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1.000 LĖKTUVU ATAKAVO PRANCŪZIJA
PUOLĖ NACIU CASSINO TVIRTOVES
Lėktuvai bombavo Romos geležinkelius

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS i italai sako nacių maršalas 
Neapoly, bal. 10. — štabo1 Albert Kesselring paruošia 
pranešimas sakė neuzelan- Amžinąjį Miestą kovoms, 
diečiai kariai atakavo dvi! Kituose sektoriuose įvyko
nacių tvirtoves Cassino fron 
te.

Sąjungininkų lėktuvai va 
kar dieną atakavo geležin
kelius Romos apylinkėje, 
Ancona uostą Italijos ryti
niam krante, ir skrido per 
Adrijatikos jūrą atakuoti 
nacių laivus prie Dalmatijos 
kranto.

Nežiūrint fašistų radio 
pranešimų apie naujas civi
linių gyventojų evakuacijas

tik maži pabrolių susirėmi
mai, ir retkartinis artileri
jos apsišaudymas. Penktos 
armijos linijos kariniam ga
le sąjungininkų kanuolės 
išmušė kelis vokiečių tan
kus.

Sąjungininkui lėktuvai iš 
Viduržemio bazių iš viso pa
darė 400 skridimų. Visi lėk
tuvai grįžo į savo bazes. La
kūnai sakė matę tik kelis 
priešo lėktuvus virš kovos

iš Romos miesto, pabėgę1 lauko.

JAPONAI SMARKIAU U.S. lėktuvai vėl 
SPAUDŽIA IMPHAL atakavo Truk baze

NEW YORKAS, bal. 10.
—Berlyno

BRITŲ BOMBOS PATAIKO Į NACIŲ KARO LAIVĄ “TIRPITZ” PUOLĖ NACIU LĖKTUVŲ FABRIKUS
Britai atakavo Prancūzijos geležinkelius

LONDONAS, bal. 10. — 
Apie 1,000-1,500 Amerikos 
lėktuvų šiandien atakavo 
nacių anti-invazijos įrengi
mus Belgijoje ir Prancūzi
joje. Fortress ir Liberator 
lėktuvai numetė bombų ant 
Pas de Galais apylinkės, 
lėktuvų taisymo stočių prie 
Evere ir Vilvorde, Mels- 
broek aerodromą prie Brus- 
selio, Belgijoj, lėktuvų fab
riką prie Bcurges, 115 my
lių į pietus nuo Paryžiaus, 
ir Orleans aerodromą. 60 
mylių į pietus nuo Pary
žiaus.

Visose operacijose praras 
ta septyni Amerikos lėktu
vai. Orinėse kovose numuš
ta 7 priešo lėktuvai, ir apie

40 jų sunaikjnta ant žemės.
Kaip tik pirm tai britų 

lėktuvai nakties metu ataka 
vo geležinkelius prie Lille ir 
pietiniuose Paryžiaus pak
raščiuose. Sekmadieny bri
tai puolė nacių lėktuvų fab
rikus Lenkijoje, Prūsijoje ir 
šiaurrytinėje Vokietijoje, o 
šeštadieny jie bombavo 
Brunswicko lėktuvų fabri
kus ir aerodromus prie 
Frankforto, orinėse kovose 
numušdami 148 naciui lėk
tuvus.

Sekmadieny sunaikino 92 
nacių lėktuvai—63 numušti 
orinėse kovose ir 29 sunai
kinti ant žemės, tad per šeš- 
tadienį-sekmadienį sunaikin 
ta 240 priešo lėktuvų.

radio šiandien 
perdavė Tokyo pranešimą, 
kuris sakė Imiphal užėmi
mas ims tik kelias dienas. 
Anot pranešimo, Kohima 
užėmimas bal. 6 d. “turi 
būti skaitomas pradžia to
limesnių pasivarymų. ’ ’

PpARL HARBOR, bal. 
10.—Admirolo Chester W. 
Nimitz pranešimas sekma
dieny sakė japonų Trik ba
zė buvo ir vėl atakuota. 
Ypatingos reikšmės priduo
dama pranešimo žodžiams, 
kad “Truk suminkštinimo” 
operacijos tęsiamos.

Norvegijos Alten fjordas pasirodė netin karna prieglauda Voketijos pajėgingiau- 
siam karo laivui “Tirpitz.” kuomet britų laivyno lėktuvai balandžio 3 d. numetė ant 
jo kelioliką bombų. Čia matosi didelis ka muolys dūmų, kuris iškilo kuomet bomba 
pataikė į laivo priešugalį. Ši oficialė britų nuotrauka gauta New Yorke per radio.

(Acme-Draugas Telephoto).

Partizanai atmušė KRAVCHENKO SAKO 
nacius Jajce sektory | AMBASADA MELUOJA

NEW DELHI, bal. 10. — 
Pietryčių Azijos komandos 
pranešimas sakė japonų 
spaudimas palei kelią iš 
Tiddim, į pietus nuo Imphal 
lauko, jau padidėjo. Įsiver
žę japonai jau dasivarė iki 
Kohima priemiesčių, tik 35 
mylias nuo Bengai-Assam 
geležinkelio, kuriuo prista
toma reikmenys amerikie
čiams ir kiniečiams kariams

'Commando' kariai 
puolė Prancūziją

LONDONAS, bal. 10. — 
Londono Evening Standard 
šiandien rašė, kad britai 
“Commando” kariai ataka
vo nacių saugomą krantą 
šiaurinėj Prancūzijoj, išmu
šė visus ten buvusius vokie
čius karius, ir suėmė šešių

LONDONAS, bal. 10. — 
Jugoslavų komunikatas pra
nešė, kad partizanai atmu
šė naujas nacių atakas ant 
Mrkonjicgrad, Jajce eekto- 
ry vakarinėj Bosnijoj, kurį 
partizanai nesenai užėmė. 
Anot pranešimo, nacių puo
limas ant Banjaluka, eiaur- 
va karėje, taipgi atmestas.

Komunikatas nieko nemi
nėjo apie padėtį pačiam Jaj
ce, kuris buvo maršalo Bro- 
zovich štabo centras iki vo-

NEW YORKAS, bal. 10. 
—Victor Kravchenko šian
dien sakė Rusijos ambasada 
Washingtone vartoja “pro
vokaciją ir melus,” kad at
remti jo darytus kaltinimus 
dėl Sovietų Rusijos ‘‘dvivei
diškos” užsienio politikos.

Ranka rašytam pareiški-

Šv. Tėvui laikant 
mišias, Roma atakuota

LONDONAS, bal. 10. — 
Berlyno radio pranešimas 
sakė sąjungininkų lėktuvai 
vakar bombavo Romą tuo 
metu, kuomet Poięiežiug Pi
jus XII atnašavo Šv. Velykų 
mišias Konsistorijos salėje.

Išvengimui didelio žmonių 
susigrūdimo, Popiežius šie

me Kravchenko, kuris atsi- met atnašavo Šv. Velykų
Mišias konsistorijos koply
čioje vietoje Šv. Petro kated 
roję, kaip kasmet.

šiaurinėje Burmoije.
Kohima yra 30 mylių nuo fleur. Prie Pat Sei™ žiočių, 

sienos, ir 60 mylių nuo Im- 
phal, svarbiosios sąjungi
ninkų bazės rytinėj Indijoj.

Sąjungininkų pranešimas

kanuolių mortarą. . , , . ,~ , . TT kiečiai pnes kurj laiką ųPuolimas Įvykęs prie Har- . Jokupavo.
Kituose sektoriuose vyk-

statydino iš rasų užpirkimo 
komisijos ir atakavo Rusi
jos vyriausybę, užgynė, kad 
jis buvo šaukiamas atgal 
Rusijon karinei tarnybai ir
todėl rezignavęs, kaip rusų BsnOC flUZUdytl 
ambasada pranešė spaudai.

Graikijos valdininkai 
pasiliks savo vietose
CAIRO, bal. 10.—Graiki

nes vyriausybės in ęxile na
riai iš naujo apsvarstė satvo 
praeitą savaitę priduotas 
rezignacijas ir vienbalsiai 
nutarė (pasilikti savo vieto
se po Premjeru E. J. Tscu- 
deros, “iki kol krizė praeis 
ir tolimesni pasitarimai ga
lės būti laikomi.”

Tas riutarimas padarytas 
po to, kaip Graikijos komu
nistų partija priėmė Prem
jero Tsouderos kvietimą at
siųsti atstovą pasitarimams 
dėl graikų vienybės.

sekmadieny sakė mažas ja 
ponų prasilaužimas Kohima 
priemiesčiuose buvo atmuš
tas. lAi.t

Vidury japonų laikomos 
Burmos indėnai kariai iš
sprogdino tiltą per vieškelį 
einantį iki 200 mylių už ja
ponų linijų. Pirmieji rapor
tai sako japonai be mėnesio 
to tilto nesutaisys.

Mogaung klony, šiaurinėj 
Burmoj, Gen. Merrill kariai 
sugavo japonus karius, ku
rie anksčiau buvo dalinai 
apsupę sąjungininkus.

Kariai išlipę ten nakties 
metu, perkirpę spygliuotą i sta vietinės, bet aršios ko- 
vielinę tvorą, užmušė vokie- vos, ir partizanai sakosi jie 
tį sargybinį, ir išnaikinę suduoda naciams didelius 
mortaro poziciją. smūgius.

r

Naciai prisipažįsta apleidę Odessą
Sako sunaikinę militarinius įrengimus
LONDONAS, bal. 10. — kata, didelės kovos vyksta 

Berlyno radio perdavė vo- į plačiu frontu nuo Vivašo 
kiečių aukštosios komandos iki Perekopo sektorių, šiau- 
pranešimą, kuris sakė rusų! rini a m Krymo krašte, irru- 
kariuomenė užėmė did’i'į Juo sai perkerta vokiečių lini-

KALENDORIU8
Balandžio 11 d.: Šv. Leo

nas Didysis, popiežius; se
novės: Vykintas ir Daugai
la.

Balandžio 12 d.: Šv. Ju-

808108 jūros uostą, Odessa. 
Vokiečiai sakėsi evakuavę 
Odessa po to, kaip sunaiki
no visus to miesto militari
nius įrengimus.

Buvo manyta, kad vokie
čiai laikys Odessą iki pas
kutiniųjų, bet greitas rusų 
žygiavimas i pietvakarius 
nuo to miesto beveik atkir
to jį, ir vokiečiai pasitrau
kė iš jo, matomai nenorėda

jas.

Įspėja japonus, kad 
karas darosi 'tikras'

NEW YORKAS, bal. 10. 
—Tokyo radio pranešimas 
Japonijos gyventojams įspė 
jo jucs, kad Amerikos va- 
rymasis Pacifike pasidaręs 
labai greitas, ir sakė karas 
tuoj pasidarysiąs! “tikras.”

• ... M. W

VFIIAUSIOS ŽINIOS
IŠ COLORADO — Trisde 

šimts žmonių sugauti kal
nuose, kuomet didelis snle-

Meksikos prezidentą
MEXICO CITY, bal. 10.— 

Meksikos Prezidentui Avila 
Camacho išlipus iš automo
bilio, vienas vyras prisiarti
no prie jo, išsitraukė revol
verį, ir paleido vieną šūvį, 
kuris nepataikė į Camacho.

Vyras buvo tuoj suimtias. 
Ant j,o asmens, apart revol
verio, rasta ir nacių doku
mentai.

Anglijos angliakasiai 
grįžta prie darbą

LONDONAS, bal 10. — 
Tūkstančiai Yorkshire an
gliakasių šiandien grįžo į 
kasyklas, tuo baigdami sa
vaitės streiką, kurio metu 
100,000 angliakasių nedir
bo.

Belfaste, 35,000 laivų ir 
lėktuvų statybos darbininkų 
grįš į savo darbus rytoj ir 
trečiadieny. Kiti jų streika
vo šešias savaites.

Mato Gen. De Gaulle- 
Gen. Giraud susitarimą

LONDONAS, bal. 10. — 
Oficialūs rateliai Alžyre 
reiškia viltį,, kad Generolai 
Charles De Gaulle ir Hepri 
Honore Giraud prieis prie 
kokio norint susitarimo, ne
žiūrint tą, kad Giraud atsi
sakė klausyti De Gaul’e pa
rėdymo, kuriuo Giraud at
leidžiamas iš Prancūzijos 
karinių jėgų viršininko vie
tos.

Ankstyvesni pranešimai 
sakė Giraud nusistatęs ne
klausyti De Gaulle dekreto, 
kadangi jis jį skaitąs neteik 
sėtu.

De Gaulle perėmė karinių 
jėgų vado vietą, ir norėjo 
paskirti Gen. Giraud gene- 
ralinui inspektorium, bet 
Giraud atsisakė paskyrimą 
priimti, ypatingai kad tai 
yra jo pozicijos pažemini
mas.

lies, popiežius, ir Sv Sabas mj suaiįaukti kito „gt„in 
senovės: Girulis ir Jūrate. gri(j0»»

Vokiečių pranešimas taiD 
gi sakė rusai (pradėjo naują 
ofensyvą. matomai atsiėmi-

MASKVA, bal. 10.—Rusų 
dafniai beveik izoliavo laši 
miestą, Rumunijoje, ir stu
miasi į vakarus, kur gręsia 
svarbiąjam geležinkeliui ry
tiniam Karpatų krašte.

Toliau į šiaurę, rusai sto
vi prie pat Čekoslovakijos 
sienų, bet dar nėra žiniųi, 
kad jie būtų ją peržengę.

U. S. lėktuvai atakavo keturias 
japonu bazes piety Pacifike

Neri duoti Pietą
Amerikai J.A.V. laivu
VVASHINGTON, bal. 10. 

—Atstovų buto laivyno ko
miteto komisija, kuri nese
nai grįžo iš 13,000 mylių 
kelionės (po Jungtinių Ame
rikos Valstybių laivyno ba
zes Pietų Amerikoje, reko
menduos, kad mūsų kraštas 
po karo pavestų savo nerei
kalingus karo laivus Pietų* 
Amerikos valstybėm.

Komisijos nariai yra pa
reiškę mint\ kad Argentina 
negautų laivų po tuo planu,

gas užpūtė kelius. Imamasi
priemonių, kad kuogreičiau- GEN. MacARTHUR ŠTA- reikmenų bazę prie Hans a 
šiai juos išgelbėti. j BAS N. Gvinėjoj, bal. 10.— • įlankos, visos Naujoj Gvinė

Iš PEARL HARBOR. —, šiandien pranešta, kad stip- joji—ir bombų išnaikintą 
Amerikos lėktuvai ir vėl rūs Amerikos lėktuvų dali- Rabaulą.
puolė japonus Ponape ir niai išnešė eilę koordinuotų _ A , kadangi ji neparodo jokioLektavai iš Solomom) ba- noro skirtia nuo 

zių numetė 75 tonus bombų
ant Rabaulo, kur taikiniai

Kusaie salose, ir atakavo 4 atakų ant japonų bazių New 
jų bazes Marshalluose. Ireland-New Guinea sekto-

ISX LONDONO — Iki šiol ry. Atakų me*u numesta 
nėra jokio rusų patvirtini- bent 356 tonai bombų.

ORAS
Nebus didelės atmainos 

temperatūroje. Gal bus lie
taus. Imui Krymo. Anot komuni-

Vienc« žinių agentūros mo vokiečių pranešimui apie Gen. MacArthur pranešė, 
pranešimas sakė nacių DNB naują ofensyvą Kryme. kad Gen. * Kenney 5-tojo 
agentūra pranešusi, kad na- Iš NEAPOLIO — Sąi’in- aciacijos dalinio lėktuvai
ciai paleidę rytinę dalį rasų 
puolamo Tamopolio, Lenki
joje.

gininkų lėktuvai lr artileri
ja sunaikino penkias nacių

atakavo išgriautą Wewak 
bazę. nuolat atakuojamą

kanuolių pozicijas Italijoje. | Hollandia bazę ir didžiulę

buvo du aerodromai, krovi-, PreZldentdS atOStOdOSC 
niai ir priephukoe. Grįžę WASHINGTON, f ai. 10. 
lakūnai aikė matę kai,p pa- _Balty,jų Rūmų Mtoetoriu, 
statai augrrjvo. kanuolių E^|y šiandjen sž kad 
pozicljo.' buvo sunaikintos, Ro;(KveltaB iSv kęs ,
ir sprogimai ir gaisrai kilo pietines valatybcs, dvjej 
visoje apylinkėje. | vajčių atostoKom_,

t



3 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS Antradknis, bal 11 d., 1944

TORONTO LIETUVIU GYVENIMAS
LIETUVIŲ TARYBOS 
VEIKLA

Kanados Lietuvių Tary
bos Toronto skyrius, vasa
rio 19 d., suruošė Lietuvos 
neprikl. paminėjimą. Žmo
nių buvo pilna parapijos sa
lė. Kalbėjo adv. Bagočius iš 
Suv. Valst. “Aušros’’ cho
ras padainavo, o parapijos 
choristė Ed. Ivaškaitė, solo 
dainuodama, buvo kelis sy
kius iššaukta. Gražią kalbą 
pasakė parapijos klebonas^ 
ragindamas visus lietuvius 
būti vieningais ir dirbti at
vadavimui Lietuvos. Jis pri
minė, kad Lietuvos globėja 
yra Šv. Panelė Marija ir kad 
Lietuvoj yra 90 nuoš. kata
likų. Prie užbaigos kalbajo 
Lietuvos garbės konsulas G. 
L. P. Grant-Suttie, kuris sa
vo turiningoj kalboj taipgi 
ragino visus gražioj san'ai- 
korį, vieningai dirbti atstei- 
gimui Nepr. Lietuvos. Ragi
no visur, ypač svetimtaučių 
tarpe, aiškinti, kad Lietuva 
buvo ir bus nepriklausoma. 
Aukų surinkta virš 70 dol., 
kurie po karo bus pasiųsti 
į Lietuvą nukertėjusiems 
šeljpti.

IŠVYKO PAS TĖVUS
Parapijos jaunimo pirmi

ninkas Simas Bonikis, svei
katos pataisymui, išvažiavo 
na s savo tėvelius į šiaurės 
Kanadą. Jaunimas labai ap
gailestauja, kad kai kuriam 
laikui netenka geriausio 
draugo ir vado. Visi linki 
greit sugrįžti.
IŠ JAUNIMO VEIKLOS

Kovo 18 d., lie.uvių pa
rapijos svetainėj jaunimas.

PRtZIŪRfiKIT SAVO ELEKTROS ĮRENGIMUS — JŲ STOKA KARO LAIKAIS

Karo Dirbtuvėms Keikta Elektros*— 
Nandnkit Išmintingai!

PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS

turėjo gražų antrą pobūvį, 
į kurį jaunimą daugiau at- 
silinkė, negu į pirmutinį. 
Buvo atsilankęs ir Lietuvos 
garbės konsulas G. L. P. 
Grant-Suttie ir paaukoda
mas nemažą piniginę auką. 
Labai buvo patenkintas ir 
gėrėjos, kad daug jaunimo 
susirinko, su kuriuo besi
linksmindamas išbuvo iki 
užbaigos. Prie minėto pobū
vio daug pasidarbavo ypač 
salės išpuošime nenuilstan
ti ir gera veikėja A. Kara- 
liūnaitė, M. Rimkevičiūtė. 
O. žižytė, St. Matjošaitis, c 
prie kvie1 imu išrašymo V 
Dervinytė. Prie bufeto dir
bo St. Dervinienė, prie bi
lietų pardavinėjimo Šv. Jo
no draugijos (pirm. M. Der
vinis ir sekr. St. Balčiūnas.
“AUŠROS’ CHORO 
VALDYBA

Kovo 26 d. “Aušros”’ cho
ras turėjo susirinkimą ir 
buvo rinkimas valdybos, į 
kurią įėjo beveik visi jau- 
nuo’iai: pirm. Pranas Bra
zauskas, buvęs Montrealic 
lietuvių parapijos ilgametis 
choro solistas ir gabus ko
mikas; vice pirm. šen, E. 
Narušis; sekretorium Van
da Jarašiūnaitė, duktė ilga
mečio parapijos choristo P. 
Jarašiūno; iždininkė O. Ži- 
žytė, gera dainininkė para
pijos chore; valdybos na
rys Edna Ivaškaitė, nepa
mainoma solistė ir ilgame 
tė parapijos choristė. Į pa
rengimų komisiją įėfijO: A 
Karaliūnaitė, M. Parukevi- 
čiūtė ir A. Augulis.

Iždininkė išdavė raportą, 
kan choras savo ižde turi 
$86.30.

Buvęs choro pianistas L. 
Pocius atsisveikino su cho
ru, nes turės eiti į kariuo-! 
menę.

Linkim sėkmių naujai 'ir 
jaunai išrinktai valdybai. | 
Tik jaunuoliams ir tinka už-, 
imti senesnių vietas. Valio! į 

SU DVASINE PAGALBA

Toronto lietuviams, para
pijos klebonas kun. V. Mac- 
Givney, velykinei išpažin
čiai atlikti pakvietė misio
nierių kun. J. Kidyką, S.J., 
kuris liikys misijas nuo ba
landžio 3 iki 10 dienos. Tai 
nepaprasta tcrontiečiams lai 
mė, kokia retai pasitaiko1, 
kad iš isą savaitę galės eiti 
išpažinties savo gimtoj lie
tuvių kalboj.
N2RA KADA SILSĖTIS

Kasdien dirbtuvėj dirbant 
po ? .i daugiau valandų

Didžiausia Lietuvių 
Jevelry Krautuvė

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

ir gerą pasi
rinkimą Muzikali&kų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,1
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas Į 
Plunksnas, ir Muzikalius In- i 
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
HEWELRY — HATCHMAKEB! 

j — MU8IC
j 1216 ARCHER AVENUEj

Pbone: LAFAYETTE 8617

namo parėjus labai malonu 
būtų pailsėti. Bet, kada esi 
pasišventęs vakarais pora 
ve’,indų, ar daugiau, pasi
darbuoti tėvynės Lietuvos 
labui, t. y. įsakinant vaiku
čius savo gimtos kalbos, nė
ra kadi ilsėtis: nori, ar ne, 
turi eiti ir tiek. Kartais ir 
nelabai geroj nuotaikoj ne
linksmas, bet turi būt links
mas ir maloniai • šypsotis. 
Tie nieko nekalti vaikai, ku 
rie dar jokio vargo nepa
žįsta, visuomet pasitinki 
krikžtaudami, linksmi, lyg 
paiikšte’iai; tik klega, tik 
čiulba. Kiekvienas išpasako- 
ja visus tavo perleistos die
nos įspūdžius. Na, ir kaip

DR. VAITUSH, OPT. Lrrrrvis

OvlMMtriMlty Aklą Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuria

esti prieiaatlmi galvot skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegyste ir tollregyatę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki' 1 V. 
vak. Seredomis nuo pietų o Na-

dilioj pagal sutari), 
atsitikimų akyska akiaių.

<712 South Ashland Av.
1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs.
Apsiimu ižgydyti.

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTPN PARK

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

an traku.

Omlrtko Ktulio Vatandos:
W.H.F.C. 1420 Kilocycle8 —

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

Nedėlloj, #:«0 vai. vakare.

Didele Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per š| Pavasarinį 81 Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

Utarntkala, Ketvertais ir Buba- 
tamia iki 0:30 vai. vakare.

tu jų neklausysi. Turi klau
syti. Valandėlę pasika’bėjęs, 
pasidžiaugęs, ipaguodęs, pa
glostęs, užmiršti visą nuo
vargį ir rūpestį. Dar dides
nio džiaugsmo ir energijos 
priduoda dirbant ypač tokį 
dtibą — tai gerų prietelių 

(Nukelta į 4 pusi.)

UI) IK VTLIIIO
I941; W--:t 15'* Street

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

3EITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE
dėl

1944
SUPREME

SAVINGS and LOAN 

ASSOGIATION

PETRAS P. KEZON

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA............ 4%
1751W. 47th Street

EXTRA! EXTRA!
5-^ Permainytas

• vardas Ir
adresas.

] ietuvlHkaN 
Žydukas — 
N. KASiTER 
savininkas.

KENKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR 

3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

Ras. 6958 So. Talman Ava.
Bes. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlosk 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Treėiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marųnette Road

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS1

Tik viena pora aklų visam gyvrnl- 
mul. Saugokit; Jas leisdami Išeg
zaminuoti jas modornlSklausia 
nurtods. kurią regSJmo mokslas 
gali sutelkti.

3# METAI PATYRIMO 
pririnkime akinio, kurie praėall- 

na visą akių JU-inplmą.

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

OPTOMETRISTAl
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Mėtomu: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: ~ 
Kasdien »:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Tre&ad. tr šeltad. »:S0 a. aa.
 Iki T.OO p. m.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel.: Yar^s 1829

Pritaiko Akinius.
Akis

UUiso.
* Ofise Ir Akinių DirbtavS 

8401 SQ. HALSTED ST.ff’ Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8

Sekmadienyje pagal sutartį.

mARGUTij'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO T.ATgRAATIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas;
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242 

— -J.—------- 4-££

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS:
2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomla pagal sutartį

Offlee TeL YARds 4787 
Namų* TeL PROspect 1930

TeL YARds 2240

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutapti-

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 

Oflao t*Li 1—1 tr 6—8:80 P. H. 

Trečiadieniais pagal sutartį

Tat YARds 5921
Bes.: KENtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Stree'

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIcy 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6155 So. Kedzie Avenue

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

Ofiso TeL____VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4264 Archer Avenne

LIGONTUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 fki 8:00 vaL 
Treėiad. ir Sekm. tik susitartus

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

»147 S. Halsted SL, Chic&gs 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

/ ir šeštadieniais

>33*33’-’3n1

tfHOLESALE | 

fURNITURE (j)
BROKER

Merything In the line ui 
Furiiiture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
t-'actory Representatlve

SHOIVKOOMS IN 
MERCIIANDISE MAKT
For appointment call — 

BEPUBLIC 6051

5SK

33

TeL CANal 6122

DR. BIEŽLS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. ▼. 
Sekmad., Treėiad. ir Šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
___ TeL REPabUc 7868 ,

TeL CANal 0257
Rcz. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vaL vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. RIMKUS
B AKDUUB PRITAIKO
744 West S5th Street

VaL: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARda 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. 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.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0004 

Jeigu Neatsiliepiama—
' Saukite: KEDzie 2868

, VALANDOS:
Pirm., Antr., Kctvir. 6 iki 9 vak.;

Penk tad. 8:30 iki 9:30 vak. 
šežtad. 6 vaL fld 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J. W. Gocthe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WAWTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoIoh S488-S48S

SVARBUS PRANEŠIMAS

M*npower Oomm1*don m 
Matymai reikalauja kad (kuiso
mas darbininku turi Jsltrytl Pa* 
llnosnvlmo RaAtą (statement oi 
avallahillty) nuo dabartinės dar
bo Jstaleos — ar nuo War Man- 
potver Commlsslon — pirm pra
risiant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitikrink lt ar lūs galit gauti 
lr ar Jums reikalinga palltiosa- 
vlmo raitas. .lūs sutaupysit san 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HEI.P WANTED — VYRAI

PAKUOTOJI,! IR 
SHIPPING ROOM PAGELS.

Geros darbo sąlyąos. Užtenkamai 
viršlaikio. Po karo apsauga.
McMaster Carr Supply Co.

«40 W. LAKE ST. HAT. 7241

LANGŲ PT.OVRJŲ 
Patyrimo nereikta 

Gera mokestis. Ątsi&aukite 
Tlmekeeper's Ofisan 

EnCEWATETt BEACH HOTEL 
R349 Sheridan Hd

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

PUno laiko darbai 
Gera mokėstis rv

Svarbi pramonė
Atalfinukit darbo dienomis nuo R ryto 
iki 5 pp. arba Šeštad. iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
Atslneškit gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

MATNTENANCE VYRO dirbti bo- 
telyje. Gabaus su Įrankiais. Kam
barys veltui, gera mokestis. Po 6 
vai. vakare. 6016 STONY ISLAND 
AVE., BVT. 9416.

VYRŲ

80 METŲ AR SUVIRS 

LENGVAM DIRBTl’VRS DARBAM 
PASTOVUS DARBAI 

MAXWELL BROS.
, 22nd & Morgan St.

HEI.P WANTED — VYRAI

VYRŲ IR VAIKINŲ
UŽDIRBSIT $40 IKI $45 

Į SAVAITĘ
Pastovūs darbai, 52 savaitės 

J metus, užtikrinta dabar 
ir po karo.

JUMS NEREIKIA PATYRIMO
Šie darbai gera proga jauniems 
vyrams norintiems išmokti amatą 

ir taipgi tinkami
DARBAI ŠVARCS IR LENGVI 

SENESNIEMS VYRAMS
kurie nori darbą be jokių 

atleidimų.
MATYKIT MR. SAM GERVASE

JOHN F. CUNEO 
COMPANY 

465 W. Cermak Rd.
Ateikit bet kuri!), dienu tarp 9 ryto 

ir 6 vak. šeštad. nuo 9 iki 1.

ETNIRHER — CABINET MAKER 
prie Išdaliinlmo mediniu desku. 
MA RSHALL-JACKSON COMPANY, 
26 S. Clark St.

VYRŲ
Prie troku Ir varehouse pageibl- 
nlnkų dariams prie miltu-

410 N. WESTERN AVE. 
SEELEY 2712.

VArRI'OTOJV TR 
PAGEI.BININKŲ 

Prie Ash trukų. Pastoviai.
Garadžial randasi 344 8 N. Soptb- 
tx>rt Ave., 1819 AV. 13th St., ar pa- 
finukit T.AKevlew 1903. Atsišaukite 
tiktai J 3448 N. SOUTHPORT AVE.

GARDEN CITY CINDER CO.

PLATERS PAGELBINIKŲ
Prie štili Ir barrel plating. Turi būt 

pripratę nrie plating pareigi). 
Taipgi stipriu

HANDY VYRŲ
lloduoti Ir iškrauti trakus Ir 

atlikti abelnus darbus.

THE KENNETH CO.
1223 W. LAKE ST.

Canal 7081

REIKIA
NAKTIMIS SARGO 

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS 

AMERICAN
SANITARY RAG CO.
1010 W. WEED ST.

Mašinisto
Ali around, su pataisymų šapos 

patyrimu. Pastovūs darbai.

SIEVERT ELECTRIC CO.
1349 BAUWANS ST.

T ARMitagc 8300

Atlikit Svarbią 

Rolę Svarbiuose

Karo Darbuose
HEAT TREAT HELPERS 

RANKINIŲ TROKERIŲ 
ŠLAVĖJŲ

* PAPR. DARBININKŲ
DŽENITORIAMS

Naujos Dirbtuvės 
Vėliausios Mašinos 

60 vai. darbo savaitė 
už 70 vai. mokestis.

10% Naktimis Bonai.

FOOTE BROS.
Gear & Machine Corp.

* 5219 S. Westem Blv.

PORTERIŲ 
SOUTH SIDftJE 

LIGONINĖJE DARBAI 
ALGA IR VALGIS

ATSIšAI KIT ROOM 310 

135 E. lith Place 
ILLINOIS CENTRAL R. R.

SPRAYERS 
Patyrusiu prie rakandų 

Pastovūs darbai 
Gera mokestis. Atsišaukit

STO'RKLTNE FURNITURE CO.
4400 W. 26th STREET

VYRŲ
LABAI REIKIA '

LIODUOTI LEDA I KARUS
Prie siuntimo Kariuomenei 

gendamo maisto.

83c I VALANDA 
PILNAM AR DALIMI ! LAIKŲll 

PATYRIMO NEREIKIA 

UNITED STATES 
COLD STORAGE CORP. 

2101 W. Pershing Rd. 39 St

HELP WANTED — MOTERYS

DRILL PRESS OPERS. 
MACHINE OPERATORIŲ 

BENCH OPERATORIŲ
Atsišaukit 8:30 iki 5 

Pirmad. ir Ketvirtad. 8:30 iki 7.

MINNEAPOLIS 

HONEYWELL
4731 W. Division

HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Iki 50 
metų senumo. Valandos: nno 5:30 
vakare Iki 12:00 valandos nakt|. 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžins 20 iki 50 metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis
• valandomis

Atslšaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

Pirmad. visą dieną Penktad. 
8:80 ryto iki 5 pp.

MOTERŲ — MERGINŲ
Prie lengvų švarių assembly dar

bų. 55c į vai. Atsišaukit.
SUPERIOR

HOUSEHOLD SPECIALTY CO. 
117 N. Wabash RAN. 1868

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 na 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c { valandą su 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 

5c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais šiftais. Dykai 
ligoninės ir apdraudos pienas.

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm Seštad.
8:30 ryto lkl 4:30 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

VYRAI IR MOTERYS

Svarbi Pramonė
Siūlo Darbus

Patyrusiems ir 

Nepatyrusiems

Darbininkams
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

AUKŠČIAUSIA RATĄ MOKA
Geros Darbo Sąlygos. 

CAFETERIJA ATDARA 24 VAL.
I DIENĄ. CHICAGOS GATVfi-

KARIAI IKI NAMO.

INGERSOLL
STEEL A DISC DIV. 
BORO WARNER CORP.

119th & Morgan

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR, “DRAUGU”

HELP WANTID — MOTERYS

. TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ , 
Patyrusių, 887.B0 ) mėnesi 
Pilnam ar dalintam laikui 
KrelpkltSs prie Houaekeeper.

SDGEWATER BEACH HOTEL. 
6340 Sberidan Rd.

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

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTBLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

PLAČIAU APIE A. L. R. K. FEDERACIJOS 
KONFERENCIJA

Konferencija prasidėjo ba 
landžio 2 d. popiet, šv. Jur
gio parapijos svetainėj. A- 
tidarė Federacijom Chicago 
apskr. pirm. V. Balanda ir 
pasiūlė prtzidiumui asme
nis, kurie uzgirtt • būtent 
pirm. V. Petrauskas, pirmas 
vice pina. P. čiž/tuskas. ant
ras vice pirm. K. Sriubienė, 
sekretorium V, Rėkus. Re
zoliucijų komisijom L, Šimu
tis, E, Samienė, kun. Pruns
kis. Mandatų komisijon A. 
Navikaitė, V. Vančytė ir O.

Antikauskaitė. Tvarkdariu 
A. Renis.
Sveikinimai

TEL.— RANDOLPH 9488

Prezidiumo pirmininkas, 
užėmęs vietą, pasveikino 
konferenciją, padėkojo savo 
ir viso prezidiumo vardu už 
išrinkimą vadovauti šuva-

LITHUANIAN-DRAUGAS žiavimui, pakvietė konferen
ciją pasveikint kun. Pruns- 
kį,‘ kurs linkėjo praveslti gra 
žiu nutarimų. Vyriausias 
dienr. “Draugo” red. L. ši
mutis sveikino konferenciją 
Federacijos centro ir “Drau-

THE LEADING LITHUANIAN 
ADVERTISING MEDIUM

Ar ★ ★★ ★ ★★ ★ ★

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Cla rasite tok) darbą, kur) 
norite ir pajėgsite dirbti.

'Draugo' Piknikai
1944 metais

L Liepos (July) 9 d.

1944 M„
Bergmanas Grove, 

RIVERSIDE, ILL.
Rugsėjo (Sept.) 4 d., 

2. LABOR DAY,
VYTAUTO DARŽE

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. — Maironis.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

VYRAI IR MOTERYS

100% KARO DIRBTUVE
Reikalauja Vyrų lr Moterų su kiek 
nors dirbtuvės patvrlmu. Dienų lr 
naktimis darbai. Artimoje pietvaka
rinėje dalyje miesto. Gera transpor- 
taclja. Malonios darbo sąlygos. Gera 
mokestis.

PROTECTOSEAL CO.
1920 S. We*tern Ave.

O. D. & INTERNAL 
GRINDERS 

PATYRUSIŲ
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 
SET-UP VYRŲ 

Patyrę prie B. & S. Mašinų 
TURRET LATHE OPERS. 

SHOP KLERKŲ

Atsišaukit 8:30 iki 5 pp. 
Pirmad. ir Ketvirtad. 8:30

iki 7 pp.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL
4737 W. DIVISION

NAMIE DARBAS — Patyrusių ran
komis Flnlshers prie sveterhi At- 
slftnuklt | ENOLEU’OOD KNITTING 
MILTAS, 6643 S. Halsted—Wentwortb 
5920.

REIKIA
MOTERŲ IR MERGINŲ 

BENCH ASSEMBLY
IR RIVETING ,

40 lkl 44 vai. | savaite 
Jeigu norėsite

Dirbtuves Ir uždarbio bonai. 
I’lrmesnlo patyrimo nereikia.

ADVANCE MACHINE CO 
4041 RAVENSWOOD AVE. 
Kreipkitės prie Mr. Black

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE J| KITIEMS

SKELBKITftS “DRAUGE”

VYRŲ - MOTERŲ 
VAIKINŲ - MERGINU

100% KARO DARBAI
STEEL BLASTERS ASSEMBLERS
DRILL PRESS OPERATORIŲ INSPEKTORIŲ
MILLING MACHINE IR TURRET LATHE OPERS. 

GEROS PRADINES ALGOS 
GERA TRANSPORTACIJA 

ATSIŠAUKITE

2437 West Fulton Street
MATYKIT MISS DOEY AR MR. SCHULTZ 

. AR PAŠAUKIT SEELEY 3200

DELTA STAR ELECTRIC CO.

go” vardu. Prof. kun. Urba 
konferenciją sveikino Šv. 
Kazimiero seselių vardu ir 
perskaitė motinos Marijos 
sveikinimo laišką. Be to pri
minė šv. Tėvo paskelbtuo
sius katalikybės principus ir 
karštai ragino visus katali
kus juos sekti ir pritaikinti 
savo kasdieniniame gyveni
me. Tuomet pasaulis greit 
susilauks ramybės ir taikaus 

| gyvenimo.
1 Svečių kalbos

V. Balanda perstata kon
ferencijai lietuvių prietelių 
teisėją Holland, kurs trum
poje kalboje pasidžiaugė lie
tuvių vieningumu, darbais, 
ragino daugiau domėtis ir 
šio krašto politika ir joje 
imti dalyvumą, žadėdamas, 
kiek jo išgalės leis, lietu
viams pagelbėti visame ka
me. Konferencijai linkėjo 
pravesti gražius nutarimus.

Baigiant jam kalbėti at
silankė kongresmonas Gors- 
kis, žinomas lietuvių prie- 
telius, kurį susirinkusieji pa
sitiko didelėmis ovacijomis. 
V. Balandos perstatytas kon 
ferencijos dalyviams, savo 
kalboje gyrė lietuvių darbš
tumą ir vieningumą, prisi
minė apie vargstančią Lie
tuvą, apie ši karą ir apie po 
karo mažųjųi tautų laisvę, 
pabrėždamas, kad po karo 
visos tautos turi atgauti ne
priklausomybes, jų tarpe ir 
Lietuva. Kongresmonas ža
dėjo šios šalies kongrese vi
suomet užtarti Lietuvą; ra
gino remti šios šalies deda
mas pastangas karui laimė
ti ir pasauliui pastovią ir 
teisingą taiką užtikrinti.

Sveikinimo žodį tarė dar 
Cicero kleb. kun. I. Albavi 
čius, kuris palinkėjo konfe 
rencijai pravesti daug lietu 
viams naudingų nutarimų ir 
po to juos įgyvendinti.
Federacijos veikimo 
apžvalga

Seka Federacijos veikimo 
apžvalga, kurią padaro la
bai išsamiai ir aiškiai Fe
deracijos Chicago apskrities 
veiklioji rašt. E. Samienė.

Trumpai, suglaustai prabė
go visų metų darbuotę aps
krityje. E. Samienės prane
šimas priimtas dideliu ran
kų plojimu. Tuomi jai pa
reikšta dėkingumas už jos 
gražų pasidarbavimą.
Sveikinimai nuo
organizacijų

SLRK Amerikoje Chicago 
apskrities vardu sveikino 
pirm. P. Cižauskas. Moterų 
Są-gos Chicago apskr. var
du — D. Kaminskienė. Aka
demijos Rėmėjų centro var
du V. Galnaitė, Lieftuv.es Vy 
čių vardu — “Vyties” red. 
I. Sakalas.

Juozelėnaitės referatas
Po šių sveikinimų sekė S. 

Juozelėnaitės referatas spau 
do klausimais. Plačiai api
budino spaudos svarbą tau
tos gyvenime. Pavyzdžiais 
nupiešė, kaip spauda vaidi
na didelį vaidmenį tautos 
kultūriniame ir ekonominia
me gyvenime. Prisiminė 
ankstyvesnių laikų spaudos 
vystymosi eigą, graikų ir 
romėnų spaudos periodus. 
Privedus prie lietuvių spau
dos draudimo laikų, prele
gentė sakė, spauda buvo di
dysis ginklas už tauto® Lais
vę ir nepriklausomybę. Ji 
yra ginklas garbingai kovai 
su visais Lietuvos priešais, 
tautos išgamomis, parsida
vėliais komunistais. Ragino 
visomis savo išgalėmis rem
ti savąją lietuvišką spaudą. 
Kvietė visus prisidėti prie

* « n c owi

lietuviško3 spaudos sekci
jos, kokios manoma steigti 
prie kiekvieno Federacijos 
skyriaus, kur skyrių nėra, 
tiesioginiai priklausyti prie 
apskrities sekcijos, arba į- 
steigti atskirą skaudos sek
ciją. Patarė išleisti anglų 
kalboje brošiūrų ir jas pla
tinti tarpe amerikonų, ku
rie per jas daug ką sužino
tų apie Lietuvą.

Referatas buvo konferen
cijos dalyvių priimtas su di
deliais aplodismentais.

Po referato dar pakvies
tas tarti žodį Federacijom 
centro sekretorius L. šimu
tis, kuris pagyrė Juozelėnai
tės veikimą lietuviškos spau 
dos srity, ragino daugiau 
dėtis prie spaudos darbo, 
remti ją savo raštais ir au
komis; būti tikrais apašta
lais katalikiškos spaudos. 

Kun. Jagmino referatas
Šis referatas buvo tema, 

Šventojo Tėvo pažiūros i 
taikos pianus po karo. Pre
legentas palietė penkis pa
saulio taikai punktus, ku
rių prisilaikant tikrai būtų 
pasaulyje įgyvendinama tei
singa ir pastovi taika; pLa- 
eiai apibudino visų penkių 
Šv. Tėvo punktų _ vertingu
mą ; papunkčiui aiškinda
mas, kaip daug pasauly yra 
neteisingumo. Gi sekant Šv. 
Tėvo penkis pasaulio punk
tus, būtų prieita prie teisin
gos .taikos. Pabaigoje prele
gentas ragino geriau jsisą- 

'moninti į Šv. Tėvo paskelb
tuosius penkis taikos punk
tus.

(Bus daugiau)

->

V-944
"I HAD A NIGHTMARE LAŠT NIGHT, JOE. I DREAMT 

YOU TOOK THE DAY OFF!’

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

V -

Lieftuv.es
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!ekr. Cordell Hull kalba
KALBA SVARBI, BET-

Valstybės sekretorius Cordell Hull kalba, pasakyta 
praėjusį sekmadienį užsienių politikos reikalais, be abe
jonės, sukels daug įvairių komentarų ir net nepasiten
kinimų. Kalbos tikslas buvo, kad Jungtinių Valstybių 
užsienių politikos principinius klausimus išimti iš rin
kiminių ginčų ir tuo sustiprinti namų frontą. Tačiau 
iš kalhoa teksto matyt; kad to tikslo šia kalba dar ne- 
ptsiekta. Reiks visos eilės kalbų ar šiaip pareiškimų, 
kad abi politinės pab ijos ir, aplamai, žmonių daugu
ma galėtų priimti vienodą nusistatymą užsienių poli
tikos atžvilgiu ir rinkimų kampanijos metu dėl to ne
siginčyti.
POKARINIO GYVENIMO PLANAVIMAS

Sekr. Hull teisingai pabrėžė, kad šiuo momentu svar
iausias rūpestis yra karą laimėti. Jo sumanymas su- 
d ryti nepartinį komitetą kongrese, kuris planuotų po- 
kirinę pasaulio organizaciją taip jau suras ir paramos 
ir pritarimo ir politinėse partijose ir plačioje visuome
nėje. Valstybės departamento nusistatymas Prancūzų 
Komiteto, Italijos ir neutraliųjų valstybių klausimu 
g d taip pat nesukels daug kontroversijųu

Neaiškumų yra Atlanto Čarterio dėsnių interpreta- 
c oj. Sekr. Hull kalboj parodoma stipri tendencija ei'ii 
j kompromisus taikant prie pokarinio Europos gyve
nimo to garsiojo dokumento dėsnius. Toks pašlijimas 
į kompromisus, suprantama, negalės patarnauti vienin
gumui namų fronte.

BALTIJOS VALSTYBIŲ REIKALĄ?
Mes dar neturime po ranka p. Hull kalbos pilno teks

to. Kai kurių dienraščių korespondentai, paduodami 
k.lbos ištraukas, priėjo prie išvadų, būk p. Hull sank
cionuoja Sovietų Rusijos siekimus pasigrobti Rytų Len
kiją, Raitijos valstybes, Rumunijos ir Suomijos dalis. 
Arthur Sears Henning, Chicago Tribūne politinis ko
respondentas Vašingtone, yra linkęs manyt, kad taip 
yi ai ir dar prideda štai ką:

“Lenkijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos byloj p.
Hull pareiškė, kad pagrindiniai yra svarbu, jog to
kie teritoriniai pertvarkymai būtų įgyvendinami su- 
citarimu tsfrp Rusijos ir tų jungtinių ir draugingų 
valstybių. ”

SUSITARIMO SĄLYGOS

Ši p. Henning raportažo dalis nėna aiški. Pirmiau
siai jisai jau visai nebeabejodamas pasako, kad p. Hull 
užgiris Rusijos planą aneksuoti Raitijos valstybes ir 
ki'as teritorijas, o vėliau kalba apie susitarimo gali
mumus. Todėl, reiks gauti pilną .kalbos tekstą, kad 
prieiti prie vienos ar kitos išvados.

Jei tai būtų kalba tik apie susitarimą, klausimas 
būtų aiškus. Nė vienas Rusijos mažesnis ar didesnis 
kaimynas to susitarimo dėsnio neatmes. Tačiau pa
brėžiame, kad tasai susitarimas turi būti suprastas, 
kad tariasi laisvi ir nepriklausomi žmonės per savo 
laisvos ir nepriklausomos valstybės reprezentantus. Ki
taip, berods, ir negalėtų būti. Ką-gi reikštų “susitari
mas” pavergtų žmonių su pavergėjais, su okupantais. 
Mes šventai tikime, kad Baltijos tautų žmonės nenori 
tokio “susitarimo” su Sovietų Rusija, koks įvyko 1940 
m. vasarą. Tai buvo militarinė tų kraštų okupacija, 
kuri sulaužė žinomų valią, uždarė jų burnas, visai pa

smaugė jų veikimą. Kad susitarimas būtų susitarimu 
pilna ta žodžio prasme, Jungtinių Tautų pareiga (aiš
kiai pabrėžta Atlanto Čarteryje) sudaryti sąlygas vi
sų tautų laisvam ir nepriklausomam gyvenimui.
RYTŲ PRŪSIJA, LENKAI IR RUSAI

Iš p. Hull kalbos aišku, kad Lenkija už rytinę teri
torijos dalį (kurią savinasi Maskva) bus kompensuo
jama Rytų Prūsija. Bet, anot p. Hull, Rytų Prūsija ne 
visa teks Lenkijai. Ji būsianti padalinta tarp Lenkijos 
ir Rusijos. Bet būk dabar mandras ir sugalvok, kokiais 
keliais rusai prieis prie to krašto — Rytų Prūsijos! 
Šis pareiškimas taip jau sukels neramumų Baltijos val
stybių žmonėse. Jei dėl to nebus aiškiau pasisakyta, 
paliks vietos įtarinėjimams, kad Baltijos v aki t y bes pa
daromos keliu rusams į Rytų Prūsiją.
LIETUVOS ŽMOGIŲ NUSISTATYMAS NEPASIKEIS

Tų visų neaiškumų akivaizdoj mes galime tiek pa
sakyti, kad, nepaisant kokia kryptimi būtų pasukta 
tarptautinė politika, Lietuvos žmonių nusistatymas ne
pasikeis. Jie kaip stovėjo taip ir stovės už savo šventas 
teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Mes gi, A- 
merikos lietuviai, kaip laikėme taip ir laikysime savo 
svarbia pareigai, kiek leidžia mūsų sąlygos ir jėgos, 
padėti savo tėvų ir protėvių krašto žmonėms ginti jų i 
teises, /

Balsuokime!
Illinois ir kai kuriose kitose valstybėse šiandien įvyks 

nominacijų rinkimai. Visi rinkimai ir visais laikais 
yra svarbūs. Bet ypatingai jie yra svarbūs šiemet. 
Svarbūs yra vietinių pareigūnų rinkimai, dar svarbes
ni ateitų ir federalinių. Kai kraštas visas savo jėgas 
deda į karo pastangas ir siekia visiškos pergalės lai
mėjimo, prie valdžios vairo turi stovėti gabiausi žmo
nės, turį geriausias kvalifikacijas ir plačiausią paty
rimą. Ar tokie žmonės pateks į kandidatų skaičių, daug 
pareis nuo piliečių daugumos. Todėl sVarbu, kad visi 
piliečdiai šiandien atliktų labai svarbią pilietinę parei
gą — balsuotų.

APŽVALGA
"Lietuviams galvos risis"...

Komunistui Bimbai dar nepakanka iki šiol pralieto 
lietuviško kraujo ir sulikviduotų geriausių Lietuvos sū
nų ir dukterų. Jis nori daugiau lietuviško kraujo ir 
didesnio lietuvių skaičiaus sulikvidavimo.

Rašydamas savo organe — “Laisvėje” — apie fran- 
cūzo Pucheu sušaudymą, Bimba grąsina lietuviams to
kiu pat likimu, sakydamas, kad “lietuviškiems niek
šams galvos irgi turės nusiristi nuo pečių, kai Lietuva 
bus išlaisvinta”. Reiškia, kaip tik nacinis budelis iš 
Lietuvos išeis, tai tuoj jo vieton komunistinis budelis 
ateis. Ko neišpiovė vienas, tai išplaus kitas.

Kągi tenka suprasti Bimbos terminu: “Lietuviški 
niekšai.” Pirmiausia, kaip jis pats pasako, visi tie, ku
rie dirba okupacinėje valdioje, pradedant vadinamais 
tarėjais ar patarėjais ir baigiant sargais-džianitoriais. 
Pagal Bimbos komunistišką dekretą šitiems visiems 
“niekšams galvos turės nusirist nuo pečių,’’ pasire- 
riant faktu, kad jie dirbo okupantų administracijoje 
nežiūrint to, kad jie lietuviams gelbėjo ir okupantams 
buvo priešingi. Po to, aišku, seks visi “niekšai”, kurie 
buvo ir yra priešingi kaip vieniems, taip ir kitiems oku
pantams — kurie norėjo ir nori laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos. Tokių, aišku, yra 99 nuoš. lietuvių 
tautos. Jiems, einant Bimbos pranašyste, “išlaisvintoje 
Lietuvoje, galvos turės nusirist nuo pečių.”

Šitas Eimboe perspėjimas gali būti daugiau negu 
ipaprastas vampteiėjimas. Jis juk yra agentas tų, ku
rie lietuviams galvas kapos, tuo būdu jis žino ar bent 
turėtų žinoti ką sako.

Kažin ar nebūtų pravartu ir reikalinga, kam tinka
ma, atsikreipti į State Departamentą ir paprašyti jį 
ištirt Bimbos skelbiamas ir pranašaujamas skerdynes 
Lietuvoje? Juk lietuvių galvos nėra kopūstai, ir lietu
viai kariauja ne tam, kad save susilikviduot.

Po naujos okupacijos ir po naujų skerdynių bei me
džioklių įvykdymo žygius daryti bus pervėlu; nukapo
tų galvų nebebus galima grąžinti. Prieš naciškus ir ko
munistiškus budelius reikia kovoti dabar. Reikia pra
šyti lietuviams užtarymo iš savo vyriausybės, iš kon
greso, reikia kreiptis į spaudą ir į padoriąją visuomė- 
nę — Reikia Gelbėti Lietuvą ir Lietuvių Tautą Dabar.

A—ž vaikaitis
★
Amerikos Raudonojo Kryžiaus rinkliava yra pratęs

ta. Patys aukokime ir paraginkime kitus aukoti.

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

TORANTO LIETUVIŲ 
GYVENIMAS

(Atkelta iš 2 pusi.)
a

nuoširdūs žodžiai ir laiškai. 
Čia tik suminėsiu keletą as
menų iš Suv. Valst., Detroit, 
Mich. ^Pastebėję spaudoj, 
kad aš dirbu tautinį ir kul
tūrinį darbą, tuojau atsilan
kė su maloniausiais laiškais 
ir dovanomis reikšdami pa
dėką ir garbę. Būtent bu
vęs seniausias draugas To
ronte J. Cress ir jo žmona 
Delfiną, kuri visuomet pa
sisiūlo į talką tai su veika
lais, tai su gaidomis ir ki
tokiais muzikos kūriniais. 
Antras, tai, turbūt, veikliau
sias žmogus lietuvių tarpe 
visoj Amerikoj — M. Šimo
nis, kuris prisiuntė gražių 
dovanėlių ir prašė išdalinti 
gabesniems vaikučiams. Šie 
pajutę tai, tiesiog iš kailio 
neriasi moksle: vienas su 
kitu lenktynes daro moks
le, kad tik gražesnę dova
nėlę gavus. Prie to dar M. 
Šimonis parašė, kad kitą 
sykį daugiau prisius dova
nėlių ir, karui užsibaigus, 
kuomet susisiekimas bus 
laisvas, mėgins Detroito vai
kučius supažindint su To
ronto vaikučiais.

Vienas kanadietis j. Ze- 
lionis gyvendamas Sudbury, 
Ont., parduodamas man rei
kalingą daiktą, štai, kaip 
parašė: Lietuvos sūnau, ki
tam visai neparduočiau, bet 
kaįp Tamstai, kuris dirbi 
mūsų tėvynei Lietuvai nau
dingą darbą, parduodu dar 
paaukodamas $10.00.”

Tokių gerų prietelių pas
katintas lyg iš naujo at- 
gimsti ir dar su didesniu 
ūpu ir pasišventimu sten
giesi atlikti kuo geriausiai 
ir norisi tik dirbti, dirbti ir 
KONCERTAS

Balandžio mėn. 15 dieną, 
parapijos svetainėj lietuvių 
kalbos mokykla rengia di
delį ir labai įdomų koncer
tą. Po koncerto bus šokiai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus 
atsilankyti.

Mokyklos komitetas

KAD NEI DULKIŲ 
NELIKTŲ...

Wendell L. Willkie buvo 
įsteigęs Milsvaukee mieste o- 
fisą kampanijai varyti, kad 
būrimam partijos suvažiavi
me laimėtų nominaciją kan
didato į prezidentus. Pasta
rieji Wiscon.sin valstybėje 
pri mary rinkimai davė Will- 
kie tokį smūgį, kad jis pa
reiškė savo busteriams at
sisakąs kandidatūros. Nuo
traukoj moteris valo Willkie 
kampanijos ofiso laiptus.
(Acme-Draugas telephoto)

v, y

Po svietą pasidairius
Būk lockavas p. Propeso- 

riau išvirožyti man kas pa
gimdė Padleckio valdžią Lie
tuvoj. Kurmis

Padleckio “valdžią” pa
gimdė Padleckis; tas aiškų 
ant viso delno. Tačiau tuo 
viskas dar neišaiškina. Rei
kia žinoti, ar ita valdžia yra 
gimus teisėtai, ar neteisėtai. 
Balšavikai sako, kad ji yra 
gimusi iš teisėtos kombina
cijos, Kiti gi sako, kad ne. 
Balšavikų šneka priveda 
prie zero, o nebalšavikų prie 
neteisėto tėvo ir tokio pat 
vaiko. Iš to viso susidaro 
kerėpla — nei velnias, neį- 
gegutė. Pažiūrėkim į tai pa
punkčiai :

1. Balšavikai tvirtina, kad 
Paleckis (jūsiškiai tariant — 
Padleckis) tapo Lietuvos 
“prezidentu” teisėtai, tai y- 
ra — perėmė prezidento či 
ną iš Smetonos ar jo pava
duotojo Merkio — įstojo į 
jų šiušus.

2. Eikim toliau. Per sep
tyniolika metų balšavikai 
tvirtino, ir dabar dar tvir
tina, kad Smetona teisėtu 
prezidentu nebuvo — pre
zidento teisių neturėjo. Iš 
to išeina, kad Smetona Pa
leckiui davė tai. ko pats ne
turėjo — zero; jeigu Smeto
na nebuvo prezidentas, tai

ir Padelckis nebuvo prezi
dentas, einant pačių balša
vikų tvirtinimu ir virožiji- 
mu, jis yra kvizlingas — 
Stalino lazda padarytas ir 
jo batu valdomas.

3. Nebalšavikai tvirtina,
ir tai yra tiesa, jog Smeto
na jokio įgaliojimo Padlec- 
kiui nedavė; Paleckį įnešė, 
kaip ką tai ant šakių, ko
misaras Dekanozovas. Šis 
Dakeinozovas, ar Dubonoso- 
vas, Lietuvoje buvo netei
sėtai, taip kaip ožys rūtų 
darže, ir būdamas įfsibrio- 
vėlis, užfiksino Padleckį pa- 
gimdyt valdžią. Padleckis ją 
pagimdė, bet jos tėvas bu
vo “nešliubaunas,” todėl jo 
vaikas yra... kaip čia jį va
dina........ Iš to seka, kad
neteisėtai atsiiradęs tėvas, 
parūpinęs neteisėtą “vaiką”, 
nepadaro teisėtu nei savęs, 
nei savo žygio nei produk
to — o ką jau bekalbėt apie 
mergą palaidūnę.... apie Pa
dleckį......

4. Tad, kaip bsaiškini, ko-
me-iistiškai, ar nekomunisr 
tiškai, vistiek (prieini prie 
išvados, kad Padleckio “val
džia” yra be teisėto tėvo, ir 
todėl.....

Girtuoklis yra panašus į 
degi! inės bcnką: vienas kak
las ir pilvas — galvos ne
turi.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

gprtngslnlal 
Mat rasai

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 

springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ktudlo Couch

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO Ir KOVO men

Telefonas SEELEY 87fi0

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANV

2316 WEST ROOSEVELT ROAD

f

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD........ ........... Tel. CAN&l 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

___ ___ —
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Mus šaukia Dievas 
ir Ievyne!
Bridgeportiečiai bruzda

Federacijos 26 skyriaus 
Bridgeporte susirinkimas, į- 
vykęs balandžio 5 d., nuta
rė suruošti gegužės 14 d. 
parapijos svetainėje didžiu
lį dainos ir muzikos meno 
koncertą, vadovaujamą muz. 
prof. A. Pociaus. Pelnas ski
riamas veikalų išleidimui a- 
pie Lie.uvą ir kitais aktua
liais klausimais.

Tik ką praėjo religinis 
meno koncertas ‘ ‘Septyni 
Kristaus žodžiai nuo kry
žiaus”, jo įspūdžiais publi
ka dar tebekvėpuoja, ir gė
rėsis neužmirštamai visa
dos, tuos reikšmingus, har-

timą ir parapijoms padeda 
materialiai. Tai daro ar tu
rėtų panašiai elgtis ne tik 
Fed. 26 skyrius, bet visi. Ko
operacija už kooperaciją!

g&itės praktikuoja ir rūpes
tingai ruošiasi prie minėto 
vakaro. Paremkime jas.

1 spatados mitingą!

Bridgeportiečiai ruoški
mės prie naujo koncerto i •“unirigas 
Jums ateina į talką kitų ko-j 
lonijų Federacijos* Spaudos 
Sekcijos tikietų išplal inime!
Balandžio 16 d. per Atve
lykį 4 vai. par. svetainėj į- 
vyks Fed. spaudos sekcijos 
mitingas labai svarbiems šių 
dienų klausimams aptarti ir 
paimti koncerto tikietus iš
platinti. Prakalbų nebus, tik 
trumpas paaiškinimas ir nu
tarimas, kokius veikalus a- 
pie Lietuvą ir aktualiais šio 
momento klausimais bridge
portiečiai išleis. Išgirsite sp.

Parapijos pirmas ir pava
sarinis piknikas bus gegu
žės 7 d., Vytauto parke. Kle 
bonas kun. M. Švarke ir 
parap. komitetas rūpinasi ir 
dirba* kad piknikas būtų

Išgelbėjo

Rap.

Alvin Ex, 40 metų, raišas, 
buvo išgelbėtas, kai gaisras 
kilo jo apartamente, 6307 N. 
Francisco avė. Gaisras sukė
lė $800 nuostolių.

Pranešimai
Vargdienių Seserų. Gildos 

narės bei nariai iš visų Chi
cagos ir Cicero kolonijų bū 
tinai prašomi kuo skritlin 
giausiai suvažiuoti šį vaka
rą 7:30 vai., bal. 11 d. į Auš
ros Var ų. par. mokyklos sa
lėj (Weat Side) svarbų prieš 
šeiminį susirinkimą ir galu
tinai apkalbėti visus reika
lus, liečiančius seimą, kuris 
įvyks balandžio 30 dieną į

Vaidyba

Moteris yra deganti žva- ;
kė, kurią kiekvienas vyras i 
nešiojasi savo sieloje. . !

Balsas iš Londono

monlngos aidus ir paraoky- sekcijoe darbuotės ir jo8 fon 
mus prisiminus. Muz. A. Po-! do etovj.
ciaus didelis dainos:, muzi
kos meno talentas, pasišven
timas ir nenuilstamas dar
bas, kun. J. Prunskio, Fede
racijos 26 skyriaus ir jo 
spaudos sekcijos energingas 
pasidarbavimas ir nusista
tymas padėti tautai ir baž
nyčiai, sutraukė daug publi
kos ir davė gryno pelno pa
rapijai virš $200.
Federacija parapijos 
talkininkė

Visur lietuvių katalikų pa 
rapijos laimi, kur prie jų 
Federacijos skyriai gyvuoja. 
Federacija krikščioniškos e- 
tiko3‘ dėsniais cemen‘uoja 
draugijas, keiia jų tarpe ir 
pavieniuose lietuviuose reli
giniai dorinį, tautinį susipra-

Visi spaudos sekcijos na
riai. prijaučianti ir visuome
nės veikėjai iš arti ir toli 
kviečiami įt šį spaudos mi
tingą. Lig pasimatymo!

S. J-tė

Wesl Pullmano 
naujiei

Velykų rylą 5 vai. šv. Mi
šiose Šv. Vardo dr-ja ėjo 
bendrai priė šv. Komunijos 
pasipuošę rožėmis. Be to. 
draugijos nariai, per visą 
naktį po du budėjo prie 
Kristaus karsto.

(LKFSB) Londono lietu
viai, išgirdę apie taip sėk
mingas Kunigų Vienybės 
pastangas pagelbėti Lietu
vai, labai džiaugiasi.

$10 KLINIŠKAS 
ISTYK1N UJIMAS

PILNAS U2

Svarbus Ciceros Lietuvių 
Improvemento Pol. klūbo su 
sirinkimas bus balandžio 11 
d., Liuosybės svetainėj, 8 v. 
vak. Susirinkimas tuo svar
bus, kad bus minima 38 me
tų klūbo gyvavimas ir svars 
tomą kaip Iturim prisireng
ti pavasarį) pasitikti ir tin
kamai vasarai pasipuošti 
Todėl, kas gyvas, dalyvau- 
kit. šiame susirinkime.

Valdyto

PETRAS YURGAIT1S 
(YOBKE)

Gyveno: 1580 So. 48th Ct.. 
Cicero. IHtnoin. Mirė Bul. 9d. 
1944m., 3:40 vai. ryte, sulau
kęs 40 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje 
išgyveno 30 .metų.

Paliko dideliame niųjūdinie: 
motinų Barborą ir tėvų Pet
rų: brolj Dr. Jonų ir jo žmo
nų Emily. ir daug kitų gipii- 
nlų, draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Lie
tuvių. Raudonos Rožės kliūbo 
ir prie Eagles Fraternal Order

Kūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje, 1410 
So. 50tk Avė., Cicero, Illinois. 
taUdotuvės Įvyks ketvirtadieni. 
Bal. 13 d. 1944 m. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas i Sv. Antano parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas J Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: — Motina. Tėvas,
Brolis, Brolienė Ir Giminės.

Iaiid. direktorius Antanas B. 
i Petkos. Telef. Cicero 2109.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagiu Ir 
Jūsų finansiškam stoviai prieinamas.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAM PLAĮJTIG MA- 
TKKIOIAS NATIKAI AS (JUM 
SPALVOS DANTŲ PL1UTOMS.

............... - 1 1

KS’pVelvatone^’,
$12.50

IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ
Neatsiduoda. Be akonlo. Natūralus epai. 
voa Neblunka. VI ko j šaly žinomo. dantų 
plelloa l'ermatnmoa crystal clear pleltos.

Pliinkano. sunkuma, annltnaėa, Paim

li tnimiu k oran t notas. Motoristas labai po

naitis I ountlnį. V įso SS dienos taisymų 

patarnavimas. ApskalOla v Imu raitai

Daromo prltaa |sp«tist«a Ir 
gaut— Uit U lalsnlottttĮ dcathtų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1721 S. Ashlnnd 2n<l Fl. Mon. #251

Labdarių Są-gos 10 kuo 
pos veikėjai nepaprastu 
smarkumu rengiasi prie bal. 
16 dienos, kur parap. salėje; 
bus gardi vakarienė, graži 
programa ir šokiai. Be te,! 
bus perskaityta vardai tų 
kurie įmokėjo po $100.00 
baigimui seneliams namo. Į- 
žanga $1.00. Visi daly vau-, 
kime.

----Prieš Velykas išėjo į U. 
S. kariuomenę Jonas J. Pe- 
redna ir Juozas Šiužąs. Jo
nas Peredna — žymus dai
nininkas, turįs gražų bari
tono balsą. Jonas palieka 
žmoną ir dukrelę.

Juozas Šiužąs yra sūnus 
Adomo ir Onos š’užų. Bro
lis Primas jau du motai, 
kaip tarnauja U. S. aviaci
joje kur nors Italijoj. Kaip 
visiems, taip ir kitiems ne- 
linksmios Velykos.

FIZIŠKAM Ut FLUOltOSCOlTC
X—RAY—

KRAUJO IR URINALO
TIRI N ĖJIMAS—Viskas už PO
Paprastai apkalnavlmas tokio ištlrlnė- 
Jlino yra $10, Ir mes gvarantuojame 
Jums patenkinimų arba JQs mums nieko 
nemokate.

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PASITARIMUI 

KKONIAKOS I.IGOS 
PASEKMINGAI GYDOMOS

VARIUOSE GYSLOS, kojų runos, ir 
panašiai kojų ištinimai. Rlieumatlema. 
SKILVIO SKAUSMAI, nevirškinimas, 
degančios pilvinės žaizdos ar užkietė
jimas.
KRAUJO LIGOS, silpno, nuvargusio, 
anemia ir kraujo užnuodijlmus iš prie
žasties kroniškų ilgų. Aukšto kraujo 
spaudimas.
ODOS L1GO8. niežėjimas, degančios 
uxzema. psoriasis ar spuogų. 
URINAL1NIAI SKAUSMAI, prostatl- 
tis. skaudžios ir nesmagumo RUONIŠ
KOS LIGOS. Ar atsikelti reikia nak
timis?
• NUOLATINES PASEKMES
• Tuojau palengvinimus 

ųy Gliko ncpranuHmus

Žema kainu, lengvomis Sąlygomis 
MES KALBAME LENKIŠKAI

CHICAGO MEIUCAI. INHTITt TE 

208 SOUTH STATE STREET

Kampas Adams šeštam Aukšte

VAI..: 9 ryto iki 8 vak. Sekmad. 10-1.

CRANE COAL COMPANY 
,5332 So. Long Avenue/

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA STOKER...........g g gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies, <gy*ĮQ

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................g Į Į 25

PETROLEUM COKE ...................$12 50
Extra Course

4

( Mūsų parapijos mergaičių 
Sodalicija balandžio 30 d., 
parap. salėje rengia, puikų 
persta'.ymą. Bus suvaidinta 
keturių veiksmų komedija 
“Ponas Dauganoris’ ’. Mer-

A. +
JUZEFĄ KURZIENE

(po pirmu vyru Rainienė, 
po tėvais Pukclattė)

Mirė Bal. 9 d. 1944 m.,3:05 
vai. popiet, sulaukus 54 metų.

Gimė Lietuvoje. Kilo iSTuu- 
ragės apskričio, Kaltinėnų 
parapijos, Kalniškių dvare.

Amerikoje išgyveno 36 metus

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Adomų; 3 dukteris Es- 
telle Moran ir žentų John, 
Juzefina Bessell ir žentų Juo
zapų ir Jievų Oposnovv ir žen
tų Juozapų; sūnų Adomų ir 
marčių Juzeflnų; 5 anukus; 
pusbrolį Vincentų Zemcckį Ir 
jo šeimų; 2 švogerius Mykolų 
Kurzų Ir J^eotių Penkauskų Ir 
daug kitų giminių, draugų Ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 
daug giminių.

Kūnas pašarvotas namuose, 
2027 Canalport Avė. laidotu
vės įvyks ketvirtadienį, Bal 13 
d. 1944 m. Iš namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėta į Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų- Po 
pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Vyras, Dukterys,
SAnw>, Žentai, Marti, Mmkst, 
Pusbrolis, švogeriai ir G<mirė*

laildot. direktorius 8. M. 
Skudas. Telef. Monroe 3377.

Atdara nu. » tįsi S. AoAtnal. nos 8 Iki « 

KAt.BA.MB LIKTUVMKAI

8*45 W. 2Mli St 2ntl Fl. Lnw 2aOS 
80 N. Deailvorn Itin. k(wr, Kia Bftta 
VldurthlesAlo vai P—». Antr.e,cn| h- 

ketvirtadieni nuo | iki y.

I®

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIĄ LIETUVIŲ FINANSINE {STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST. 
FF?—

> .u

s~

Un <

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(įsteigta 1889 m.) I’i

Meniški, Vertingi iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiimiiiiiiiiiin Iri 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTALPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo Ir Darba

. • e . A* . MųJ . ' . i - - . . ‘ .
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.

■* •
Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
SEELEY 6103

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ. IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Rcdk> Programai WGES 
(13D0 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vaL vak.

/\

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:k

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose! llllllllllllllllHlllllllllililiilllilllllHillllilll!ll

PERSONAKIZKD MKMOHJLAKJS AT NO ADDITIONAL COST! 
SARTI C LT AK PEOPLE 1'KEitK PACHANKIS PBODCOTIONS 

DI8TRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE
Most Beautlful—Moet Endurtng—Straagest—Best In The Worl<L 

BUY U. S. WAR BONDS WiTH THE SAVINGS 

KREIPRITftS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCLfA:
4535 VV. Washington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeitad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Nakų

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone rULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3.307 LITUANICA AVĖ.___________________________Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAK. 3572

P. L RIDIKAS
3354 80. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

______________________________________ Telephone YARDS 1419______________________________________

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

MAŽEIKA
3318 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 VVEST 23rd PLACE 

10756 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 

COMMODOKE 5766 

PULLMAN 1270
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
už U.S. LAISVĘ ir* *

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Du broliai Dėdės Šamo kariuomenėje
Jonh Frank Bubly, 27 me

tų amžiaus, gimęs gruodžio 
11 dieną, išvyko į Dėdė3 Ša
mo kariuomenę 1943 metais, 
spalių 15 dieną, ir buvo nu
siųstas pagrindiniam lavini
mui j kariuomenės stovyklą, 
Aberdeen Proving Grounds, 
Maryland. Jis yra O. R. T. C. 
kariuomenės skyriuje. Prieš 
išvykstant į kariuomenę dir
bo Sears Roebuck kompani
joje, bet po to, kai karas bu
vo paskelbtas, jis gavo de
fense darbą Hotpoint kom
panijoje.

Peter J. Bubly yra baigęs 
Lindbloom high school. Jo 
habby yra golfo žaidimas, 
jis sporte padarė ęlidelę pa
žangą.

John Frank Bubly
(Bub'iauskas)

♦ ♦ ♦

.John Frank Bubly yra bai
gęs Tilden Tech. High 
school. Jis turi žmoną ir 
gražų vaiką, kuris jam tei
kia didelį džiaugsmą karo 
tarnyboje.

Vaikai gaudė kiauši
nius ežere

James Cleary Jr., 14 me
tų, 227 Sheridan rd., Kenil- 
worth, ir jo brolis Michael, 
7 metų, praeitą sekmadienį 
rankiojo kiaušinius iš ežero. 
Tai buvo keisčiausias žvejo
jimas ežere Velykų kiauši
nių. Kiaušiniai buvo ežero 
vandenyje, jie buvo sugedę.

Broliai vaikščiojo palei 
ežero pakrantę, netoli savo 
namų, kai jis pamatė šimtus 
kiaušinių, kurie plūduriavo 
ežere. Su ilgais pagaliais jie 
sugavo daugiau kaip 50 
kiaušinių.

Kiaušiniai buvo išsisklaidę 
kokį bloką ežero priešakyje, 
James pasakė, ir kiaušiniai 
huvo nešami į pietus stip
raus šiaurinio vėjo.

BLOGI POPIERIAI

Raudonajai armijai įsiveržus į Rumuniją ir nuolatos 
einant pirmyn, Hitleris pasišaukęs konferencijon paverg-

Pašto viršininko pranešimas

Parduodami palikti daiktai
Chicagos pašto virŠinin-’ 

kas Ernest J. Kruetgen pra
nešė prieš Velykų šventes, 
kad Chicagos paštas par
duos aukcionu paliktus, ne
paimtus daiktus. Tų daiktų 
pardavimas įvyks balandžio 
11 ir 12 dieną, tai yra šian
dien ir rytoj, Vyriausiame 
Pašto skyriuje, 9-tame aukš
te, prie Canal ir Van Buren 
gatvių. Įėjimas iš Canal gat
vės.

GYVENIMAN PAŽVELGUS

Nelaimės...
Frederick Schmidt, 35 me

tų, 4205 Madison avė., Con
gress Park, mirė praeitą šeš

tos Rumunijos’ maršalą Anltonescu. Studijuoja žemėlapį tadienį Bervvyn ligoninėje
ir pripažįsta, kad popieriai tame fronte tikrai prasti. 
(Acme-Draugas telephoto)

Subadė

Jack Cavins, 48 metų,

Karo departamentas pra
eitą šeštadienį pranešė 333 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie

3001 Madison st., karo f ab- buvo sužeisti Centro Pacifi-

< _..

Peter Joseph Bubly 
(Bubliauskas)

Peter John Bubly, 23 me
tų amžiaus, gimęs vasario 27 
d., išvyko į Didės Šamo ka
riuomenę 1942 metais, gruo
džio 16 dieną, ir buvo nu
siųstas į Atlanta, N. J., at
likti pagrindinį lavinimą. Jis 
yra buvęs Missouri, Florida 

. kariuomenės stovyklose. Da
bar jis .randasi Californijoje.

Peter Joseph Bubly yra 
Signal corps narys, Armijos 
oro korpuse. Prieš išvykda
mas į kariuomenę j's dirbo 
Taylor Forge kompanijoje, 
Ciceroje.

Atgaivino motin? ir du 
vaikus•

Anton Krejci, darbininkas 
tarnaujantis Western Elect
ric kompanijoje, rado savo 
žmoną Frances, 38 metų, ir 
du vaikus: Mildred, 3 metų 
amžiaus, ir George, 2 metų, 
gulinčius virtuvėje ant grin
dų pritroškusius nuo gazo, 
kai jis grįžo į namus, 2251 
Kirkland avė., praeitą šešta
dienį. Nukentėję nuo gazo 
buvo atgaivinti su deguoniu. 
Tris asmenis atgaivino gais
rininkų departamento gelbė
jimo squadas. Krejci pasakė, 
kad durys buvo užrakintos, 
ir jis įėjo pro virtuvės lan
gą. Gazo pečius (burner) 
buvo atidarytas. Vyras pa
reiškė policijai, kad jo žmo
na buvo nusiminusi dėl ne
sveikatos.

Biaurus vyras
Policija prieš Velykas ieš

kojo jauno vyro, kuris už 
puolė Miss Jeanne Clemens, 
19 metų amžiaus, praeitą 
trečiadienį, jos namo korido
riuje, 4505 Lincoln avė. Už
puolikas pabėgo.

riko darbininkas, buvo suba
dytas į nugarą praeitą sek
madienį vieno iš keturių 
negro, kurie jį sulaikė Fair- 
field avė. ir Lake st. Ir iš
Cavins buvo pagrobta $150.

♦ • *
Neteko

William M. Kinney, 929 
Wellington avė., pranešė po
licijai, kad neteko laikrodžio 
ir žiedo.

* * »
Anksti rytą

ko, Europos, Viduržemio, 
pietų Pacifiko ir pietvakarių 
Pacifiko karo apylinkių ka
ro frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 18 vyrų yra 
iš Illinois valstijoj, 2 iš In
diana, 8 iš Wisconsin. 

t

Žuvo 6-iu vaiku tėvas, 
kai (rokas apsivertė
Arthur Jungevvirth, 36 me

tų amžiaus, 708 N. Broad- 
way st., Joliet, žuvo (mirė)

neužilgo po to, kai jis buvo 
sužeistas automobilio susi
dūrime. Jo automobilį su
trenkė kitas automobilis, kai 
jis važiavo Ogden ir First 
avės.

* * ♦

Oscar T. Perkinson, Rich- 
mond, Ind., Crosley Corp. at
stovas, buvo užmuštas pra
eitą šeštadienį, kai jo auto
mobilis buvo sutrenktas Chi
cago, Aurora ir Elgin gele
žinkelio elektrinio trauki
nio. Nelaimė įvyko Roosevelt 
rd., skerskelyje netoli Whea- 
ton.

« jf. *

Taverne. 161 W. Division 
st., praeitą šeštadienį kilo 
ugnis ir išsiplėtė antrojo ir 
trečiojo aukšto apartamen
tuose. Kastumerių nebuvo 
taverne, kai kilo ga’sras.

Tarp parduodamų daiktų 
yra moteriškų batukų, ciga- 
riečių, biblijų, fotografijai 
filmų, apysakų, taip pat 
mokslo knygų, kosmetikų, 
gyduolių, drabužių, kenuoto 
maisto, pažibų, laikrodėlių ir 
taip toliau.

Minimi daiktai bus par
duodami balandžio 11 dieną 
(šiandien) nuo 8:30 vai. iš 
ryto iki 4 vai. po piet. Gi 
trečiadienį (ryt) pardavimas 
daiktų vyks nuo 8:30 vai. ry
to iki bus daiktai parduoti.

Chicagos pašto viršinin
kas praneša, kad siuntiniai 
kariams į užjūrį turi būti 
rūpestingai ir gerai supa
kuoti, nes tokie pakietai tu
rės pereiti per daugelį ran
kų ir patirti kilnojimo. To
dėl prašoma gerai supakuoti 
siuntiniai.

Perdaug didelis išdy
kavimas

Romae, Ga. — Du jaunuo
liai balandžio 8 dieną buvo 
sulaikyti kaltinant juos sa
botažu, kai jie prisipažino, 
kad gazoliną sėmė iš vamz
džių linijos. Max Griffin 
Wright, 18 metų, ir Charles 
Chamsey Lind’ay, 17 metų, 
pasakė, kad jie “tik norėję 
šiek tiek gazolino dėl auto
mobilio”. Gazolinas iš tekė
jimo linijos pasipylė keliuo
se laukuose pirm negu vamz
dis (pipe) buvo sutaisyta.

Pavogta gazolino 
kuponai

Antradi?nis, bal. 11 d., 1944 t

i mus

prieš Velykas, kai jo trokas 
Iš William Alex, 54 metų, pakrypo bandant išvengti 

susidaužimo į vienos pane
lės automobilį. Jis važiavo į 
į Chieagą. Trokas apsivertė 
ir Jungevvirth pateko po tro
ku.

8043 Harvard avė., buvo pa
grobta $975 ir už $24 čekis 
anksti praeitą sekmadienį, 
kai jį sulaikė keturi ginkluo
ti vyrai fronte 8018 Harvard 
avė. Jis pranešė Gresham 
policijai praeitą sekmadienį.

Gazolino T ir C kuponai, 
geri dėl 88,000 galionų gazo
lino, buvo pavogta iš Illinois 
Trailer Convoy Company 
ofiso. 159 E. Chicago avė. 
Apie tai pranešė ofiso kasi
ninkė policijai praeitą šeš-

šešių tadienį.

Iškrito

Jungewirth 
vaikų tėvas.

buvo

Iš garažo pavogė
Peter York, 38 metų, 1530 Trokas. kuriame buvo 60 

So. 48th Ct., Cicero, mirė kartūnų vaisių gėrimo, bu- 
Loretto ligoninėje praeitą
sekmadienį nuo žaizdų, ku
rias gavo šeštadienį, kai jis 
nukrito nuo laipto važiuo
jant gatvėkarių. Nelaimė 
įvyko Madison st. ir Cicere 
avė. • * w
Širdies ataka

tr*

Miss Dora Barnard, 48 
metų, mirė nuo širdies ata- 
kds savo kambaryje, Aller- 
ton miestelyje, praeitą sek
madienį. X

, * * ♦
Motiną sužeidė

Mrs. Bessie Dakaras, 19 
metų, 3157 W. Harrison st., 
buvo sužeista prabėgančio 
automobilio, kai ji stūmė ve
žimėlį, kuriame buvo jos 
31Ą mėnesio amžiaus kūdi
kis. Kūdikis liko nesužeistas, 
nes motina spėjo pastumti 
vežimėlį į šalį. ,

LAKCNAS-REKORDISTAS

Vedybų reikalai
Sidney Summerfield, ve

dybų leidimo biuro klerkas, 
pareiškė, kad 220 porų išsi-

vo pavogtas prieš Velykas į ėmė šeštadienį vedyboms lei- 
iš A. Cherney General dimus. Manoma, kad daugu- 
Trucking kompanijos gara- ma iš jų apsivedė Velykuo- 
žo, 210 E. Erie st. se.

Kapitonas Domin i n k a s 
Gentile iš Dayton, Ohio, Eu
ropos karo veiksmuose iki 
šiol yra numušęs 30 priešo 
lėktuvų. (Acme-Draugas te
lephoto)

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UZ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO 
___________________________________________

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS
UNDERU. S. GOVERNMENT SUPER VISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

33 5 žuvo gaisre
Fackler, Ala. — Jackson 

kauntės farmoje penki šei
mos nariai žuvo gaisre, ku
ris sekė po to, kai eksplioda- 
vo aliejaus kenas, balandžio 
8 dieną. Gaisre žuvo Fred 
Holder, 52 metų, jo žmona, 
45 metų, jo uošvė 77 metų. 
ir du vaikai. Kaimynai pasa
kė, kad Holder bandė uždeg
ti ugnį židinyje su aliejaus 
pagalba.

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.
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Pavogė rožes
Vagys paėmė iš gėlių 

krauvės, 1581 Ogden avė., 
šimtą dolerių, ir taip pat 
penkis tuzinus orchidėjų ir 
šimtą rožių. Vagystė įvyko 
prieš Velykas. •

X Brolių Vešotų vakarasc 
spektaklis Velykose į Sokol 
Hall sutraukė nemažai pub
likos, nors paprastą sekma
dienį tikrai galėjo būti dau
giau. Pradžioj vykusiai at
vaidinta vaizdelis iš Lietu
ves dabartinio gyvenimo su 
visais nacių žiaurumais!, o 
ant galo — komedija. Bro
liai Vešotai neabejotinai tu
ri artistinių gabumų ir ma
lonu būtų, kad, nežiūrėda
mi šio vakaro mažo pasise
kimo, dažniau pasirodytų 
mūs scenoj.

X Ateitininkų draugovėm 
tautinių šokių grupė šian
die vyksta į radio televizi
jos stotį dalyvauti progr» 
moję. šoks lietuviškus tau
tinius šokius. Televiziia vra 
dar tik vystymosi stadijoj i/ 
nežinia, kaip greit užsistat? 
savo radio ne tik girdė«ime 
bet ir matysime, kas griežia, 
dainuoja, kalba, šoka ir t.t

X Prof. K. Pakštas, kurs 
šiuo metu profesoriauja 
Carleton kolegijoj, North- 
field, Minn., Velykoms bu
vo atvykęs į Chicago pavie
šėti su savo senais bičiu
liais.

X E. Statkienė ir U. Ras
tenienė išrinktos iš Moterų 
Sąjungos 20 kuopos, Brigh
ton Park, išrinktos atstovė
mis į Chicago Lietuvių Kon
ferenciją, kuri bus gegužės 
21 d.

X Ričardas Mikšis, biz
nierių Juozo ir Marijonos 
Mikšių, 3990 Archer Avė., 
sūnus jau metai, kaip ka
riuomenėj ir Pacifike sau
goja mūs kraštą nuo prie
šų. Iš Havvaii salų siunčia 
tėvams ir visiems draugams 
bei pažįstamiems velykinius 
sveikinimus.

X Garlavičiams. gyvenan
tiems Brighton Park, šįmet 
Velykos buvo liūdniausios: 
nes prieš pat didžiąją šven
tę turėjo išleisti į karą sa
vo sūnų.

X Pranciška česiūnienė, 
ilgametė 1 ‘Draugo” skaity
toja West Pullmane, šiuo 
metu serga. Ji yra tetulė 
Pranės Ivanauskienės, žino
mos Dievo Apvaizdos para
pijoj- veikėjos.

X Hyde Park apylinkėje 
vienos baptistų bažnyčios 
jaunesniųjų (junior) Vely
kų rytą per pamaldas pa
giedojo velykinę lietuvišką 
giesmę. Chorui vadovauja 
Harris R. Vail.

X Brightonparkiečiai Ve
lykų dieną šauniai pasiro
dė savo parapijos atžvilgiu: 
aukų jos reikalams sudėjo 
$1,800. švenčių proga kle
bonas veiklųjį parapijos ko
mitetą pasikvietęs į klebo
niją pavaišino.

%
X Jakaičių, gyvenančių 

adresu 4148 S. Mozart St., 
namuose vėl grižta džiaugs
mas. šeimos galva, po sun 
kios operacijos iš ligoninės 
grįžo namo ir kasdien eina 
sveikyn.




