn į Vokietiją. 

I reikia turėti vilties, kad ir 
Sgt. Jonas Montvilas bus iš
laisvintas iš nelaisvės.

Amerikos kareiviai

Charles Porter Kimball 
Jr., 30 metų, chicagietis, su
laikytas kaipo nacių agen
tas. Jis laikomas
Island, — FBI pranešė 
landžio 17 d.

* :į. *

Kai siena sukrito

Pakvietė katalikų at
stovus konferencijon

I
Į

ČIA

Sužeisti ir patekę nelaisvėn

Ellis 
ba-

Vienas darbininkas buvo 
užmuštas ir du kiti vos pa
bėgo iš mirties nagų praeitą 
antradienį, kai aštuonių pė
dų skylė sukrito, 
taisoma gatvėje
nutekėjimo vamzdys. 
E. 43rd str.

Platinkite “Draugą”

kai buvo 
vandens 

1139;

I

WASHINGTON. — Na
tional Catholic Welfare Con- 
ference ir Catholic Associa
tion for International Peace 
atstovai yra pakviesti daly
vauti Jungtinių tautų konfe
rencijoje, kuri įvyksta ba
landžio 25 d.. San Francisco. 
Katalikų atstovus konferen
cijon pakvietė Statė departa
mentas.

PADUODAME KAI KURIŲ KAREIVIŲ PAVAR
DES IŠ CHICAGOS IR JOS APYLINKĖS

Amerikos Lietuvių Tary 
bos Chicagos skyrius buvo 
sušaukęs Chicagos įvairių 
organizacijų veikėjų susirin
kimą, kuris įvyko balandžio 
17 dieną. Lietuvių Auditori-! 

I joje.
Susirinkimas buvo gausin

gas, daug veikėjų dalyvavo. 
Ūpas buvo geras, ir vyravo 
didelis noras padėti, kad Lie
tuva vėl atgautų laisvę ir 
nepriklausomybę.

♦ * *

Šiame susirinkime buvo 
taip pat tartasi dėl Ameri
kos Lietuvių Tarybos Chica- Į 
gos skyriaus konferencijos, 
kuri įvyks gegužės 20 dieną, i 
Lietuvių Auditorijoje. 3133 ■ 
So. Halsted str.

Bet svarbiausias klausi
mas susirinkime buvo iškel
tas kaip geriausiai galima 
padėti Lietuvos Nepriklau
somybės atgavime.

* * *

Didelis lietuvių susirinki
mas įvyks balandžio 29 die
nos vakare. Lietuvių Audi
torijoje.

Visi esate kviečiami at- 
■ vykti į svarbų susirinkimą.
I

i

Frank G. Wallin vėl 
rinktas Waukegan mayoru. |Chicago;

Karo informacijos ofisas 
balandžio 18 dieną pranešė 
iš Illinois valstijos vyrų pa
vardes, kurie žuvo, buvo su
žeisti, dingę ir pateko vokie
čių nelaisvėn.

Karo laukuose sužeistųjų 
skaičiuje yra šie vyrai: pfc. 
Frank T. Domanski. jo mo
tina Mrs. Mary Domanski 
gyvena 4148 W.: 21st str., 
Chicago; pvt. E. Chester Ja
kus, jo motina Mrs. Stella 
Jakus gyvena 2835 Farrell, 

pfc. Robert Ja-

Viršininko Marsh’s sargy
ba prie salės buvo pertrauk
ta dviejų deputy šerifų, iš 
Homewood kauntės plačių 
kelių policijos stoties. Jie 
areštavo Marsh, kaltinant 
netvarkingu elgesiu.

Viršininkas Marsh buvo 
paleistas už $50 užstatą, ir 
trečiadienį turėjo atvykti į 
teismą. Savo žmonai, kuri 
džiaugės, jis pasakė:

“Kitą kartą aš tave pa- 
tupdysiu į kalėjimą, užra
kinsiu visas duris name.

CHICAGO. — šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 5 
skyriaus susirinkimas įvyks 
penktadienį, balandž'o 20 d., 
tuojau po novenos pamaldų. 
Dievo Apveizdos parapijos 
mokyklos kambaryje.

Taip pat pranešame, kad 
sekmadienį, balandžio 22 die
ną, prie Dievo Apveizdos lie
tuvių parapijos bažnyčios 
durų bus rinkliava Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus naudai.

Dabar Chicagoje vyksta 
rūbų vajus dėl Europoje nu
kentėjusių žmonių nuo karo 
audrų

Ištieskite pagalbos ranką 
suvargusiems žmonėms, ypač 
vaikams!

Isnt it tune to think

Augantiems vaikučiams retkalin- 
ga savas užpakalinis darželis. Vieta, 
kur jie galėtų žaisti, bėginėti ir ja
me AUGTI.

Ir g*'l jums dabar kaip tik laikas 
pradėti ruoštis dėl to jūsų-svajoniu- 
namelio, su tokiu užpakaliniu darže
liu. kuris būtų saugi vieta jūsų vai
kučiams.

of a back yard

for Janey?

Karo Bonai užima pirma vietą 
kiekviename budžete. Bet pradėkite 
žiūrinėti tos vietos, kur statysite sa
vo nameli iš sutaupytų Karo Bono 
kuomet statybos restrikcijos pasi
baigs.

Jūsų Realesteitininkas pagelbės 
jums išsirinkti 
apielinkėje.

gerą vietą tinkamoje

Title Protection 
that Guarantee* 
...and DEFENDS

Lietuva turi būti

X Kun. J. Paškauskui pa
gerbti vardadienio proga pa
rapijonai rengia bankietą 
balandžio 22 d., parapijos 
salėj.

X Dr. P. Daužvardis, Lie
tuvos konsulas, kalbės Lab
darių Sąjungas 5 kp. paren
gime, kuris bus balandžio 22 
d., 6:30 valandą vakare. Pa
rengimo pelnas eis lietuvių 
senelių prieglaudai.

X Šv. Kryžiaus parapija 
ruošias prie 40 vai. atlaidų, 
kurie prasidės ateinantį sek
madienį, bal. 22 d., per su
mą, 10 valandą. Prieš at
laidus norima įdėti bažny
čioje dar visą eilę spalvuotų 
langų.

X Dr. A. Phillips iš West 
Side, kurs tarnauja kariuo
menėj, žmona Elena (po tė
vais Petkaitė iš Cicero) šio
mis dienomis pirko namą 
(bungalow) Berwyne.

nieke, jo žmona Mrs. Ruth J. 
Janicke gyvena Freeport; 
pfc. Vincent P. Paluckis, jo 
motina Mrs. Petrenella Pa
luckis gyvena 909 Common- 
wealth avė., Waukegan; pfc. 
Henry T. Rymkc jo motina 
Mrs. Stella Rymko gyvena 
8538 Marąuette avė., Chica
go.

Vokiečių nelaisvėje randa
si pvt. J. Grebliunas, jo žmo
na Mrs. Gladys Grebliunas 
gyvena 839 W. 34th str., Chi
cago; pfc. Henry Staskie- 
vviez, jo žmona Mrs. Eleanor 
U. Staskiewicz gyvena 1717 
W. Wolcott avė., Chicago; 
pfc. Vincent L. Zajauskas, 
jo žmona Mrs. Mary A. Za
jauskas gyvena 10104 La
fayette avė., Chicago.

Pirkite karo bonus

FUTBOLININKAS

Lt. Frank Leahy, (deši
nėj), buvęs Notre Dame uni
versiteto futbolo rinktinės 
(coach) kalbasi su kitu pa
kraščių sargybos karininku.

Malda galingiausias ginklas

Daugiau kaip 21,000 katalikų lakūnų 
yra Šv, Panelės Marijos vyčiai

ŠV. PANELĖS MARIJOS VYČIŲ ORGANIZACIJĄ SU
KŪRĖ LAKŪNŲ KAPELIONAS CLASBY. JIE YRA 
VISAME PASAULYJE KOVOS FRONTUOSE.

SANTA ANA, Calif. — 
“Čia bazėje (lakūnų stovyk
loje) tarp mūsų yra šventų 
vyrų, ir aš norių daugiau 
matyti gentkartėje, su kuria 
yra surištas mano gyveni
mas”, — pasakė kunigas 
William J. Clasby. Santa 
Ana armijos oro bazės kape
lionų viršininkas.

* ¥ *

33 metų amžiaus kunigas, 
kuris nesenai buvo pakeltas 

,į leitenanto pulkininko laip
snį. laimėjo tarptautinę aty- 

idą. Jis yra įsteigėjas Our 
Lady’s Knights of the Skies 
organizacijos (šv. Panelės 
Marijos padangių vyčiai), 
kurioje priklauso daugiau 
kaip 21,000 katalikų lakūnų, 
lrtirie dabar randasi lakūnų 
stovyklose ir visame pasau
lyje kovos frontuose.

X Ateitininkų draugovės 
šokėjai ir dainininkai atliks 
dalį programos BALF 4-to 
skyriaus (No. Side) vakaro, 
gegužės 6 d., Šv. Mykolo 
parapijos salėj.

i

Lakūnų kapelionas Clasby 
įtikina, kad “didžiausias 
ginklas, kurį mes turime šia
me kare, yra malda”. Kape
lionas Clasby panaudojo 
kiekvieną pastangą, kad iš
mokinti vyrus, kurie yra jo 

! žinioje, kad religija (tiky
ba) neša gamtinę ir antgam
tinę gerovę.

Jis pareiškė, kad protes
tantai. žydai ir katalikai vy
rai 
bės 
bes

X Raymondas Meldą žis, 
sūnus velionio M. Meldažio, 
kurs buvo plačiai žinomas 
kaipo savininkas salės West 
Side, kalbama, bus dingęs 
jūrose. Laivas, kuriame jis 
tarnauja, Pacifike, negrįžta 
į uostą ir nepraneša jokit} 
žinių apie save.

X Dr. A. M. Račkus. žur
nalistai Ign. Sakalas, St. Pie 
ža ir veikėjai V. Rėkus ir 
P. Cibulskis Federacijos Chi 
cago apskr. suruoštoje drau
gijų atstovų konferencijoje 
išrinkti komisijon rūpintis 
tautinio muziejaus reikalais.

X Adelė Misiūnaitė iš 
Rockfordo praeitą sekma
dienį Federacijos Chicagos 
apskr atstovavo organizuo
tuosius Rockford lietuvius 
ir konferencijos prezidiume 
ėjo sekretorės pareigas. Iš 
Waukegan dalyvavo chemi
kas Pocius.

X didelį masinį susirinki
mą šaukia Chicagos Lietu
vių Taryba į Lietuvių Au
ditoriją sekmadienį, balan
džio 29 d.. 2 vai. po pietų. 
Praėjusio antradienio vaka
re buvusiame veikėjų susi
rinkime šiam žygiui vienin
gai pritarta. Masinis susi
rinkimas šaukiamas sąryšy
je su San Francisco konfe
rencija ir Lietuvos laisvini
mo reikalais..

randa religijoje stiprv- 
pakelti įvairias sunkeny-

Turėjo
Praeitą trečiadienį 13 chi- 

cagiečių turėjo vykti į teis
mą pasiaiškinti dėl ugnies 
taisyklių laužymo.

I Skelbk i tūs “Drauge”

X Melroseparkiečiai stro
piai rengiasi prie “bunco 
party” baland. 22 d., Pra- 
bish salėj, 2201 Lake Str. 
Prasidės 2 vai. popiet, žai
dėjams turi gražių dovanų. 
Svarbu, kad pelnas pramo
gos eina seserims-vienuo- 
lėms, kurių organizacijos 
seimas įvyks baland. 29-tą 
d., Aušros Vartų parap. sa
lėj. Kaip vietiniai, taip ir 
svečiai iš toliau malonėkite 
atsilankyti ir paremti.
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