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ATAKAVO BALKANŲ VALSTYBES
Atakavo nacių taikinius Italijoje
Cassino fronte vyksta artilerijos dvikova

Lėktuvai 21 -nų karta vrv(jose slepiasi nuo naciu bombardavimu 
atakavo Truk salas

LONDONAS, bai. 21. — 
Nacių valdomas Vichy ra
dio sakė rusų karių, dalinys 
atvykęs pietinėn Italijon 
kovoti prieš italų fašistų 
jėgas. Nėra jokio sąjungi
ninkų patvirtinimo, tam pra 
nešimui.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, bai. 21.—Sąjungi
ninkų lėktuvai, pasukdami 
savo atakas nuo Balkanų j 
Italiją, vakar dieną puolė

vų, ir prarado aštuonis sa
vo.

Anzio fronto dešinėj pu
sėj buvo pastebėta, kad na
ciai iškasa, savas ir sąjun
gininkų minas. Nors tame 
fronte bendrai ramu, vokie
čiai smarkiai reaguoja į 
kiekvieną sąjungininkų veik 
smą, matomai bijodami nau 
jos atakos. Į vieną sąjungi
ninkų žygį trečiadienio nak
tį naciai atsiliepė gausiu ar
tilerijos šaudymu.
-Tą pačią naktį Amerikpsvokiečių susisiekimo lini

jas. Amerikos didieji bom- naikintuvas, patroliuodamas
bėriai atakavo Venice uostą 
ir kitus taikinius nuo Anco- 
na iki Trieste.

Dideli debesys kliudė lėk
tuvams, bet bcmbos krito

netoli nuo kranto, užtiko 
keturis “E” laivus, ir vieną 
jų nuskandino o kitą gal su
žalojo.

Adrijatikos fronte, vokie-

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, bai. 
21.—Dvišakėj a .akoj ant 
japonų Laikomų Caroline 
salų, Amerikos bomberiai 
iš pietų ir centrinio Pacifi
ko atakavo didžiulę Truk 
bazę antradieny ir trečia-! 
dieny. Anot pranešimo, vie
noj sa'oj sunaikinta šeši Į 
priešo lėktuvai.

Septintojo aviacijos dali
nio Liberator lėktuvai puolė 
Truk antradienio naktft ir 
trečiadienio rytą. Jie rado 
tik mažą šaudymą iš prieš
lėktuvinių patrankų ir nu
metė 46 tonus bombų ant 
Mcen ir Dublon salų tame 
atoly.

Atakavo Ponape
Bombos sukėlė didelius

netoli nuo prekybinio laivo čiai smarkiai apšaudė Or- -gaisrus Dublon mieste to
Venice uoste ir pataikė į • tona,, ir gan gausiai apšau- 
kitus, neišvardintus taiki- dė kitus sektorius. Patrolės 

rado naujas nacių patrankų 
pozicijas į šiaurryčius nuo 
Tolio.

Cassino apylinkėje vyko 
artilerijos dvikovos, ir pat- 
rolės pagyvino savo veiklą. 
Apie 60 nacių lėktuvų buvo 
pastebėta virš frontų.

nius. Montfalcone laivui sta
tybos centras prie Trieste 
ir Leghorn uos as taipgi bu
vo puolami.

Naciai Iškasa Minas 
Sąjungininkų lėktuvai at

liko suvirš 2,000 skridimų 
numušė 10 vokiečių lėktų-

GEN. DE GAULLE SAKO Dėl britų streiko 
'PASITIKI' ALIANTAIS armija perėmė įmone
ALŽYRAS, bai. 21.—Gen. MANCHESTER, bai. 21. 

Charles De Gaulle sakė pran —Britai kariai šiandien. per
cūzų komitetas “pilnai pa
sitiki” sąjungininkų koman
doms po Gen. Eisenhower 
Anglijoje, ir Gen. Wilson 
Viduržemy.

De Gaulle pranešė spau
dos atstovams, kad Prancū
zija turi sulos i svarbią ro
lę tarptautinėje organizaci-

ėmė Manchester degančių 
dujų pramonę, kur 500 dar- 
bįninkų vakar sustojo dir
bę, ir tuo nukirto gazą 200,- 
000 gyventojams.

LONDONAS, bai. 21. — 
Britų armijos sunkvež? •

vardo saloje, o Moen saloje 
bombos pataikė į lėktuvų 
pakilimo aikštę ir barakus. 
Trys japonų lėktuvai pasi
rodė, bet nė nebandė prie
šintis. Laivyno Liberator 
bomberis viena bomba pa
taikė tiesiog ant vidutinio 
dydžio prekybinio laivo į 
pietus nuo Fefan salos Truk 
atoly.

Armijos ir laivyno lėktu
vai iš centrinio Pacifiko at
liko dvi atakas ant Ponape 
antradienio naktį, o pietų 
Pacifiko Liberator bombe
riai atakavo Woleai ir Sata- 
wan salas antradieny ir tre
čiadieny.

GEN. PATTON ATVYKO 
Į STABĄ LONDONE

VYRIAUSIAS SĄJUNGI-

Todėl, kad šie žmonės yra nuolatiniam pavojuj nuo 
vokiečių patrankų tik 22 mylias skers Anglijos kanalo 
prie Calais, jie ir 80 kiti Dover gyventojai jau ketvirti 
metai gyvena urvuose, o 16,000 kitų Dover piliečių pasi- 
slėpia urvuose bombardavimo metu.

(Acme-Draugas Teiephoto.)

KITAS ŠIMTAS TONŲ VĖLIAUSIOS ŽINIOS
BOMBŲ RABAUL BAZEI IŠ LONDONO — Berlyno

x radio perdavė Tokyo prane-GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, bai. 21.— 
Amerikiečiai lakūnai nume
tė dar 100 tonų bombų ant 
japonų Rabaul bazės, Nau
jos Britanijos saloje. Svar
biausieji taikiniai buvo To- 
bera ir Vunapope aerodro
mai ir sandėliai, ir Kulon 
bei Bulung kaimai.

Virš Tobera ir Vunąpo-

šimą, kad sąjungininkų opo 
zicija Indijoje labai padidė
jus!.

IŠ WASHINGTONO. — 
Užsienių reikalų sekr. Hull 
patarė Rumunijai kuogrei
čiausiai pasitraukti iš karo.

miams padedant išvežioii NINKU ŠTABAS Anglijoje, 'Pe priešlėktuvinių patran 
joje taikos išlaikymui, jeigu darbininkus, Londono strei- bai. 21.—Čia šiandien atvy- 
norima, kad toks žygis nu- į lojančių autobusų vadams ko Lt. Gen. George Patton, 
sisektų. Jis pakartojo pa- ^sia teismas, kadangi vy- buvęs Amerikos septintos 
reiškimą, kad civi’inė admi- 'Gausybė žada imtis griežtų: armijos viršininkas 
nistracija išlaisvintoj Pran- Priem<>niy užbaigti sostinės Paskutinės žinios apie jį 
cūzijoj' turi būti prancūziš- transpcrtacijos streiką. sakė Gen. Patton randasi 

Suvirš 2.000 autobusų Egipte. Kelis mėnesius At
gal buvo girdėta gandai, 
kad jis vadovaus sąjungi
ninkų invazijai Balkanuose.

ka.
_____________ vairuotojų streikuoja, pro-

IŠ PEARL HARBOR. — testuodami prieš naujus va- 
Amerikos lėktuvai antrą saros laiko patvarkymus, 
dieną iš eilės atakavo Wake Nors 300 šį ryt balsavo, kad 
salą, EDO mylių virš Mar- SrJŽti J darbą, streikas vis 
shallų. Naujos atakos išneš- didėja.
tos ant Ponape ir rytinių

- - - - - - - - - - Japonai perkirto Peiping gelžkelį
KALENDORIUS

Balandžio 22 d.: Sv. So- 
teras Ir Šv. Kajus; senovės:
Viligailis ir Eikė.

Balandžio 23 d.: Antras 
Sekmad. po Velykų. Sv. Jur
gis; senovės: Jūragis ir Tol
vaišą.

Balandžio 24 d.: šv. Fide
lis ir Šv. Vaitiekus; seno
vės: Kantrimas ir Gražvy
da.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ", 
DUOKITE Jf KITIEMS

Tuo sudaro didelį pavojų visai Kinijai
CHUNGKING, bai. 21.— savo karius.

Stipriems japonų daliniams Nori Apsupti Chengchow 
perkirtus Peiping - Hankow Kiniečiai spėja, kad japo* 
geležinkelį, Honan provinci- nai nori užvaldyti 150 my- 
joje, susidaro naujas pavo- lių dalį to geležinkelio, kas 
jus Kinijai, ir galimybė, kad duotų jiems progos sujungti

ORAS
Lietus. Nebus didelė? at

mainos temperatūroje.

dėl to jų žygio 20,000,000 
kiniečių gali mirti badu.

Kiniečių štabo narys sa
kė japonų ofensyvoje daly
vavo 50,000-60,000 karių, 
kuriuos lydi vienetai iš Man 
čurijos, kur Japonija iki 
šiol laikė pačius geriausius

savo jėgas šiaurinėj ir cen
trinėj Kinijoj.

Japonų ofensyvą, pradė
ta bai. 18 d., išsiskirstė į 
tris dalis, kurių tikslas ma
tomai yra apsupimas Cheng 
chow, buvusio strateginid 
geležinkelių centro.

Devyni tūkstančiai lėktuvu per 4-rias 
dienas puolė naciiį taikinius Europoj

Britai naktyje numetė 5,040 tonų bombų
LONDONAS, bai. 21. — 

Šimtai Amerikos bomberii 
šiandien atakavo militari 
nius taikinius šiaurinėj Prar 
cūzijoj. Vokiečių radio pra 

,nešė, kad Amerikos bombe 
riai tuo pat me u atakavc 
Budapeštą, Vengrijoje, Bu 
chareštą, Rumunijoje, irta 
kinius Jugoslavijoje.

Šios atakos pratęsė sąjur 
gininkų lėktuvų ofensyvą ; 
ketvirtą dieną iš eilės.

Britų lėktuvai nakties nu 
tu numetė rekcrdinįi 5,00C 
tonui svorį bombų ant vokie- 

Į čių geležinkelių Vokietijoje 
ir Prancūzijoje. Atakoje da-

rankų šaudymas buvo labai 
smarkus.

Penki Lėktuvai Dingo
Aviacijos štabo praneši

mas sakė penki Amerikos 
bomberiai negrįžo iš ata
kos.

Vienas svarbiausių britų 
taikinių nakties metu buvo 
Koelno miestas, kur numes
ta 1,802 tonai bombų. Britų 
atakų tikslas buvo išardy
mas vokiečių susisiekimų 
Vokietijoje, Belgijoje, ir 
Prancūzijoje.

šešelielika britų lėktuvų 
negrįžo iš naktinių a1.akų.

Tiršti dūmai iš degančio
lyvavo 1,100 Anglijos lėk- Koelno padengė visą mies- 
tuvų. ! tą. Kiti britų taikiniai buvo

Amerikiečiai šiandien ra-' Ottignies, 15 mylių į piet- 
do didelę vokiečių lėktuvų ryčius nuo Brusselio; Lens, 
opoziciją virš šiaurinės Pran Pas de Calais apylinkėje, 
cūzijos. Jie taipgi sakė vo- Prancūzijoje, ir La Chapel- 
kiečių priešlėktuvinių pat-; le, Paryžiaus pakrašty.

BADOGLIO SUDARĖ Atmušė japonus Imphal 
NAUJA VYRIAUSYBE ir Kohima frontuose

NEAPOLIS, bai. 21. — PIETRYTINES AZIJOS 
Maršalas Pietro Badoglio KOMANDOS ŠTABAS KAN 
šiandien pranešė, kad jis DY, Ceylon, bai. 2.—Britų 
jau baigė sudaryti naują 14-tos armijos veteranai 
Italijos vyriausybę, kurioje pravedė eilę kontratakų 
jis pats bus premjeras ir prieš japonus ir šiandien 
užsienių reikalų ministras, varosi pirmyn į šiaurryčius

Karo, laivyno, aviacijos, nuo Imphal. 
ir fiansų ministrai pasilie- Britai kariai taip smar
ka tie patys, o kitos minis- kiai puolė japonus, kad, anot
terijos buvo paskirstytos 
tarpe Italijos šešių anti- 

IŠ CEYLONO — Kinie- fašistinių politinių partijų. Pėstininkų žygiavimas bu 
čiai kariai užėmė geležinke- Badoglio pridavė naująjį vo padarytas užpakaly tan-

kų ugnis buvo iki šiol did- Tautų finansų ekspertai rin 
žiauaia. Trys Amerikos lėk- ksis tartis dėl tarptautinių 
tuvai negrįžo iš atakos. pinigų. Plano projektas jau 

Olandų valdomi Mitchell paruoštas.
bomberiai, kuriuos lydėjo jg CHUNGKING — Ki- 
australiečių Beaufighter ir niečiai ir vėl tvirtina, kad 
Beaufort lėktuvai, atakavo japonai vartoja nuodingas 
japonų laikomą Su miestelį, dujas prieš kiniečius karius. 
40 mylių: į rytus nuo Ku- —---------------------------------

lių centrą Burmoje. ministrų sąrašą karaliui už-
IŠ OTTAWA — Jungtinių tvirtinti

Keturi žymūs italai buvo

vėliausių raportų, tie 
neatsipeikėjo.

dar

kų, ir lėktuvų bei artileri
jos baražų, kurie taip su- 
nervavo japonus, kad jie

paskirti ministrais bs port- desorganizuotai traukssi at- 
felių: krikščionių demokra- gal, palikdami mažus dail
ių vadas Rodino; grafas nius saugoti jų pasitrauki- 
Sforza; buvęs senatorius mą.
Croce, ir komunistų vadas Japon/ų Rezervai Kohimon 
Togliatti, kuris nesenai grį- Britai kariai užtiko vieną 
žo iš Maskvos. didelį pulką japonų paslėp-
----------------- *------------------tam apkase, į kurį nuleido

degančią aliejaus statinę, ir 
padegė aplinkinius krūmus.

----- ------ o---------------,, . _ Vienas raportas sakė ja-
radio pranešimas sakė ja- Užmuša nacius bėgančius iš Sevastopol ponai siunčia rezervus į|Ko-
ponai matomai ak-jbiai rao- MASKVA, bai. 21.—Vokie 
iia naujus apaigynimus.no- {iai kariai i=skodami prie.

Rusai išmuša nacius fronto galuose
New Yorke girdėtas bri.ų

ridami atsilaikyti prieš mū
sų atakas ant Rabaulo.

Kardinolui suteikta 
paskutini sakramentai
BOSTON, Mass., bai. 21. 

—William Kardinolas O’- 
.Connell, 84 metų amžiaus,

. vis dar. kovoja su plaučių 
uždegimu Kardinolui buvo 
suteikta paskutinieji sakra
mentai.

Kardinolo sekretorius sa
kė. ‘‘Jo Eminencija, nors 
sunkiai serga, ramiai ilsisi.”

monių pabėgti, tūkstančiais 
žuvo abiejuose Rusijos 1.- 
800 mylių ilgio fronto ga
luose.

hima, šiaurinėj Indijoj, kur 
japonų apsupimas buvo pra
laužtas anksčiau šią savai
tę vieno sąjungininkų dali
nio iš Dimapur, 35 mylias į

Ministras Churchill 
kritikavo Amerika

kijoje.
Didelis pusantros valan 

dos artilerijos baražas pra 
dėjo nacių efensyvą. Arti 
Išrijai sustojus nacių pėsti
ninku pulkai ir tankai ban- šiaurę 

A‘akoje ant rusui (pozici-l dė pul‘i rusų pozicijas prie 
jos skers Narva upės, Esti- upėfc, bet sutiko didelę ug- 
joje, bent 2,000 nacių padė- nį ir nukentėjo didelius nuo- 
jo galvas. Rusų laivai ir stolius.
lėktuvai atakuoja ir nuskan Sevastopoly, kur dvi ru-l LONDONAS, bai. 21. — 
dina vokiečių laivus, ku- i sų armijos spaudžia nacius, Ministrų Pirmininkas Chur- 
riais jie bando pabėgti iš i karo laivai patroliuoja kran chill šiandien sukritikavo 
Sevastopolio, Kryme. tą. Vienas rusų kreiseris pri Jungtines Amerikos Valsty-

Nacių bandymas ištumt.i 
rusus iš Estijos buvo pra
dėtas tik kelias dienas po 
naujos ofensyvos pradžios 
Stanislavovo apylinkėje, Len

plaukė arčiau kranto ir ap bes už tai, kad jos nerėmė 
šaudė prieplaukas, o lėktų- Tautų Sąjungą po praeito 
vai bombavo ir apšaudė na- pasaulinio karo ir tuo būdu 
cių “laivus, kuriais vokiečiai neprisidšrjo prie išvengimo 
bandė pabėgti iš to uosto, šio baisaus karo.

»
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KAS GIRDĖT WAUKE6AN'E
Apie šaunųjį vakarą

Balandžio 16 d. Waukegi- 
no Lietuvių; Moterų choras 
surengė įdomų koncertą 
Lietuvių Auditorijoj. Publi
kos buvo. susirinkusios ne
mažai.

Pr:gramą vedė pati choro 
vedėja Ona Pranaitienė. Cho 
raa padainavo daug gražių 
dainų, ir pasirodė gerai iš
lavintas.

Solistės buvo Alice White, 
Joan Shimalinas ir Ida Pet
kus. Jos dainavo labai gra
žiai ir ypatingai Ida Petkus Buksienė, kurios daug pasi- 
“Kur bakūžė samanota ”, o Į darbavo, nes suprašė daug
A'ice Whits “Mano gimti
nė.” Duetai iš Alice White 
ir Isabelle Kiekis ir Ida Petr
kus su Doris Hipple buvo vo vaišės. Kazimierui ir Pet- 
irgi taip malonūs. ronė.'ei įteikta dovana —

Mažytė Eleonor Johnson $300.00 čekis. Ši šeimyną
parodė savo gabumą kaip 
akordionistė. Šokėjas, vi
siems gerai žinomas Fred 
Beetschen irgi parodė savo 
g,-bumą. Dolores Delkus, tik 
r. artistė šokėja, padarė la
bai gerą įspūdį, šokėjams 
akompanavo Edyth Tewes.

Violinistas Raymond Har- 
ju, parodė aukštą išsilavini
mą muzikoje grodamas “Co-^ Sveikinam. — Kadangi ba 
ncerto” by Reidinę landžio 23 d. pripuola šven-

Mrs. J. Petroshius pirm. tė šv. Jurgio, ir kadangi ne- 
Raud. Kryžiaus lietuvių vie- mažai ir vaukeganiečių ne- 
neto, su sekančiomis narė- šioja šio šventojo vardą, ko
mis: E. Kuzmickiene, S. Mar respondente visus sveikina 
tinaitiene, A. S.ulginskiene I su varduvėmis, 
ir Mrs. E. Magerditchian u
uniformose priiminėjo sve
čius.

Kalbėtojai buvo: Mrs.,^1- labai džiaugiasi savo sūnum 
mer Kyndbsrg, narė Lake Raundu, kuria yna Dėdės 
County American Red Cross Šamo tarnyboj. Šiomis die- 
Board, ir mayoras Frank nomis Sav0 laišką ir paveiks- 
VVallin. Abu pasakė įdomias L1 Camp Hood, Texas. kur 
ka.lba.8 Raymindas buvo didžiai pa

gerbtas miesto ir visų drau-
Tą dieną dar buvo R. K. gų uį puikius piešinius. Jis 

suaukota $57.13. Su koncer-1 napiešė visus ženklus ant 
to pe'nu A. R. K. karo fon- tankų, torpedų ir kitų karo 
dui įteikta viso $107.00. pabūklų. Pav., jis nupiešė:

Tą patį vakarą Moterų Bumble-Bee, Bush Master, 
choras, duetas iš Alice pangalore (torpedoj ir Big 
White ir Isabelle Kiskis ir Butch. Visi tie ženklai reiš- 
šokėjas Fred Beetschen pri- j0 kompanijos vardus, 
sidėjo prie lietuvių vakaro. nes prįk!auso prie Comp. 
Belvidere ŪSO buvo Ateiti- g ggą g g g. n. 
ninku draugovės grupė iš Raymundui vėliname to

liau dar geresnio pasiseki-
Chicago. Buvo linksmas 
smagus vakaras.

Moterys, matyt, gerai dar mo- 
* buojasi. Šis buvo tikrai ge-,

ras pasirodymas ir kitatau- Parvyko poilsio. — Pvt 
oiaroa parodė, kad lietuviai Edvard Daujo.as, sūnus O- 
neatsiliko visuomenės dar- nos Daujotienės, 543 Lin- 
buotėj. Vietinis coln St., išbuvęs du metas

įr

Sveikiname Priimtuvių Proga!
&

KUN. J. ŠAULINSKAS, 
Visy Šv. parapijos Klebonas

parėmė
Šv. Vardo dr-jos parengi

mas, kuris buvo balandžio 
16 dieną labai puikiai buvo 
paremtas. Pirm. Kazimieras 
Va3ilius ir komisija visiems 
dėkoja už atsilankymą ir pri
sidėjimą.

Surpryzas. — Balandžio 
15 d. Lietuvių svetainėj bu
vo didelis surpryzas Kazi
mierui ir Petronėlei Oepai- 
čiams. Surpryzą surengė So
pina Bakahienė ir Sophia

drsugų ir pažįstamų. Vaka
ras linksmai praleistas žai
džiant kauliukais. Po to bu

labai dėkinga visiems, ku 
rie tik prisidėjo. Marti E’z- 
bie a irgi daug pasidarbavo 
šiam parengimui. Valgius ga 
mino Monika Žičkienė, Ago
ta Domijonaitienė ir Mari 
joną Svytorienė. Kauliukų 
žaidime tvarkos žiūrėjo Ele
na Kuzmickienė.

Gabus piešėjas. — Pra
nas ir Marcelė Bujanauskai

Sekmadienį, Balandžio 23 
d., 1944 m., priimsime mū
sų naująjį kleboną Kun. 
Juozą šaulinską. ir atsis
veikinsime sa senuoju kle
bonu, Kun. J. Paškausku.

Kviečiame visus Kan. 
Juozo šaulinsko ir Kun. J. 
Paškausko prietelius at
vykti į išleistuves ir pri
imtuves.

Visų šventų Parapi jo- 
nai ir Vikarai.

=
REIKIA IR PASILINKSMINTI

Kariauti ir kariauti be poilsio ir pasilinksminimo mūs 
vyrai ilgai negalėtų. Ir jiemsi reikalinga ne tik poilsis, bet 
ir pasilinksminimas. Ši nuotrauka gauta iš Italijos. Už
frontėje ant žalios pievos Penktosios Armijos benui grie-, 
žiant viena ŪSO keliaujanti šokėja, Earah Lee Harris, 
šoka “jitterbugs” su kareiviu. Troke yra radio stotis, 
kuri muziką perduoda ir toliau esantiems kareiviams. 
(Acme-Draugas telephoto)

So. Pacifike, parvyko narnoj 
paviešėti pas savo mamytę 
ir brolius. Edvardas įsirašė 
į kariuomenę balandžio 24 
dieną, 1941 metais ir po 9 
mėnesių “Boot” training į 
Camp Forrest, Tenn., išsiųs
tas į Pacifiką. Buvęs Aus
tralijoje, ir Naujoj Kaledo
nijoj, kur oras, sako, labai 
geras, kas myli šiltai, nes 
dieną esti 100 1. pavėsy, c 
naktys vėsios ir daug lie
taus.

Amerikiečiai, sako, gauna 
visko užtektinai; saldainių, j 
cigaretų, alaus, net ir deg
tinės. Civiliniai amerikiečiai 
pardavinėja amerikoniškos 
degtinės bonką (qt.) po $20, 
o kai kur net po $40.

Edvardas sakė, laimingas 
gavęs laimės parvažiuoti na
mo. Sako, sumetama nume
riai į krepšį ir kiekvienas 
traukia. Jei esi laimingas, 
tai tavo numerį ištraukia ir 
leidžia važiuoti namo. Reiš
kia duodama teisingas pa- 
liuosavimas ir nėra jokio 
užgavimo tarp draugų.

Paviešėjęs turės ątgal va
žiuoti gegužės 2 dieną į 
Fort Sheridan, o iš ten ne
žinia kur jj siųs. Jo du bro
liai irgi Dėdės Simo kariuo- 

, menėj.
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JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgicių

Už MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

_____________________ OF CHICAGO

4192 Archer Ave. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Prea and Mgr.
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Serga. — Jonas Jakutis, 
Sr., 1017 Lincoln St., North 
Chicago, balandžio 17 d. nu
vežtas į Šv. Teresės ligoni
nę. Jonas yra jau 82 melų 
amž. Buvo žymus Šv. Bal
tramiejaus parapijos para
pijonas. Vėliname greit pa
sveikti.

Pardavė ūkį. — Mrs. L. 
Sawokin su sūnum Ignu per 
sikėlė iš W,adsworthe mies
telio į Waukegan. Wads- 
worthe turėjo didelį ūkį, ku
rį pardavė. Waukegane turi' 
daug draugų ir pažįstamų.

; NEMOKAMAI
DEL

Muskulu Huovorgio
> Jei j<U kenčiat 
ir nuovargio rneui 
Jei ramiai negabi 

luatinruaio ai 
, muskulų i

te nuo bailiu akai

ties ai 
kuto. 
ptmu.

eumatizmo ir neuralgijos, 
□te miegoti ii pnezaa-

___ sprando, skaudžiu nn»
______ulų sugarakauimų, patem-
išnarinimu ar užnvimu, pasiū- 

alcite tuojaus i Dr. Peter Fahmey M 
Sons, Co. dei nemokamai ižbaudymo 
boskutža Dr. Pettr’s Olejo. Rheuma
tizmo ir neuralgijos akauamai tankiai

muskulų kančių ir skausmu nuo pa
prasto rheuraatizrno, neuritis, musku- 
linio nuffarskausmo, galvos skaudtjiaso, 
patempimu, ištinimo, susidau žinių ir 
užtarimu aktualiai galima palengvinti 
viršutiniai tik paminant su Dr, Feter’a

____ ____ i palengvintas nee gamta vei
kia sugražinti normalu, aktyvu mus
kulu .mamas. Pershikrlaktt sau kaip 
tūkstančiai kitų dar< per auvtri pen- 
kiasdrširata metu. J ūma nieko nekai- 

ir jfls lafounsit tu diena kurioje
taip padartte.

DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.•T1-1BA
tyi_W<rshfay^ lžvd..^Chkwy, įrm.

Svarbus susirinkimus. —
Bal. 28 d., 1 vai. popiet pa
rapijos mokyklos kambarin 
kviečiami visi pirmininkai 
ir delegatai draugysčių. La
bai svarbus dalykas, kurį 
turės visi aptarti.

Pasisekimo. — Juozapas 
Backys, 710 — 8th St., yra 
darbštus jaunikaitis ir su 
visais žmonėmis labai ma
lonus. Girdėt, kad Juozapus 
žada šiokį-tokį bizni užsidė
si,

Iš anksto linkini jam pa
sisekimo. M. Z.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETU VI8

BE

20 metą praktikavimas 
jūsų garantavisra*

Optootttrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuria 

•sti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
sė trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romu su elektra parodančia ma
žiausiu klaidu. Specialč atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki S v. 
vak. Seredomis nuo pietų, • Ne

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atilsiu

<712 South Ashland Av.
TARDS 1372

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehilI 0617 
Office Tel. HEMIook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAŠ'IR chirurgas

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2428 West Margnette Road

EXTRAI EXTRAI
Permainytas 

vantas lr 
adresas.

Lietuviškas 
Žydukas — 
N. KANTER

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

Būkit Malonus 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite Jas leipdami lSrg- 
zamlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kurių regėjimo mokslas 
gali suteikti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toa
Telefonas! CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kaadlen 9:10 a. m. iki 9:90 p. m. 

TrsCIad. lr šefttad. 9:90 a. m.
Iki T:00 p. m.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
TeLi Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas

Ištaiso.
Ofiso lr Akinių Dirbtuvė 

/ 8401 SO. HALSTED ST.
Kampaa 34th Street 

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

WHOLESALE | 

FURNITURE i
BROKER

Everything in the line of 
Furniture

fe

flAPGUTIO
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WKFC - HM kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Offlee TeL YAHds 4787 
Namų TeL PROspeet 1930

TeL YARds 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

Dfi. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—1 ir 0—8:M P.M. 

Trečiadieniai* pagal sutartį

TeL YARda 5921
Bea.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

vaL: nno 1-3; nno 6:30-8:30
756 West 35th Stree'
LIETUVIAI DAKTARAI

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue

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

°^aTe, ū ^nf'886 DR. EMILY V. KRUKAS 
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 Dd 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik suaitariua

DR.' P. ATKOCIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryta, 2-6. 7-9 P. M.
U47 S. Halsted SL, Chlcag*

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
/ ir šeštadieniais

Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBUC 6051

=3$

3aa

TcL CANaI 6122

Dfi. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. v. 
BeknuuL, Trečiad. ir šeštadienis

z vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPabllc 7868

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3146

du v. a. Šimkus

744 West 35th Street
Y«l: 11-12; 2-4; lr 6:30-8:30 

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 
šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame saro ranko
mis.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARda 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MTDvray 2880 
OFISO VALANDOS:

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso Tel. LAFayetto 3210 
Rea TeL LAFayetto 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KKDzle 2868

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 Ud 9 vak.; 
s/Penktad. 8:30 Ud 9:30 vak.

šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J. VV. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING I KAS NAUJO ARGENTINOJE
“DRAUGO" 

DARBŲ SKYRIUS
“DRACOAS" HELP WAMTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

1*7 No. Drerborn Street 
Tel. RANdoIob »4«S-»4»I

SVARBUS PRANEAIMAS

W*r Manpnwer Oommlsrfon na 
«tatynu«l rciknlanln kad (Unpi 
mas darbininką turi Įsigyti Pa- 
Uuorevlmo Raštą (statement of 
avallabillty) nuo dabartinės dar
bo įstatam — nr nuo War Man- 
power Commlssion — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitlkrlnklt ar Jfls galit gauti 
tr ar Jums reikalinga palluosa- 
vimo raštas. Jfls sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTF.D — VYRAI

T.ANOIT PLOVĖJŲ 
Patyrimo nereikia

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper’s Ofisan

ET)GEWATElt BEAPH HOTEL 
5349 Sheridan Road

PAGELBININKŲ
REIKIA

Prie Dellvery Trokų

TAIPGI PAGELBININKŲ 
Dribtuvės darbams 

C. BOUSHELLE & SON 
218 E. 71st St.

SPRAYERS
PATYRUSIŲ 

PRIE RAKANDŲ
Pastovūs darbai, gera mokestis. 

Atsišaukit

STORKLINE FURNITURE 
COMPANY 

4400 W. 26th St.

DŽENTTORIAtTS — Vyro tarp 55 
Iki 65 metu senumo, pilnam ar da
liniui laikui. Nuolatiniai. Gera mo
kestis. — TRIANGLE MACHINE 
WpRKS, 3650 N. Ashland. 

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

BEARDSLEY fr PIPER CO. 
2541 N. Keeler

VYRŲ
Dirbti mažoj medžio išdirbimo 
dirbtuvėje. Proga jsidirbti. Laikas

* ir pusė virš 40 vai. Gera mokestis.
ATSIŠAUKIT S-ČIAM AUKŠTE 

3500 S. MORGAN

Vyrų
PATYRUSIŲ AR NE

65c ir 85c i Vai. 
APMOKAMOS ATOSTOGOS

Patogios darbo sąlygos su įstaiga 
biznyje Chicagoje 75 metus. 

ATSIŠAUKIT
1807 W. Walnut St. 

CASE & MOODY PIE CORP.

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREIIOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKIT Į

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

Central

Steel & Wire Co.

DŽENITORIO 
FIXX)R SARGO 

Pastovūs darbai, laikas ir pusė 
virš 40 vai.

CHICAGO CITY BANK 
A TRUST CO.

815 W. 63rd St.

Steel Warehouse 
Reikia

SHEAR VYRŲ $42 GVAR. 
MIKERS • $40.60 

DARBININKŲ $36.00 
PASTOVUS DARBAI
SVARBI PRAMONE*

KREIPKITĖS PAS MR. RAY

INTERNATIONAL ROLLING 
MILL PRODUCTS CO. 

5033 S. Kedzie Avė.
IIEMLOCK 5200

HELP WANTED — VYRAI

DIRBTUVĖS
DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWEIL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

PATYRUSIŲ
IR

3

Pusiau Patyrusių
LATHE HANDS 

MACHINE OPERATORIŲ 
OPTICAL DARBININKŲ

Puikūs nuolatiniai darbai tiems ku
rie tai kvalifikuos.

MOTERŲ
Mekaniškai palinkusių atlikti 

Mes esam išdirbėjai aukštos rūšies VYRU DARBUS UŽ LYGIĄ MO
KESTĮ. Regularis pakėlimas. 
Pašaukit Mr. Miner, CALaimet 2121

R. R. DONNELLEY & SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenne

preclsion optical ir mieravimo in
strumentų per beveik 50 metu tu
rėdami po visų pasaulj distribuciją. 
Kompanija pravedė pagrindinę pra
monę kurios produktai dėl produk
cijos ir tyrinėjimo labai reikalinga 
karo metu Ir taip pat svarbu atikos 
laikais.
Gera mokestis, atostogos ir tt.. 10% 
bonai naktiniais ftlftals.
Pngelbėkit karo veiksmui ir nžtlk- 
rinkit savo ateitį atsišaukdami dabar.

GAERTNER SCIENTIFIC 
CORP.

1201 W. Wrightwood

REIKIA-PAPRASTŲ DARBININKŲ 
—patyrimas nereikalinga. Pastovūs 
darbai. 75c J vai. Atsišaukit—56 8 
W. ROOSEVELT RD.

SVARBUS KARO DARBAI 
50 VYRŲ REIKIA

BRASS SHOP MOLDERIŲ
MOLDERIAMS PAGELBININKŲ 
LATHE HANDS BENCH HANDS 

DRILL PRESS OPERATORIŲ

KAINER & COMPANY 
763 W. Lexington St.

DŽENITORIAVS — rakandų krau
tuvėje. Prižiūrėti stokerį ir abelnlem 
apvalymo darbams.

MERMEL FURNITURE CO. 
1732 W. 18th St.

VYRŲ REIKIA
Puikios dabar ir ateičiai progos 
mekaniškai palaukusiems vyrams 
išsilavinimui kaipo Service Vyrai 
ir Shop Mekanikais. Taipgi yra 
darbų dėl Movers.

KLAUSKIT DEL MR. TRAXEL 
Service Dept.

COCA-COLA BOTTLING CO. 
730 S. JEFFERSON ST.

HEI.F WANTED — MOTERY h

GIRL WANTED
For stenography. bookkeeping 

and general ofice work.
5 day week.
SOUTH SIDE

WHOLESAI.E LIQUOR 
IMS W. 471h ST. LAF 3432

DŽENITORKI »
Valymo darbai Moterim* fld 80 
metų senumo. Valandos: nuo 5:30 
vakare lld 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžins 20 iki 80 metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

AtsUanlrit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Plrmad. visų dienų Penktad. 
8:80 ryto Ori S pp.

PANTRY MERGINŲ — pastoviems 
darbams. Gera mokestis ir valgis. 
Matyklt Chef. OLD HEIDELBERO. 
14 W. Randolph St

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė reta #0c J valandą su Se 
pakėlimu pabaigoje a savaičių.

Be premija dirbantiems vakariniais 
ar naktiniais girtais. Pirma* S'Ttas 
7:30 ryto iki 4 pp., vakarinis šiftas 
4 pp. iki 12:30 ryte, naktinis .šiftas
12:30 iki 7:30 ryte.

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm ftefitad.
3:10 ryto iki 4:30 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

PARSIDUODA — 3-jų fletų mūrinis 

namas West Sidėje—W. 23rd Place. 

šaukite—Virginia 1141—Mr. Sloger.

DIRBTUVĖJE ORDERIŲ PILDY- 
TOJŲ — lengviems darbams. Nuo
latiniai. BECKLEY-CARDY CO.. 
1632 Indiana Avė., VICt-ory 6600.

BINDERY MERGINŲ — patyrusių. 
Pilnam ar daliniui laikui, aukščiau
sia — mokestis. McNEILI. BOOK 
BINDERY, 633 Plymouth Ct.

MERGINŲ IR MOTERŲ

CANDY BALL 
VYNIOTOJŲ

SU AR BE PATYRIMO

Gera Mokestis
DARBAS IŠTISUS METUS

SPRAYERS
LAIKAS IR PUSE VIS 40 VAL. ABELNŲ DIRBT. DARBININKŲ mums, tiek joms tenka daug 

Gera mokestis ir po karo vargo pakelti, apie kurį A- 
ateitis merikoje gyvenantiems sun

ku suprasti. Nors mums ten
ka aptarnauti nauja para
pija,, tačiau patiems teko 
pasirūpinti ir sklypas že
mės, ir pasistatyti kunigams 
gyvenamąjį namą, ir pasta
tydinti savo parapijiečiame 
bažnyčią; net kunigams iš
laikymo vietos žmonės ne
sudeda, nes kunigams algos 

f nemoka. Atvykusios seselės 
irgi gyvena ne lengvesnėse 
sąlygose. Jos čia vadovau- 
a mokykloje, gelbsti kate 

kizaci/oje, prirengimui vai 
kūčių prie pirmos komun.

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA

MERGINŲ IR MOTERŲ 
Patyrusių ar ne prie lengvų švarių 
dirbtuvės darbų. Gera mokestis.

M. WOLFF A SONS 
163 N. Ada St. MON 0014

OPERATORIŲ
Patyrusių prie power siuvimo 

mašinų.
VESTMENT DIRBTUVE

PASTOVUS DARBAI 

23 NORTH FRANKLIN ST.

NAKTIMIS VALYTOJŲ — valan
doms nuo vidurnakčio Iki t r-to 
Atsiftauklt prie užpakaliniu durai. 
ILLINOIS ATHLETIC CLUB, 112 
S. Michigan.

D2ENITORKA
VAKARAIS IR NAKTĮ DARBUI

Valyti ofisus ir salesrume. Gera 
mokestis, pastovus darbas, apmo

kamos atostogos.
MATYKIT MRS. DAVIS 

Employment Ofisan

J. H. STONE & SONS 
4200 W. 42nd Place 

VIRgtnla 3300

ARD A VTMUI ”'

RAKANDAI PARSIDUODA
Parsiduoda per privatišką asmenį 
sekanti rakandai: Vienas didelis 
uždengtas kabinetas; vienas ma
žas Couch; vienas oda apdarytas 
arm krėslas; vienas rankomis iš
dirbtas krėslas; du maži staleliai 
Visi puikūs rakandai. Pašaukit 
telefonu iki 11 vai. ryto—

BUCKINGHAM 5122
1 1 ■ >

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

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

HELP WANTED — MOTERYS

REIKIA
MOTERŲ

PRIE
VALYMO

VALYTI GRINDAS 
6 naktis į savaitę. Valandos 
nuo 6 vak iki 12:30 — viso 
61/2 vai. kas naktį. Rata 
$4.22 už naktį.

ATSIŠAUKIT

B. & O. Depot
HARRISON IR WELLS STS.
KLAUSKIT t. C. PETERSON 

_________CH1EF JANITOR________

Valymui Moterų 

Dirbtuvėje
DIENĄ IR NAKTĮ DARBAI

$25.00 — $28.00 
UŽ SAVAITĘ

F. H. NOBLE & CO.
559 W. 59th St.

VYRAI m MOTERYS

SVARBI PRAMONE
SIŪLO DARBUS 
ELECTRICIANK 

MAŠINŲ RF.PAIR VYRAMS 
PATYRUSIEM IR NEPATYRUSIEM 

DARBININKAM 
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

AUKŠČIAUSIA RATA MOKA 
Geros Darbo Sąlygos. 

CAFETERIJA ATDARA 24 VAL.
Į DIENĄ. CHICAGOS OATVE- 

KARIAI IKI NAMO.

INGERSOLL 
STEEL A DISC DIV.

- BORO WARNER OORP. 
llStli & MORGAN

Svarbūs karo darbai
—dėl—

Vyrų ir Moterų
TOOL IR DIE MAKERS 

GRINDERS — PRECISION 
LATHE OPERATORIŲ 

ELEKTROS ARC WELDERIŲ 
WELDERIAMS PAGELBINIKŲ

HEAT TREATERS 
LIFT TRUCK OPERATORIŲ

GALVANIZERS
CRATERS

RHEEM MFG. CO. 
7600 S. Kedzie Avė.

MERGINŲ AR VAIKINŲ
Rinkti orderius ir atlikti abelriūs 
darbus wh'olesale tabakos įstaigoj. 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 

PASTOVUS DARBAI

CHICAGO TOBACCO CO. 
419 s. HALSTED ST.

+ + 4

* For Rent I
* For Help I
* For Sennce I
* For Resnlu! 

ADVERTISE
In America’s Greatost

Lithuanlan Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ir

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

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

Mūs misijonieriu 
gyvenimas

Sausio mėn. įvykęs Argen 
tinoje žemės drebėjimas su
naikino miestą San Juan. 
Žuvo griuvėsiuose penki 
tūkstančiai žmonių ir 10,000 
sunkiau sužeistų. Mieste 
Buenos Aires irgi buvo jau
čiamas drebėjimas, bet čia 
nuostolių nebuvo. Drėbė j i- j
inas vėliau pasikartojo mies-. 
to San Juan apylinkėje, bet j darbuotia ir miegoti dvie- 

' jau buvo silpnesnis ir ma- įtariuose galima,
žai namų sugriovė. Dar ge
rai, kad šiuose kraštuose nome’ kolSai «»U«ukėme pa- 
aukštų namų kaip ir nėra; 18llbos * Pasistatėme sau 
panašiai kaip Kaune. Tik atskir* gyvenamąjį namą. 
miesto centre yra ant kele-,Tačiau tokiose sąlygose gy- 
tos gyvenimų namų, o pa
kraščiais tai tik vieno gyve
nimo namukai. San Juan a- 
pylinkėje lietuvių negirdėti 
esant. Pasekmėje didelių že
mės 'drebėjimų, valdžia tą lįms reikalingas privatumas
miestą visai iškrauato.

Šv. Kazimiero Seserų dar- 
, buotė Argentinoje vis pla
čiau skečias. Ne vien mo
kyklos vedime, bet ir šiaip 
jau tiek jaunuolių, tiek su
augusių gyvenime jų įtaka 
vis labiau reiškiasi, nors pa
ti darbuotė rodos eina tik 
labai tylia ne plačia vaga. 
Daugiausia čia veikia, be- 
abejo, jų pačių ty lūs-ramus- 
pavyzdingas gyvenimas.

Du mėnesiai atgal dar dvi 
sesutės atvyko, taip kad jau 
dabar sudaro (penkių seselių 
būrelį.

Jau treti metai kaip ka- 
zimierietės seselės atvyko 
Argentinon ir kadangi tiek 
mes, vienuoliai marijonai, 
tiek seselės, gyvename misi
jų sąlygomis, taigi tiek

Gub. Bricker nenori 
būti vice prezidentu

COLUMBUS, Ohio, bal 
21.—Gubernatorius John W. 
Bricker šiandien grįžo iš 10 
dienų kelionės vakarinėse 
valstybėse, džiaugdamasis 
savo kelionės rezultatais.

Kuomet jam buvo praneš
ta, kad kai kurie rytiečiai 
kalba apie Dewey-Bricker 
nominaciją, Bricker sakė to
kie raportai yra vien tik 
gandai ir jis jais nesiinte- 
resuoja.

Vaikai yra gyvenimo žie
dai. Jais remiasi gyvybė,

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

PERSKAITĘ ‘DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

jos, turi atskirus kursus pa
augusioms merginoms rank
darbių, kalbų ir dailės, ta
čiau iš smulkių /įplaukų nuo 
vaikučių jos sau nei mais
tui negauna, o džiaugias jei 
gali apmokėti dvi samdomas 
ispanes mokytojas vietos 
kalbai dėstyti.

Iki šiol seselės gyveno 
prie vienos lietuvių šeimos 
išsinuomavusios du kamba
rius. Penkioms vienuolėms

nės ir mes panašiai gyve-

venimas yra ne vien nepa
togus, trukdantis veiklą, bet 
ir sveikatos atžvilgiu, dargi 
tropfiškame ’ klimate, yra 
kenksmingas. Be to, vienuo-

atsiskyrimas nuo pasaulie 
čių, kaip jų gyvenimo tvar
ka reikalauja. Taigi, aišku, 
kad tokios sąlygos ilgai ne
galėjo tverti, ir seselės pra
dėjo namo statybą, imda- 
mos paskolą ir kreipdamos 
į geros širdies žmones at
siųsti pagalbos tam namui 
užbaigti.

Argentinos seselėms Kazi- 
mierietėms pagalba yra leng 
va priduoti, siunčiant aukas 
per Šv. Kazimiero Seserų 
centrą Chicagoje, Ameriko
je, pažymint kad tai yra 
skirta auka Argentinos Se
selių namo statybai.

*
Būtų tikslu, kad Ameriko

je esantieji Šv. Kazimiero 
Seserų Rėmėjų skyriai tuo- 
jaus subrustų rinkti aukas 
tokiu būdu palengvintų se
selėms naštos sunkumą, ir 
priduotų daugiau jėgų tie
sioginiam jų aukšto pašau
kimo darbui

Dabar pas mus vasara, 
šįmet vasara Argentinoje 
yra lietinga, viskas puikiai 
užderėjo laukuose, ypač kvie 
čiai ir kukurūzai, kurių Ar
gentina daug eksportuoja. 
Ganyklos pilnos žolės, tad
galvijų augintojams irgi 
džiaugsmo. O Argentina gal Balchunio automatinį pisto
vijų auginimu ir grūdų iš
vežimu daugiausia verčiasi. 
Fabrikų Argentinoje maža. 
ir tos pačios silpnos. Didžiau
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sios dirbtuvės tai — gyvulių 
skerdyklos.

Argentina turi savo alie
jaus ir anglių, bet neturi 
organizuoto kapitalo jų eks
ploatacijai, tad net tų daly
kų importuoja iš kitur. Ge
ležį, plieną irgi iš kitų šalių 
įveža. Net medžio išdirbi
nius gabenama iš Brazilijos 
ir kitų kraštų.

Bendrai, šalies pramonė 
yra svetimose rankose; dau
giausiai Anglijos, Vokieti
jos, Šiaurės Amerikos. Bri
tų įtekmė šalyje yra labai 
žymi, nes Anglija turi daug 
kapitalo įdėjus, ji daugiau
sia išperka Argentinos mė
sos ir grūdų, na ir jų aps
čiai šioje šalyje apsigyvenę.

Buenos Aires mieste išei
na du dienraščiai anglų kal
boje, ir abudu leidžiami bri
tų. Koresp.

Revolveriu ginkluotas 
karys ir japonu Zero

(LKFSB) Philadelphijos 
lietuvis Įeit. J. Balchunis. 
kurs buvo bombardieriumi 
lėktuve B-24 Liberator, tu
rėjo tokį nepaprastą pergy
venimą oro kautynėse ties 
Kurilų salomis: USA bom
bonešiai išskrido atakon. Pa 
ramushiro-Shimusihu armi
jos ir laivyno bazių ginti 
atskrido apie 40 greičiausių 
japonų naikintuvų — Zero. 
Keletas jų lėktuvui puolė 
bombonešį B-24, vienas jų 
paleisdamas patrankos šūvi. 
kurs pramušė lėk'.uvo prie
kį, vos nepataikydamas ji pi
lotą. Kautynės buvo taip 
karštos, kad vienas lakūnas 
greitomis pagriebęs Įeit

lietą per lėktuvo langus ė- 
mė šaudyti į japonų Zero. 
Tose kautynėse Balchunis 

; numušė japonų Zero.
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Turkija sulaiko chromą ašiai
Iš Londono, gauta žinia, kad užsienių reikalų minis

teris J'Tuman Menemencioglu pranešė Turkijos minis
terių posėdyje, kuria įvyko balandžio 20 dieną; kad Tur
kija nutarė sulaikyti viso chromo eksportą į Vokieti
ją. Pasak pranešimo šis nusprendimas vakar įsigaliojo.

Turkijos pranešimas buvo pirmas vaisiusi sąjungi
ninkų kampanijos, kad neutrales valstybės neteiktų pa
galbą Vokietijai. Sąjungininkai ėmės stiprių žygių, k^i 
re taip seniai padidėjo Turkijos chromo gabenimas 
račiams.

Londonas tviriina, kad Turkijos embargo (uždraudi
mas) pavers Vokietijai mažiausia pusę reikmenų, ku
rie esminiai reikalingi plienui ir kitiems karo dalykams.

Turkija ėmės embargo veiksmų “ne kaipo neutralė, 
i 3t kaip sąjungininkė britų ir jų sąjungininkų’— pa
reiškė užsienių reikalų ministeris Menemencioglu posė
dyje. Apie tai paskelbė Turkijos radio pranešėjas.

Užsienių reikalų ministeris Menemencioglu pareiškė, 
kad kariaujančios valstybės raštas neutra lei valstybei 
prašant neparduoti medžiagos kitam kraštui gali su
kelti neutralių valstybių teisės klausimą, ir gali kilti 
ginčai.

Bet užsienių reikalų ministeris pastebi, kad Turkija 
1339 metais padarė paktą su D. Britanija, todėl Tur
kija nėra neutrali. Užtat jis sako, kad sąjungininkų 
nota nėra kaipo neutralei valstybei, bet kaipo britų 
sąjungininkei.

Žinoma, sulaikymas chromo iš Turkijos į Vokietiją, 
naciams daug rūpesčių sukels karo reikmenų gamybos 
k aušime.

Karo frontų nuostoliai
Iš Washington, D. C., gauta žinia balandžio 20 dieną, 

kad Jungtinių Amerikos Valstybių armija ir Laivynas 
kovoje neteko dabar viso 189,309 asmenų.

Karo sekretorius Stimson pasakė balandžio 20 dieną, 
kad nuo Pearl Harbor užpuolimo iki balandžio 7 dienos 
armijos nuostoliai buvo 25,013 žuvo; 59,222 sužeisti; 
32,048 dingę; 28,799 pateko nelaisvėn. Viso 145,082.

Vėliausias nuostolių sąrašas rodo, kad navy, marinai 
ir coast guard turi 44,227 asmenis nuostolių sąraše. 
1G.795 jūrininkai žuvo; 11,726 buvo sužeisti; 9,282 din
go, ir 4,424 pateko nelaisvėn.

Ta pačia proga tenka priminti, kad nemažas skaičius 
jau lietuvių žuvo, buvo sužeisti, dingo arba pateko ne
laisvėn dabartinio karo metu. Mes turime vilties, kad 
lietuvių kraujas karo frontuose prisidės ir prie Lietu
vos Nepriklausomybės atgavimo. Lietuviai kovoja fron
tuose ne tik už Amerikos pergalę, bet ir Lietuvos iš
laisvinimą iš diktatorių nagų.

Lietuva vėl turi būti nepriklausoma valstybė, nes ji 
to nori, ir savo gyvenimu įrodė, kad Lietuva turi būti 
nepriklausoma ir savarankiška valstybė.

★
Kiek Hitleris turįs kariuomenės?

Karo aiškintojas maj. George Fielding Eliot mano, 
Vokietija dar turi 315 kariuomenės divizijų, iš kurių 170 
esančios paskirtos Rytų frontui Rusijoje, o likusios 145 
divizijos randasi okupuotuose kraštuose ir Vokietijoje.

Sakoma, kad dalis divizijų trečdaliu yra mažesnės, 
negu buvo karo pradžioje: vietoj trijų pulkų, turi tik 
du pulkus; ir pulkas, vietoje trijų batalijonų, turi du 
batalijomis.

Prie vokiečių jėgų reikia priskaityti dar ir Vokieti
jos “satelitų” (neva Vokietijos sąjungininkų) kariuo
menes: vengrų 18 divizijų, rumunų 18 divizijų, bulga
rų 20 divizijų, suomių apie 12 divizijų ir kroatui 11 
“brigadų”. Pirmiau minimi Vokietijos talkininkai tu
rėję išviso 180 divizijų.

Manoma, kad Raudonoji armija turi tarp keturių ir 
penkių šimtų suorganizuotų divizijų.

★
Kodėl kartais tamsu?

Iš Atlantic City, N. J., gauta žinia, kad ten įvyko 
41-mas metinis katalikų auklėtojų suvažiavimas, ku
riame dalyvavo apie tūkstantis kunigų ir mokytojų. 
Tai buvo katalikų auklėtojų draugijos suvažiavimas. 
Suvažiavime buvo pabrėžta, kad katalikiškos mokyk
los turi būti sargais vakarų kultūros, pokariniame pe
riode.

Dabartiniu metu, kai vyksta įvairiausios rūšies kri
zės, tenka daugiau rūpintis religiniais klausimais, ir 
kad ne tik privatus, bet ir viešas gyvenimas būtų per
sunktas tikėjimo ir doros dvasia.

Neseniai mes atšventėm D. Penktadienį. Jis daug ką 
primena. Kai Kristus buvo prikaltas prie kryžiaus, tai 
“pasidarė tamsu visoje žemėje”, — sako Evangelija 
Tas pats baisus vaizdas nuolat tebesikartoja, “kai ak
las ir pasipūtęs netikėjimas išveja Atpirkėją iš dabar
ties gyvenimo; ypač iš viešojo gyvenimo,” sako popie
žius Pijus XII (raštas “Summi Pontificatus”, 1939 m. 
spalių 20 d.).

Kad šeimose ir plačiame gyvenime būtų šviesu ir 
gražu, reikia visas gyvenimas tvarkyti pagal Kristaus 
mokslo dėsnius ir rūpintis, kad vaikai gan ų religinį 
ir dorovini auklėjimą. Jei mes eisime tuo keliu, tada 
daug prisidėsime prie vakarų kultūrosi apsaugojimo, o 
kartu turėsime gražesnį gyvenimą šioje šalyje.

Mes lietuviai turime katalikiškas mokyklas, todėl 
kiekvienas tėvas ir motina turi dėti pastangas, kad jo 
vaikas gautų religinį auklėjimą, nes be Dievo ir doros 
tamsus gyvenimas. •

APŽVALGA
Ką rašo "Raudonoji žvaigždė"

Rusijos armijos laikraštis “Red Star” (Raudonoji 
žvaigždė) tvirtino, kad Jungtinėse Amerikos Valstybė
se yra karo medžiagos viršgamyba (overproduetion) to
dėl, kad “sąjungininkų kariškos operacijos (veiksmai) 
neatitinka karo pramones gamybos užsimojimui” 
(seope).

Sovietų laikraštininkas Vasily Cherprakov pasakė, 
reikalinga buvo pabrėžti (“underline”), kad ši padėtis 
susidarė todėl, kad Jungtinių Amerikos Valstybių ir
D. Britanijos kovojančios pastangos buvo atsilikusios 
užpakalyje pramonės pastangų. Jis padarė išvadą, kad 
Amerikos žmonių stiprios pramonės pastangos pilnai 
patarnaus, kai sąjungininkai išeis “antrojo fronto” ko
von.

Rašytojas pasakė, kad ginklavimosi programa 1944 
metų buvo 25 procentais didesnė, negu 1943 metais. 
Ir jis pastebi, kad tai padaryta ryšiumi su “ateinančiu 
periodu karo.” Jis pasakė, lėktuvai ir tankai “sulos 
didelę rolę galutiniame hitlerizmo žlugime Vokietijoje.”

Šią žinią teko skaityti “Chicago Daily Tribūne”, ba
landžio 21 d., 1944 m.

Iš teksto galima spręsti, kad sovietų armijos laik
raštis vėl primena “antrąjį frontą”, žinoma, švelnioje 
formoje. O iš* kitos pusės laikraštis nori priminti, kad 
Amerika ir Anglija neužtektinai veikia karo frontuose. 
Bet tai jau perdaug drąsus laikraščio užsipuolimas, ku
ris neturi pagrindo. Juk tik atsiminkime paskutinius 
įvykius, kur sąjungininkų tūkstančiai lėktuvų bombar
davo Hitlerio Europą.

Jei rusams dabar Rytų pronte sėkmingiau sekasi, ne
gu seniau, tai tik dėka amerikiečių ir britų veiklumo ir 
kovojančių pastangų panaudojimo įvairiuose frontuose. 
Bet bolševikai, matyti, tik sau dabar nori pastangų 
laurus skinti.

Pati Rusija gauna iš Amerikos milžinišką pagalbą 
ginklais ir kitais dalykais. Jei ne toji pagalba, tai rusų 
popieriai visai kitokie būtų, negu yra dabar.

★
Meksikos katalikai

Mes žinome, kad Meksikoje ne taip seniai katalikai 
buvo smarkiai persekiojami. Prieš katalikų Bažnyčią 
buvo išleisti priešingi įstatymai. Bet Meksikos kata
likai persekiojimo metu nenuleido rankų, veikė slapta 
kunigų seminarijos. Ir šiandien Meksikoj yra daugiau 
kunigų, negu buvo prasidėjus Bažnyčios persekiojimui 
Meksikoje.

Kam teko atsilankyti Meksikoje, tas gali pastebėti, 
kad Meksikos bažnyčios pripildytos žmonėmis. Katali
kai gyvai veikia visose gyvenimo srityse, kiek dabarti- 
tinėse sąlygose yra galima veikti.

RIMTIES
VALANDĖLEI

Anglija., nors šiandien nė
ra katalikiška šalis, visgi 
laiko šventąjį Jurgį aukšto
je pagarboje. Jis dar skai
tomas anglų tautos patro
nu; taip vadinama šv. Jur
gio vėliava plevėsuoja an
glų laivyne. Keistai mums 
tai skamba — kankinys, mi
ręs išpažindamas tikrą tikė
jimą pasiliko patronu pro
testantų šalies, kuri atmetė 
tikrąjį Kristaus tikėjimą.

Lietuva neatsilieka reiš
kiamoje pagarboje šventam 
Jurgiui. Dažnai jo stebuk
lingi darbai apgiedami kan- 
tičkose; tose giesmėse mi
nėta, kad jis slibiną nudė
jo, šalį išgelbėjo. Tasai iš
vadavimas krašto nėra fak
tais pagrįstas, tiktai gražus 
padavimas. Paveiksluose šv. 
Jurgis tačiau piešiamas kaip 
ritieris kovoje su dideliu 
smaku.

Rytoj Bažnyčia mini šven 
tąjį Jurgį. Šventasis gyve
no ketvirtame šimtmetyje, 
mirė kankiniu už tikėjimą. 
Trumpu laiku po mirties, vi
sur pasklido nepaprastas pa
maldumas šiam drąsiam ka
reiviui, kuris, nors pagonių 
tarpe gyveno, nesigėdijo iš
pažinti esąs krikščionis.

Įsidėmėtina šio šventojo 
nuostabi tikėjimo drąsa. Ne*- 
žiūrint to, kad galėjo ra
miai praleisti savo gyveni
mą kariuomenėje tarnauda-

KAM IR KIEK SUNAU
DOJAMA GAZOLINO

—- I »«»

Daugelis mūs vis tik gal
voja, kad valdžia bereikalin
gai yra suvaržius gazolino 
vartojimą civiliams, nes, jų 
manymu, gazolino yra už
tektinai. Peržiūrėkit šį brai
žinį ir pamatysite, kam ir 
kiek karo metu gazolino su
naudojama.

sescaaienis, Dai. zz a.,

MOKINA PING-PONG ŽAIDIMO

4

r

Tommy W.alker (baltam kostiume), Ping-Pong instruktorius ŪSO klube, kurį įsteigė 
ir išlaiko National Catholic Community Service Spring Lake, N. C. Jis vienai viešniai 
rodo, kaip reikia teisingai laikyti lentelę boliukei mušti. Dešinėj Calvin Beckett, klu
bo direktorius. Abu jie yra kilę iš Chicago. Beckett yra buvęs lenktynių lauko (track) 
kapitonas ir žvaigždė Marąuette universitete, o Walker — teniso žvaigždė Virginia 
State universitete. (NCWC-Draugas)

4
mas, pirmajai progai pasi
rodžius, kai tikėjimas buvo 
puolamas, jis net ciesorių 
sudraudė už krikščionių per
sekiojimą pasisakydamas, 
kad jis uolus Kristaus se
kėjas.

Ciesorius nepe budeliams 
taip kankinti drąsų krikš
čionį, kad šis atsisakytų ti
kėjimo. Veltui, Jurgis išliko 
nepajudinamas iki mirties. 
Jo elgesys dar tik kitus pa
skatino teirautis .apie tikė
jimą, kuris tiek stiprybės 
teikia sunkenybėse. Sakoma 
net kad karalaitė Aleksan
dra atsivertusi.

Apgailėtina, kad šiandien 
esti katalikų, kurie deda vi
sas pastangas, kad tik kas 
nors neįtartų juos esant ka
talikais. Jie tai daro neva

norėdami pažymėti, kad jie 
modernūs, platesnių pažiū
rų, lygiai sugebą įvertinti 
visas tikybas.

Kas gi turėdamas perlą 
sakytų, kad stiklo kruopelė 
būtų perlo vertės?

Kitų tikybinių pakraipų 
asmens giria katalikų tikė
jimą, gailisi kad Dievas ne
davė jiems tos malonės gi
liau suprasti ir priimti ti
kėjimo tiesas. Ištikrųjų, la
bai naudinga būtų jeigu ka
talikų eilėse atsirastų dau
giau katalikų, kurie šv. Jur
gio pavyzdžio skatinami, 
drąsiai, neabejotinai išpa
žintų esą katalikai ne vien 
slaptu žodžiu, bet viešu dar
bu. A. B. C J.

Pirkite Karo Bonus

•4

4
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DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijoią Už Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite | mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir ankštą rūšj LENTŲ—MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių,. viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

4'

>
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 

TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
-v

oxuy A RCAXON£ WHYx«ke <;axouns can't
HB*e «—£777

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 

springsais,
arba jūsų 
senas Betas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 

kaip naujas.

4

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mėn

Telefonas SEELEY 8760

4

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

^2310 VVEST ROOSEVELT ROAD '
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KARIO LAIŠKAS
Rašo A. Skirtus

Sekmadienio 
> nuotaikos

Greyhound autobuse sun-' 
ku rašyti, nes jis lekia gana 
sparčiai, net pralenkdamas 
automobilius ir siūbuoda
mas per Texas aukštus kai- 

? niūkūs ir vingius. Prie ma
ne sėdinti devynių metu gel- 

-ą tonplaukė mergaitė, kuri vis 
dažnai atsisuka ir pažiūri, 
kaip aš rašau, ir tas siūba
vimas, sukeliąs per kūną 
šiurpulius, man priminė Ve
lykas Lietuvoje, kai su se
sute, broliuku ir kaimynų 
vaikais, kurie1 ateidavo ve- 
lykauti, pasidarydavome dar 
žinėje sūpynes ir įsisupda- 

^vome iki balkio aukštumo. 
Vis galvodavau įsisupti taip 
smagiai, kad net manydavau 
padaryti ratą aplink balkį, 
ant kurio virvės buvo pri
rištos. Prisisupę iki soties, 
eidavome žaisti kiarašiniais 
ir slapstytis. Tai buyo f ries 
dvidešimt metų. Dabar mū- 
sų gyvenimas panašus į vai
kystės gyvenimą. Laks ome, 
slapstomės dienos ir nak
ties metu: tik su šautuvu 
ir kompasu rankose. O vie
toje velykaičių stipriai spau
džiame saujose granatas ir

troit. Vargšelis labai pavar
gęs. Kodėl? — paklausiau. 
Pirmą kartą per dešimt sa
vaičių turįs liuosą sekma
dienį, vis būdavęs ant K.P., 
ar T.W„ ar “Pitch” ar pana
šių darbų. Tad dabar norisi 
atsiim i už visą laiką. Pata
riau, kad sekmadieniais ne
miegotų iki pietų (nes t3da 
ir pačiumpa prie dnrbų), o 
rytą atsikėlęs išeitų į baž
nyčią ir be vakaro negrįžtų.

* * *
Sekmadienio pavakaryje 

sėdžiu skaitykloje ir karto- Į 
ju vokiečių ir prancūzų kal
bas. Pro atdaras duris įsi
skverbia iš Service Club re
kordų muzikos aidai ir vai
kų riksmai. Išeinu pasižiū
rėti, kas tie per “daininin
kai'’. Ogi vaikai rėkaudami 
laksto po salę, — žaidžia. 
Kiti sėdi medžiaginiuose 
maišuose ant medinių ratu
kų (tai victory biby bug- 
gies) arba kareiviams ant 
rankų ir garsiai kryks t au- 
ja. Pagalvojau, kad tas mū
sų klūbas labiau panašus į 
vaikų darželį, *negu j poil
sio vietą.

• * * *

ĮSTEIGĖJAI organizacijos PAŠAUKIMAMS ieškoti

Keliose diecezijose Amerikoj jau veikia organizacija ieškojimui pašaukimų į dva
sinį luomą — kunigus, kurių po karo jaučiama bus didelė stoka, kuomet namo grįš mi
lijonai vyrų. Nuotraukoj organizacijos įsteigėjai — Gatholic Studentą Mission Crusade 
klierikų tarybos egzekutyvis komitetas. Iš kairės į dešinę: tėvas M. Collin, OFM., vice 
pirmininkas; kun. Edward Gorry, CSP., sekretorius; brolis C. J. Stratman, CSV., pirmi
ninkas; tėvas Jude Seigneur, OFM., iždininkas ir br. Constantine Berdar, nutarimų 
raštininkas. (NCWC-Draugas)

Geriau vėliau, negu niekad
(Kaip oš su draugu sugrįžom ant tikro kelio)

žįstu, kad esu nusidėjęs prieš 
Dievą, Tėvynę ir prieš tuos 
žmones, kurie dirba su pa
sišventimu garbingus tuu-

gailesčio. Tik po poros mi- 
nutų galėjau- pasakyti: ne; 
tik užėjau pasižiūrėti ir sa
votiškai padėkojęs leidausi 
laukan.

Parvažiavęs namo radau 
Joną sėdintį prie stalo jau 
su pustuščia bonka, įkišusį

norime išmėginti, kas bus 
stipresnis japono atsikišę i “Kas tiek 
dantys ar mūsų moderniš
kas “velykaitis” — grana
ta. Tikime, kad šį “žaidi-

Kadangi Liatuva yra ly
giai mūsų visų, visi esame 
jos sūnūs ir dukterys, tai, 
rodos, visi turė umem jos 

Mano draugas kasdien1 ltklmu rūgintis, neskaitant
gauna po keletą laiškų. šian:ta'Jtos »gamų — komiu, is- 
dien neiškentęs paklausiau: k'Jr^e' kaip toji ilganose
“Kas ta.1 tiek daue laiški. knisl ąžuolo šaknis, iš ku-

, nosį i Vilnį . Pagriebiau, tos, tikėjimo ir artimo mei- .. ._ ,, , . v . . , ištraukiau iš rankų, perpietes darbus. As juos pajuok-' . ... ... . ., , , , i siau i keturias dalis ir i pėdavau kol mano akys nepa

tai seniai pasakyti. Ačiū tau, 
Jurgi, duok dešinę! iįalir 
žmonių klaidintojai! Šalin! 
apsileidimas! Salin purvini 
laikraščiai! Būkime geri ka
talikai, kaip ir mūsų tėve
liai buvo! Stokim eilėsna už 
tikėjimą ir tėvynę dirbau-; 
čių! Dirbkim labui Lietu
vos, o viscki izmai tegul 
eina iš kur atėjo.”

Taip ir įvyko.
Tegul šis mūsų susipra

timas būna pavyzdžiu vi
siems penkdešimkės sulau-* Ikusiems jaunikaičiams, ku

NATURALĖ išvaizdai
v vijų VĖL VATO NE 

DANTŲ PLtUTŲ

VARTOJAMAS NAUJAM PLASTI C MA- 
TKK1OLA8 NATŪRALUS GUM 
SPALVOM DANTŲ PUUTOMM.

NAUJOS
KŲAIBM Velvafone DANTŲ

PLM1TOS

$12.50
IKI $39.50 U2 KIEKVIENĄ

Neatsiduoda. Be skonio. Natūralia spal- 
voa Neblunka. Visoj tori y žinomos dantų 
pi et tos. Permatomos cryatal clear p Įeitos.

Plunksnos sunkumo, sanitarės. Paten
kinimas garuntootas. Matertolaa labai pa- 
niiius | gnnatLnj. Vienos dienos taisymų 
pntarnavlmao. Apskaičiavimas voltai.

PI ««
Darome p'eltaa (spaustas ir 
gautas tik ii lalsniuotų dentisty

rie brangų laiką ir jaunas 
dieneles betiksliai leidžia.

Dzūkelis

Bilduko Kailio Valandos:
W.H.F.C. 1423 Kilocyti.-s —

Ketverge, 7 vai. vakaro. 
W.C F.L., 1000 Kilocyelua —

Nedfilloj, 9:80 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

mą” mes laimėsime.
Kareivio gyvenimas yra1 

tikra loterija: vieniemsi pa
puola visai lengvas ir jo mė
giamas darbas, o kitiems ga
na sunkus ir pavojingas. 

> Tas nieko neturi daug ben
dro su prityrimu kurioje sri
tyje ar su išsilavinimu. Pas 
mus pėstininkuose yra daug 
automobilio mechanikų, ku
rie toje srityje dirba 15-20 
metų, tačiau artimoje ka
riuomenės mokykloje moko
mi šimtai kareivių, kurie a- 
pie tai neturi jokio supra
time. Panašiai, siunčiami 
kalbų mokytis, kurie nė vie
nos svetimos kalbos nemo- į

rio gilėmis pati minta.
Bet yra daug ir tokių,

kurie patys nežino, .kuomi 
esą. Jokio nusistatymo ne-

paraso
Jis šypsodamasis atsakė:

“Turiu keturis brolius ka
riuomenėje ir dvi dukteris 
mokykloje.

Vyresnioji duktė, kuri jau 
pradėjo high school (15 me
tų), kasdien parašo po laiš
ką, net pralenkia žmoną.
Prieš keletą savaičių, kai 
perskaitėme, kad ir tėvai 
bus šaukiami karo tarny
bon, visi garsiai nusijuokė
me. Juk 60 nuoš. iš mūsų turiu omenyje ką nors įžeis- 
yra tėvai ir apie 75 nuoš. 
vedę ir vyresni negu 26 m. 
amžiaus.

* * *
šeštadienio vidurnaktis.

Pareinu iš kino ir randu 
pilną latrine prisėdusių ant 
žemės kareivių ir belošian-

matė tikros šviesos, o su
klaidintas gyvenimas neda
vė sąžinei ramybės.

Vieną vasaros sekmadie
nio gražų rytą, kai galvos

čių. Jonas pašokęs man sa
ko: “Ar dar neišsipagirio
jai? Kam gazietą plėšai? 
Bet Jonas, mane gerai žino
damas, kaip ir eš jį, nes 
abu kartu augom, gerų tėvų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO. 

173-1 8. Ashland 2u«l Fl. Mon. 9251

Atdara noo 0 Iki S. Mtad. nu. I Iki I. 
KALBAMI! IJKTLVIAKAI

S!<45 W. 26tli St. 2nd Fl. Law. 2908 
30 N. Dearbom Hm. 80A, Sla 9049 
Vldurmleoėio vai. t—«. Antradiun| Ir

«»tvlrt*d'aci' noo 0 Iki T.

turi. Didesnę pusę amžiaus neskaudėjo, nuvažiavau į vaikai buvom, tik atvažia-
betiksliai praleidę.

Tavernai jo antri namai, 
nes jo liuoslaikis ir jaunos 
dienas ten palydėtos, čia ne 
sakau, kad yra prasižengi
mas užsi'i į taverną. Su sai
ku ir laiku viskas reikalin
ga ir nėra nusižengimas. Ne-

ti. Kadangi aš pats tokiam 
gyvenime esu klajojęs ilgus 
metus ir savo jaunas die-

naują lietuvių koloniją (Mar 
ąuetre Park ir*kur tik nė
jau, mano akys vis susidū
rė su lietuviškomis įstaigo
mis: šv. Kazimiero vienuo
lynu, kuris savo architek
tūra. didumu, obelių, vyšnių 
bei įvairių gėlių žydėjimu 
puošė visą apylinkę; Gimi
mo Panelės Šv. bažnyčia, 
mokykla ir kitais trobesiais; 
geltonų plytų moderniška

vus į šią šalį tapom suklai
dinti bedieviškų laikraščių, 
man sako: “Aš norėjau tau

DYKAI PAGALBA
NUO REUMATIZMO

Jei kenčiame kūno skausmus; 
jei sąnariai jauslūs; jei užeina 
skausmai oro permainose, pata
rtam jums bandyti ROSSE Tabs 
be moke3ties ir obligacijų. Nau
dojamos tūkstančių žmonių per

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA STOKER............g g gg
STOKER COAL, Aukštos rūšies, gy^g

|t 2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP......................25

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

neles betiksliai palydėjęs Šv. Kryžiaus ligoninė ir po- virš dvidešimts metų gavimui lai-

ka ir t.t. Kodėl? Atsakymas ^“liukais Mat jie bu-
visiems lieka didele mįsle. v0 ką tik «av« 2aidž
Mūsų eilėse sušilę, šlapi nuo iki ‘'5*° tre4ios valandos, 
prakaito maršuoja tie, ku-lVienas iSži° laimėtojai - 
rie paprastai niekur pėsti au $120 0°- kiti keturi su vi’

vi i • , i kino paliuosavimo skausmu. Reu-ra blokų siaurvak’rus gra-| matiz£0, Artritis ir Neuritis. 
žiausioj parko vietoj prie DYKAI ši Laikraštį Skaitantiems

ta lošti kortomis ir kauliu- vieškelio (boulevard) spir.- J®1 niekad nenaudojote ROSSE 
, x. , ..... Tabs, prašom jus BANDYT juos-kais iš pinigų, tačiau dar dancio akmens orlaivio is-i išbandykit mūsų kaštu. Pasiųsime 

negirdėjai, kad už tai kaa j vaizdas mūsų didvyrių Da- nJUo

Su apgailestavimu prisipa-

nors būtų buvęs nubaustas, riaus ir Girėno paminklu. 
Tad nieko nereiškia drau- Atsisėdęs prie paminklo 
dimas. Kurie neturi jokių ant akmens suolelio ašaras 
kilnesnių idealų bei planų, nusibraukiau nuo akių, dar 

pasižve'giau į tas lietuviš-
vo liuksusinį automobilį. (net vienas įsiskolinęs $40). vo gyvenimą ir* pra'eidžia kas įstaigas ir sakau pats

» neidavo, be: naudodavo sa- sai ^Šluotomis kišenėmis tie gemblinimu pasaldini sa-

štai keletą vaizdelių iš Kariuomenėje yra uždraus- [ monotoniška laika. 
Praėjusi,musų gyvenimo 

sekmadienį pilnas autobu
sas kareivių parvažiuoja iš 
miestelio: visi linksmi, pa
tenkinti. Tu; momentu per 
belią skersai maršuoja eilės 
kareivių su sunkiomis kup
rinėmis, šautuvais ir kastu
vais, pritvirtintais prie kup
rinių. Virtinės iš lėto žy
giuojančių kareivių išsitie 
šia per visą parką. Iš eilėf 
vienas kareivis iššoksta ii 
skubiu prieina prie pakely
je stovinčio automobi’io. Su
meta kels.ą žpdžių — atsi
sveikinimo bučkis — ir v 51 
bėgte pasiveja savo grupę 
Tur būt jis atsisveikino sa
vaitei su savo žmona, nes 
keliauja poros savaičių ma- 
nievrams.

Sutinku miestelyje save 
grupės draugą H a r c, 1 d 
Smith, tai vienas iš vienuo
likos Smithų šeimos iš De-

RODO PAGARBI U. S. KARININKAMS

skausmo ir jūa būsit nepatenkinti 
pasekmėmis Ir to pakelio žema 
kaina, grąžinkit nesunaudotą dalį, 
ir jums nieko nekaštuos. Nesiųs- 
kit pinigų, tik savo vardą ir ad
resą į:

ROSSE Products Co., Dept. X—6 
2708 W. Farwell Av„ Chicago 45, III.

(Skelb.)sau: aš nevertas būti lietu
viu ir gėrėtis šiomis įs ai-1 oaKOKagi
gomis. Esu sveikas, tvirtas,
pačiame amžirus žydėjime,
gerai uždirbu, bet nesu pri
sidėjęs nei vienu centeliu 
prie šių visų įstaigų. Aš esu 
auka blcgų papročių, nie
kam netikusių draugų, nu
stojusių tikėjimo, doro3 ir 
žmoniško gyvenimo.

Grįždamas namo nedrą
siai užėjau į šv. Kryžiaus 
ligoninę, nes dar nebuvau 
joj buvęs. Sak:u, pasižiū
rėsiu, kaip ten viduj atro
do. Besižvalgant, kaip kad 
ko norinčiam, priėjo prie 
manęs jauna mėlynų akių 
angeliško grožio, auksinės 
šypsenos šv. Kazimiero se
sutė ir klausia manęs, ko-

Admiralty suloje paimtas į< nelaisvę japones tokioje ka-i kios noriu pagalbos ir kuo-Į 
riuomenės uniformoje baimingai reiškia pagarbą karinin- mi jį galinti patarnauti. Aš 
kams. Jis gal manė, kad ir amerikiečiai taip žiauriai elg- į negalėjau (jai duoti greito 
sis su juo, kaip japonai su paimtais į nelaisvę amerikie- atsakymo, nes mano širdis 
čiais. (Acme-Draugas telephoto) plakė trigubu greitumu iš

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

-------- k--------

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius 2iedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

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

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, 2iedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

I0HN A. KASS
IEWRURY — WATCHMAKER 

— MUSIC

j 1216 ARCHER AVENUE
| Phone: LAFAYETTE 8617i

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šį Pavasarinį 31 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.

Utarnikais, Ketvergais ir Suba- 
tomis iki 9:30 vai. vakare.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
■K pigmį moAlmtt — to 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.......................Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
___________

. ...... ..........................................= ^v

MIRACLE" sienoms
M A LIA V A

II

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui ste
ninėms popieroma, ma
li avotomg sienoms ar lu
boms. vvallboard, skiepų 
e'encms.

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

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

MIRACLE WALL FINISH

BERLAND'S
PAINT STORE 

Mes rri»tatomi9i7 g Halsted St.Visur oui.i.cu C4NAL ](W4
Pietvakarių Krautuvė ----- 3618 West 26th Street
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Rytoj įvyksta 
du parengimai

Rytoj Vargdienių Seserų 
Gildos nariai turės pramo 
gas sekančiose kolonijose:

Pirma pramoga bus Die 
vo Apvaizdos parapijoj, ba 
’andžio 23 d., biznierių Iva
nauskų namuose, 726 VVest

40 valandų atlaidai 
Aušros Vartų 
parapijoje

Ryt, per sumą. Aušros 
Vartų parapijoje prasidės 
40 vai. atlaidai. Tai brangus 
Dievo malonių laikotarpis 
mūsų parapijoje ir todėl no
rime, kad visi pasinaudotų 18th St., 3:30 vai. popiet 
teikiamomis Dievo malonė- Tikimasi, kad kaip vietiniai, 
mis. I taip ir svečiai iš kitų kolo-

Pamaldų tvarka bus se- nijų nuvyks pas Ivanauskus 
kanti: paviešėti ir ta pačia proga

Sekmadienį — 10 vai. iš- paramti rengėjų gražų dar- 
kilmingos Mišios. Pamokslą bą, daromą seserų-vienuolių 
sakys kun. Petras Mialinaus- naudai.
kas, MIC. Kita pramoga — šurum-

Vakare — 7:30 vai. miš- burum vakaras įvyks Mar• 
parai. Pamokslą sakys kun. ąuette Park kolonijoj, balan- 
A. Jagminas. džio 23 d., J. ir A. Pūkelių

KAREIVIŲ ŽMONOS V AŽIUOJA Į AMERIKĄ

Keturios australietės, Amerikos kareivių žmonos, epu savo vaikais, važiuoja į Ame
riką pas kareivių tėvus. Nežiūrint, kad jos yra kareivių žmonos ir jau turinčios vaikų, 
yra skaitomos svetimšalės ir turės pereiti tam tikrą procedūrą, kad taptų Amerikos p 
ilietės. (Acme-Draugas telephoto)

šį| kilnų veikimą lietuvių 
tarpe ir kelti Lietuvos var 
dą kitų tautų tarpe. Jūsų 
dalyvavimas su mumis, bu* 
mums užmokesčiu už darba 
v imąsi palaikymui ilgiau lie
tuvybės Amerikoje.

Kviečiame visus! ANA

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. — Maironis.

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARK

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

Ifi

Pirmadienį — paskutinės 
Mišios 9 vai. Pamokslas po 
Mišių. Sakys kun. Antanas 
Bendžiūnas.

Vakare — mišparai. Pa
mokslą sakys kun. Antanas 
Zakarauskas.

Antradienį — iškilmingos 
Mišios 9 vai. Pamokslą sa
kys kun. Juozapas Makaras.

Vakare — mišparai. Pa
mokslą sakys kun. K. Ba
rauskas. Procesija.

Tad kviečiu visus per šias 
dienas atlikti velykinę iš
pažintą ir pasimelsti už grei
tą baigimą šio baisaus karo.

Kun. J. A. Dambrauskas, 
klebonas.

Budriko radio
programa

Sekmadienio vakare, kaip 
9:30 vai., iš didžiulės radio 
stoties WCFL, 1000 kyl., bus 
transliuojama graži J. Bu
driko radio programa. Dai
nuos visų mėgiamas daini
ninkas Jonas Romanas, te
noras. Be to, didelis Budri
ko radio orkestras išpildys 
eilę garsių muzikos kūrinių.

Programą leidžia J. Bud
riko Radio, Rakandų ir Auk 
sinių Daiktų Krautuvė ad 
resu 3241 S. Halsted St.

Nepamirškite atsisukti sa
vo radio ir pasiklausyti.

Pranešėjas

namuose, 6447 So. Washte- 
naw Avė., 3 vai. popiet. Į- 
žanga 50c. Užkandžiai į šią 
pramogą visiems dykai. Pa
sitikime, kad marketparkie
čiai, ir kitų kolonijų gerieji 
prieteliai, malonės kuo skait
lingiausiai dalyvauti.

Šios pramogos pelnas irgi 
skiriamas seselėms-vionuo-' 
lems.

Ta pačia proga noriu pra
nešti, kad Vargdienių Sese
rų Gildos seimas įvyks ba
landžio 30 dieną Aušros 
Vartų parapijoj. Prasidės 
iškilmingomis pama'domis 
10 vai. ryto ir pritaikintu 
iškilmei pamokslu; po pa
maldų suvažiavusiems atsto
vams pietūs parapijos salėj, 
o po pietų 2 vai. prasidės 
seimo posėdžiai. Malonėkite 
draugijų, organizacijų kuo
jų ir skyrių atstovai kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti 
kaip pamaldose, taip ir sei
me, nes šio seimo visa pa
rama aina naujai besikurian
čiai Nekalto Prasidėjimo Šv. 
P. Marijos Seserų vienuoli
jai. K.

So. Chicagos žinutės
Velykų atgarsiai. — šv. ju

Juozapo, bažnyčioje buvo į- _______
spūdingos pamaldos; žmo- Tebeserga. — Dabartiniu 
nės lankėsi gausiai. Altoriai iaįkj gana daug žmonių ser- 
seselių Kazimieriečių buvo ga So chicagos apylinkėje 
artistiškai papuošti. Ypa in serga: Dubinsikienė, Norvai- 
gai prisikėlimo Mišios buvo'šiug M B cickevičiai. Die- 
įspūdingos. Vaikučių proce- ve duok jiems atgaa:j svei- 
sija, puikus choro giedoji-! kat?į ir vėl grjžtį į savo kas- 
mas kiekvieną jaudino. Pa-, dienini ,ažsiėmimą.
rapijonai parapijos reika- _______
lamu suaukojo $953.00. Kle-' Pra k„ _ šv
bonas- kun. V. černauskas. Teresgns Sodalicijo3 reng. 
tanu nuos.rdų ačiū. ta9 „kara3 puU[iai pavyko

„ Žmonės džiaugėsi dovano- 
ziaugiasi ovana. — Pa- mįg Komisija visus milo- 

rapijos trustisas ir Sv. Var- niaį 8 Lika gražau3
do dr-jos pirm. A. Kibelius i , .... . .__ „J r pelno. Aciu visiems uz pa-džiaugiasi, kad garnys už- ... v, rimą.suko j jo namus ir paliko 
įpėdinį — sveiką sūnų. Al
bertas ir Ona Kibelkiii jau 
augina dukrelę Patsiy-Ann.
Dabar turės ir sūnų. Svei
kiname.

St. Dalyvavo daug svečių,, "Taip |ėvas norėio 
giminių net ir is Westville,l uviwi»

rr

Šią trijų veiksmų dramą 
stato Ateitininkų draugovė 
3 metų veikimo proga. Vei
kale atvaizduota, kaip Lie
tuvos priešai, įvairiais lai
kais stengėsi užgniaužti at
gimstančią lietuvybę. Lietu
viai partizanai skaudžiai nu
baudė engėjus.

Antroje programos daly
je: dainos, tautiniai ir įsce- 
nizucti šokiai. Vakaras Į- 
vyks balandžio 30 d., 5:30 
vai. vak. šv. Jurgio parap 
salėje. Po programos — šo
kiai.

Lietuviai, jūsų atsilanky
mas priduos mums dvigu- 
besnės energijos toliau tęsti

a||a

JUZEFĄ (<ATELIEN£
(po tėvais Vaitekaitė)

Gyveno adresu: 4406 South Maplewood Avenue.
Mirė Bai. 20d., 1944m., 7 vai. vak., sulaukus pusės amž. 
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio ir miesto. 

Amerikoje išgyveno 40 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Juozapą; sūnų Bronis

lovą ir marčią Salomiją ir jų šeimą; dukterį Prancišką Kau
nas ir žentą Antaną ir jy šeimą; brolį Antaną ir jo moterį 
Anelę ir jų šeimą; švogerį Vincentą Dadurą ir jo dukterį 
Martha Yulitole ir jos šeimąj ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lietuvoje palik* seserį Braslauskienę.

Velionė priklausė prie Nekalto Prasidėjimo švenčiausios 
Panelės Marijos dr-jos, ir Šv. Kazimiero Seselių Rėm. skyr.

Kūnas randasi pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioj, 4348 
So. Califšornia Avė. Laidotuvės įvyks antrad., Balandžio 
25d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Pra
sidėjimo šv. Panelės Marijos parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į švento Kazimiero karines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duktė, Marti, Žentas, Anūkai, 
Brolis, Brolienė, švogerls ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: J. Liulevičius, tel. LAF. 3572.

NELAUKITE-

VVOLK STUDIO
1945 VVest 35* Street

u>\ v\< u> PHOTOGR Al’in 
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DIDELI NUOSTOLIAI JAPONAMS SUMATROJE

Pakrikštijo. — Per Vely
kas S. K. Antanaičių duk
relei, kleb. kun. V. Černaus-I
kas suteikė vardus Marijo- 
na-Kotryna. Kūmais buvo 
A. Rock, T. Dobill. Krikš
tynų puot i įvyko 545 E. 88

Parapijos piknikas. — Šv. 
Juozapo parap. pavasarinis 
piknikas įvyks gegužės 28 
d., Vytauto parke. Klebonas 
ir komitetas praneša, kad 
daug naujenybių ir įvairių 
smagumų bus piknike.

lyvauja su mumis ir atsi
lanko į bažnyčią. O Morkie- 
nė yra viena duosnių auko
tojų vienuolynams,, įstai
goms, spaudai, dr-joms ir 
kitiems reikalingiems tiks

lams. Dieve duok jai svei
katos už jos tą kilnią ir

Džiaugiamės, kad pasvei- į duosnią_širdį.________ Rap.
ko. — Mūsų duosni para-
pijonka O. Morkienė, kurį
laiką sirguliavo. Dabar nors 
ne visai sveika, bet jau da-

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI $
DANTYS

KHiiioo Patenkinti; Kor*»tini<rlii Nedali Klysti.

ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED ST.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

.ĮEITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 

KREIPKITfiS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE
dėl

1944
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON

Sekretorius lr Iždininkę

DABARTINI y
DIVIDENTU O/
RATA.................■■ /Q

1751 W. 47th Street

Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baidus, automobilius, 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters”

O’MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI šiū Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

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 (whole8ale) 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

KLAUSYKITE-
VELI AUSTI, ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMA
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

SOPHIF RARCUS

US UlMo 8:15 iki 9:15,

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ !
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

Pirmą kartą aliantų karo laivai ir lėktuvnešiais atga
benti bom beria i atakavo japonų laivyno ir lėktuvų bazes 
šiaurėje Sumatra. Japonams padaryta daug nuostoliui 
(Acme-Draugas telephoto)

išskiriant
Sekmad. 

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynas 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak. j

I-.
Mu

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimui
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo Ja
rai ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo. 
SEN1AU8IA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

—• 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 joa. M. Mozeris. Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

i
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CHICAGOS LIETUVIŲ KONFERENCIJA
Gyvename svarbių įvykių 

ir didelių darbų išvakarėse. 
Mūsų tėvų šalies — Lietu
vos požeminio veikimo ži
nios rodo, kaip ten mūsų 
broliai išsislapstę palūpiuo
se, miškuose veda žūtbūtinę 
kovą su okupantais vokie
čiais ir kaip bijosi atslen-

- kančios antrosios okupaci
jos, kurią jau per suvirš 
metus Laiko turėjo progos 
patirti ant savo kūno. Mes 
tad privalome jiems eiti į 
talką visais galimais būdais 
— .stipriu žodžiu, vieningu 
darbu ir pinigu.

A. L. T. šaukiamos rajo
ninės konferencijos kaip tik 
tam ir šaukiamos — kad 
stipriai, pabrėžti Lietuvos 
teisę į laisvę, kad išsirikiuo
ti našesniam darbui ir kad 
pinigiškai paremti A. L. T. 

. darbus, kurie nuo dabar 

.dar daugiau padidės. Tad 

.visos draugijos — Illinois, 

.Indiana ir Wisconsino vals
tijose, kurios gavo kvieti- 
.mus arba kurios dėl adresų 
neturėjimo ir nebūtų gavu

sios, vistiek prašomos tuo
jau rinkti atstovus į konfe
renciją, kuri įvyks gegužės 
21 d. Čikagoje.

Reikia atsižvelgti į aukas. 
Juk turime kovoti su milijo
nine tauta, kuri milžiniškas 
sumas pinigų investuoja į 
propagandą už pasig'emži- 
mą silpnesnių tautų, taigi ii 
už Lietuvos. Tad, draugijos, 
kurios galite, paskirkite ir 
aukų iš savo iždo. Kurios 
negalite iš iždo, tai liuosno- 
riai iš savo gražios lietuviš
kos širdies sudėkite, nes tos 
aukos eis ne tik konferen
cijos išlaidų padengimui, bet 
svarbiausia Lietuvos Laisvi
nimo darbui. Jei kas negali 
jokios aukos sukelti, tegul 
neatsisako nuo atstovų iš
rinkimo ir tas labai svar
bu. E. S.

Vyčiai, dėmesio!
Lietuves Vyčių Chicagos 

apskrities mėnesinis susirin 
kimas įvyks sekmadienį, ba
landžio 23 d., 2 vai. popiet, 
Šv. Antano parapijos salėj, 
Cicero. Visų kuopų a stovai 
kviečiami atsilankyti, taip 
pat ir visi vyčių veikėjai to
se kolonijose, kur kuopos 
laikinai mirusios dėl dauge
lio narių pašauktų Į karą 
Šiame susirinkime bus svars 
tomą visa eilė svarbių rei
kalų, ypatingu pradėta dė
ti pastangas, kad. gerai pri 
siruošus prie metinės tradi
cinės dienos K of L Day — 
išvažiavimo Vytauto parke, 
liepos 4 d. Kviečiami į su
sirinkimą visi. Valdyba

Lietuvių Piliečių Darbi
ninkų Pašalpos klūbo susi
rinkimas įvyks balandžio 23

PADEKONĖ

Susipažinimo
bankietas

AHA
LT. CHESTER WIRTEL

d., J. Budos West Side aa-i ‘ Žagariečių klūbo mėnesi- 
lėj, 2244 W. 23rd Place, 1 nis susirinkimas ’ivyks sek- 
val. popiet. Visi natia* pra-' madienį, balandžio 23 d., 1 
šomi susirinkti, Bua renka- vai. popiet, Hollyvvood svet., 
mi delegatai į lietuvių kon- 2417 W. 43 St. Ma'onėkite 
ferenciją Chicagoje, gegužės |jiku nes yra
21 d. James R. Cherry, ra*.'.J dau8 garbių reikalų svirs-

tymui. J. Keturakis, rašt

NULIŪDIMO O VALANDOJE

ONA GUDIENE
(po tėvais Yenchiutė, po pirmu vyru šaškienė)

Mirė Bal. 19d., 1944m„ 2:55 vai. pp., sulaukus pusės amž. 
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Šakių apskr., Lekėčių parap. 

ir kaimo. Amerikoje išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Pranciškų; podukrę Ju

zefą Przytula ir jos vyrą Frank ir jų šeimą; 2 brolius Juo
zapą Yenchų ir brolienę Prancišką ir jų šeimą, ir Antaną 
Yenchų; krikšto dukterj — kazimierietę Seselę Amerisą; 4 
pusbrolius Antaną Sprindžiūną, Antaną Yanchų ir jo mo
terį Kotryną, Vincentą Yanchų ir jo moterį Eustochia ir jų 
šeimas, ir Pranciškų Yanchų ir jo moterį Oną; pusesers vai
kus Adella Turackas ir jos vyrą Joną, Viktorą Lane, Joną Ži
butį ir jų šeimas, ir Antaną Lane; giminaitį Kun. J. Jančių; 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 
seserį Agotą ir jos vyrą Antaną ir jų šeimą ir kitas gimines.

Velionė priklausė prie Keistučio Lietuvių Pašelpos kliūbo.
Kūnas bus pašarvotas namuose šiandien 4-tą vai. popiet, 

adresu 4601 So. Rockwell Street.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, Balandžio 24d., 1944m. Iš 

namų 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo Šv. 
Panelės Marijos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Podukrė, Broliai, Brolienė, Krikšto Duk
tė, Pusbroliai, Pussesere Vaikai ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: John F. Eudeikis, YARds 1741.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOSŲ PATOGUMUI: .

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

North Side. — ši sekma
dienį northsaidiečiai užpil
dys parapijas svetainę per 
iškilmingą eu mūsų nauju 
ir mylimu klebonu kun. Pet
ru Gasiūnu susipažinimo ir 
pagerbimo puotą, kurią ren
gia parapijos komitetas, pa
dedamas visų parapįjųnų. 
Tuo parodysime naujam pa
rapijos dvasios vadui savo 
prielankumą ir norą sutar- ; 
tinai darbuotis visuo&s pa-' 
rapijos darbuose, jam vado
vaujant.

Bankietui viskas prireng
ta. Užkviesta svečiai ir kun. 
P. Gasiūno giminės bei drau 
gai. Šeimininkės gamina ska 
nų valgį. Komitetas nutarė 
atsilankiusius svečius pavai
šinti. Parapijos choras pri
sirengė su dainomis. Mokyk
los vaikučiai, seselių priren
gti, irgi išpildys gražią pro
gramą. Bus ir solistė G. Ma
čiuke.

Vakaro pradžia 7 vai. Ti- 
kieto kaina tik vienas do
leris. Kviečiame bankietan 
ir svečius iš kitų kolonijų, 
kur mūsų mylimas klebonas 
darbavosi, ypač primenam*1 
ciceriečiams ir aštuoniolikie 
čiams. Lietuvytis

SVARBI PASKAITA
Chicago Universitete, In

ternational House, 1414 E. 
59th St., bus svarvi paskai
ta, kurią skaitys Latvis, Da- 
niel Fetler, universiteto stu
dentams. Tema kiekvienam 
lietuviai bus labai įdomi, 
nes liečia Lietuvos reikalus. 
Tema yra tokia: "Soviet 
Russias Iri s h Problem and 
the Peaee of the Kaltic 
States i n Eastern Europe.”

Paskaita įvyks Sekmadie
nį, popiet, 4:30 vai. ir visi 
yra kviečiami atsilankyti.

kuris žuvo orlaivio katastrofoje Bal. 2d., 1944m., ir tapo pa
laidotas Bal. 10d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse 
amžinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė 
jam paskubini patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgaildėdami tą jo liūdną prasišalini
mą iš mūšų tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams: 
kun. kleb. J. Paškauskui, kun. J. Zakarauskui ir kun. S. Pe
trauskui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą, o 
kun. J. Zakarauskui už pasakymą pritaikinto pamokslo baž
nyčioje ir prie kapo.

Dėkojame kun, J. Dambrauskui, M.I.C., kun. P. Kataus- 
kui ir šv. Kazimiero Seselėms, kurie ir kurios atsilankė į na
mus, pareiškė suraminimą ir užuojautą taip skaudžioj valandoj.

Dėkojame Algirdui Braziui už gražių giedojimą bažnyčioje 
ir taipgi šv. Mišių ir gėlių aukotojams.

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie paguodė mus nu
liūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o tau, mylimas sūneli ir broleli, 
lai Visagalis Dievas suteikia amžiną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: Motinėlė ir Tėvelis, Broliai, Sesuo, Tetos, 
Dėdės, Pusbroliai, Pusseserės, Krikšto Tėvai ir Giminės.

PADEKONĖ

P AJD £ KONE

A
STANISLOVAS

A
BUDRECKIS

a|a

ROKAS ŠIDLAUSKAS
kuris mirė Bal. 12d., 1944m., ir tapo palaidotas Bal. 15d., o 
dabar iltiis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutini patar
navimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasikam tėveliui kun. kleb. J. Šau- 
linskuj, kuris išlydėjo karstą iš koplyčios ir atlaikė šv. Mi
šias; taipgi kun. B. Griniui, kuris atlaikė šv. Mišias ir nuly
dėjo į kapines, ir kun. Viktoriui Cemauskui už atlaikymą šv. 
Mišių ir už pasakymą pritaikinto pamokslo bažnyčioje.

Dėkojame skaitlingiems šv. Mišių aukotojams, o ypatin
gai Seselėms Kaamierietėms už šv. Mišių aukas. Tariame 
ačiū ponams Saboniams, kurie labai gražiai atgiedojo gies
mes per šv. Mišias ir K. Saboniui už važiavimą į kapus.

Ačiū ir tiems, kurie lydėjo iš koplyčios iki bažnyčios ir 
ypatingai tiems, kūne ir kitus nuvežė į kapus savo karais. 
Tariame ir nuoširdų ačiū gėlių aukotojams.

Toliau, dėkojame grab. Lachawic?-ir Sūnams, kurie savo 
geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžin- 
a8tį, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dė
kojame taipgi grabnešiams ir visiems, kurie paguodė mus nu
liūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o tau brangusai Rokai, linkime 
ramiai iteėtps Dievo mielaširdingoje globoje.

Nuliūdę lieka: Moteris, Sūnai, Marčios, Brolis, Giminės.

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
PERSONAUZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST, 

PABTICULAR FEOPLE PREFER PACHANKIS PRODtJOTION* 
DIBTRIBUTORS OK THE FAMOUS MONTELLO GRANITE

Mboat BeMUrul—Mort Eodortng—Stroaceat—Beat la Hm Vortd
BUY U. s. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS

KREIPKITES PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commaree

'MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
11535 W. VYashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 8645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm; 9-6 vai

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENA “DRAUGU”

PIRKITE KARO BONUS

kuris mirė Kovo 28d„ 1944m. ir tapo palaidotas Bal. ld., o da
bar islis šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir negalėda
mas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavi
mą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami tą jo liūdną prasišalini
mą iš mūsų tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams: 
kun. kleb. J. Paškauskui, kun. VI. Urbai ir kun. S. Petraus
kui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą, o kun. kleb. 
J. Paškauskui už pasakymą pritaikinto pamokslo.

Dėkojame varg. Janušauskui už gražų giedojimą ir gro
jimą bažnyčioje ir Chicagos Lietuvių draugijai už automo
bilių ir už gėles.

Dėkojame laid. direkt, Antanui B. Petkui, kuris savo 
geru ir mandagiu patarnavimui garbingai nulydėjo jį į am- 
žinastį, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius.

Dėkojame grabnešiams — nariams Dariaus-Girėno posto 
legionieriams už militariškas apeigas kapinėse ir visiems, ku
rie paguodė mus nuliūdimo valandoje ir pagalios dėkojame 
visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau, mylimas 
vyre, tėveli ir broli, laį Visagalis Dievas suteikia amžiną 
ramybę ir atilsį.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sūnus, Žentas, Brolio Vaikai 
ir visos kitos Giminės.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patamanja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijoa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir NaktJ

Mes Turime 
Koplyčias 

Miesto 
Dalyse

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 & MICHIGAN A VU

Phones: CANAL 2515 
COMMODOKE 5765 

PULLMAN 1270

RANDASI PAS 
PASIRINKIMUL

KREIPKITES PRIE MUS 
TIESIOG IR STTTAUPY 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

MUS JUC

Geriausio Materiolo b Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietu viamf 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
MMYSIS Oftaaa (r Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVR.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6109

4605-07 S. Hermitage A 
Avenue gk. 

Yards 1741-2

4330-34 S. Califocaia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
R vai. vak.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICMGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8907 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J, LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8572

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
_______________ Telephone YARDS 1419_______________

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

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—38



DIENRAŠTIS BftAtTOAS. CHTCAGO, ILLINOIS Šeštadienis, bal. 22 d., 1944

Keistučio Klubas ir Choras
prezentuoja

Brolius Ve Šotus 
Legionierius 
Darius Girėnas

:Pelnas Skiriamas Nariams Tarnyboje:

<<ON TO VICTORY IN 1944”
Drum irBugleCorps Sekmad., Baland. (April) 23 d., Dariaus-Girėno Svet., 4416 S. Western Avė.

prezentuoja

Alg. Brazis, solistas 

A. Mažeikis, solistė 

Ant. Jakutis solistas 

Keistučio Choras

Programas — 4:00 valandą po piet. Įžanga — 71c su taksais. . Šokiai — 7:30 vai. vakare.

LAUKIA PARVYKSTANT DIDVYRIO446 žuvę ir 649 dingę amerikiečiai 
karo laukuose

Karo departamentas pra
eitą ketvirtadienį pranešė 
446 Jungtinių Amerikos Val
stybių kareivių pavardes, 
kurie žuvo Azijos, Centro 
Pacifiko, Europos, Vidurže
mio, pietų Pacifiko ir piet
vakarių Pacifiko apylinkių 
karo frontuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 41 vyras yra 
iš Illinois valstijos, 10 iš In
diana, 6 iš Michigan ir 3 iš 
Wisconsin.

* * 3
Karo departamentas ba

landžio 20 dieną paskelbė 
649 Jungtinių Amerikos Val
stybių kareivių pavardes, 
kurie dingo Europos, Vidur
žemio ir pietvakarių Pacifi
ko apylinkių karo frontuose.

Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje 50 vyrų 
yra iš Illinois valstijos, iš jų 
21 chicagietis, 12 iš Indiana, 
7 iš Michigan, 9 iš Wiscon- 
siri. '•» ■

Pražilo fronte
Frederick J. Mueller, gy

venęs adresu 5015 Wintrrop 
St., dabar tarnaująs mari
nuose ir šiuo metu esąs kur 
nors Pacifike, pranešė savo 
motinai, kad jis pražilęs ir 
atrodąs į seną žmogų, nors 
tebėra tik 32 metų amžiaus.

Mergaitės suvažinėjo 
moterį ir paliko

Dvi mergaitės, Evelyn 
Buschenko ir Lueille Deren- 
gowski, prie Potomac ir 
Wolcott gatvių, suvažinėju- 
sios moterį. Mary Romanov- 
ski, 1244 Cleaver St., bandė 
pabėgti, tačiau kito automo
bilisto, kurs matė sceną, už 
trijų mylių buvo pavytos, 
sulaikytos ir perduotos poli
cijai. Pasirodė, kad vairuo
toja mergaitė pirmą syk vai
ravo automobilį, kurį buvo 
pasiskolinus nuo savo vaiki
no. Automobilis buvo nesau
gus, taip pat neturėjo vals
tybės nei miesto leidimų.

Už palikimą aukos nelai
mės vietoje ir pabėgimą 
mergaitėms gręsia sunki 
bausmė.

20 metų kalėjime

Nori iš kalėjimo išvaduoti žymų 
kamoflažo artistą

Nuo 1923 metų Stateville 
kalėjime, Joliet, UL, yra už
darytas visam amžiui už nu
žudymą savo žmonos Arthur 
J. Coleman, dabar jau sulau
kęs 43 metų amžiaus. Iš pro
fesijos jis yra iškamšų

Gaisras

PE

Varduvių - Priimtuvių Proga!

Pasižymėjusio kare pitsburgiečio Comando Kelly na
mas ir visa gatvė Pittsburgh, Pa., isdekoiuota ir kaimy
nai nekantriai laukia parvykstant namo atleistą nuo pa
reigų poilsiui kareivį. (Acme-Draugas telephoto

R. Kryžiaus vajus

Reikia dar $2,000,006 sukelti

/ mus

Raud. Kryžiaus Karo Fon
do vajus baigiasi gegužės 1 
d. Iš dvylikos milionų dole
rių Chicagai paskirtos kvo
tos, iki šiol sukelta dešimt 
milijonų. Trūksta dar dvie
jų milijonų.

Kad" Chicago nepasiliktų 
negarbėj nesukėlus jai pa
skirtos kvotos, generalis va
jaus pirmininkas Martin H. 
Kennelly planuoja gegužės 
1 d. suruošti milžinišką 
“Victory Party”, per kurią 
tikimasi net perviršyti kvo
tą.

Taip buvo ir per pastarąją 
Ketvirtąją Karo Paskolą. 
Paskutinėmis dienomis čika- 
giečiai parodė tiek patriotiz
mo, kad bonų išpirko už 
daug daugiau, negu buvo pa
skirta.

Kun. Jurgis Paškauskas

ŠEŠTADIENIO VAKARE, BAL. 22d., Gimimo 
Panelės švenčiausios Parapijos parapijonai rengia 
Vakarienę su gražiausiu Programų parapijos salėje, 
kad pagerbti savo mylimą kleboną — Kun. Jurgį 
Paškauską jojo vardinių proga ir kartu pasveikinti 
jį kaipo mūsų naują kleboną. Bankieto pradžia — 
7:30 valandą vakare.

Nuoširdžiai sveikiname Kun. Jurgį Paškauską 
jo vardinėse. Lai Dievas laimina jo visus darbubs 
per visas jo gyvenimo dienas. Ad Multos Annos!

Kviečiame visus Kun. Jurgio Paškausko priete- 
lius atsilankyti į šį vakarą.

PARAPIJOS VIKARAI IR KOMITETAS.
BE

Reikia dažniau rašyti 
laiškai kariams

Carl Sommers, viršininkas 
vienos Chicago presbyterijo
nų pradžios mokyklos, pa
šauktas į kariuomenę. Įdo
mu tas. kad jis kas savaitę 
parašydavo laišką vienam iš 
542 vyrų tos parapijos tar
naujančių kariuomenėj — 
namie ar užsieny. Žinios ka
reiviams iš namų dėlto ne
nutruks. pareiškė tos bažny
čios pastorius. Sommers pa
reigas perims jo sekretorė ir 
ji kas savaitę teiks kariš
kiams žinių.

Kažin, ar daug yra lietu
vių tarpe, kurie kas savaitę 
parašytų laišką kareiviui iš 
savo parapijos. Daugumoje 
tūzas yra svarbesnis daly
kas.

Už sužeimi? priteisė 
$30,000

Superior teismas iš Rail- 
way Express Agency pritei
sė $30 000 atlyginimo Al- 
fred’ui Wolfe, gyvenančiam 
adresu 5120 Sheridan Rd., 
kuris prieš metus buvo su
žeistas. Sprogus sunkveži
mio (troko) padangai (ta- 
jerui), išsprukęs geležinis 
lankas pataikė į praeinantį 
Wolfe. įlaužė vieną jo šon
kaulį, ir koją taip sužeidė, 
kad ir pasveikęs negali be 
lazdos apseiti. Trokas pri
klausė minimai kompanijai.

Du jo sūnūs tarnauja ka
riuomenėj. Vienas yra Paci
fiko fronte, o kitas paimtas 
nacių į nelaisvę.

Apiplėšta "spulkarr

Prastai apsirengęs vyriš
kis, nuduodamas kostumerį, 
apiplėšė Family Loan Corp., 
9113 Commercial Avė. Grą
žindamas revolveriu priver
tė kasininkę sudėti į popie
rinį maišelį pinigus ir pa
skui pabėgo.

Praeitą ketvirtadienį bu
vo kilęs gaisras didelėj boli- 
nėj — Playdium Alleys, 2625 
N. Clark St. Iššaukus keletą 
ugniagesių kompanijų pavy
ko greit gaisrą likviduoti ir 
išvengta didelių nuostolių.

* * ♦
Maistas ligonims

Maisto skirimas raciona- 
vimo taisyklėmis nuo dabar 
bus padidintas chron'škiems 
ligoniams, kaip diabetikai 
(mažakraujai), sergantieji 
džiova ir kitomis panašiomis 
ligomis. Taip paskelbė Chi
cago regiono OPA viršinin
kas Rae E. Walters, kuris 
sudarė regionalį bordą iš 
trylikos asmenų ir jam pa
vedė nustatyti padidintą 
pointų maistui skaičių.

Granata rūsyje
Theodore Reisch, gyvenąs 

4751 N. Bernard St., mene
džerius Revue teatro, vakar 
savo namo rūsyje rado ran
kinę granatą. Persigandęs 
tuojau pašaukė policiją, ku
ri dar pasikvietus detekty
vų, kogreičiausiai atvyko į 
pavojaus vietą. Atsargiai 
granatą paėmė ir įdėjo į 
vandenį. Paskui pašaukė 
seržantą Thomą Smith iš 
bombų tirimo divizijos, ku
ris atvykęs granatą atšriu- 
bavo. Viduryje buvo tuščia.

Manoma, kad kas nors ty
čia granatą įmetė į rūsį, kad
išgązdinus namo gyventojus.

* • *

Sužeidė
Matthew Canning, 83 me

tų amžiaus, 5702 Rače Avė., 
sunkiai automobilio sužeis
tas guli Loretta ligoninėj. 
Jis yra tėvas kun. Matthew 
A. Canning, klebono Šv. Fer
dinando parapijos, ir polici
jos leitenanto John Canning 
Hudson Avė. policijos sto
ties. Automobilių vairavo 
Robert Oneal, gyvenąs 715 
E. 44 St

dirbėjas (taksidermistas), 
skulptorius ir tarptautinio 
masto kamoflažo artistas. 
Kalėjime jis buvo priskirtas 
ūkyje prižiūrėti gyvulius ir 
per 20 metų buvo žinomas, 
kaipo pavyzdingas kalinys.

Amerikai įstojus į karą, 
kariuomenės inžinieriai atsi
minė A. J. Colemen ir atvy
ko į kalėjimą prašyti, kad 
jis būtų paliuosuotas kamo- 
flažuoti Atlanto ir Pacifiko 
pakraščių artilerijos bazes. 
The Kaiser Boat Co., Port- 
land, Ore., jau prieš metus 
prašė Illinois valstybės, kad 
paliuosuotų jį ir atsiųstų čia 
ypatingam darbui.

Dabar A. J. Coleman ad
vokatai pradėjo darbuotis, 
kad atsižvelgiant į jo gerą 
rekordą kalėjime, j{s bū
tų besąlyginiai paroliuotas 

“dviems metams. Tikimasi, 
kad tas greit įvyks, nes pats 
teisėjas, kuris nuteisė jį į 
kalėjimą visam amžiui, pri
taria parolei.

Prieš pateksiant į kalėji
mą už sakomą žmogžudystę, 
jis buvo kuratorius Indiana- 
polis Valstybinio Muziejaus.

žmogžudystė įvyko šiose 
aplinkybėse. Žmona buvo 
nuo jo pabėgus. Už kiek lai
ko jis rado ją vienam White 
kauntės ūkyje. Kas po to 
įvykę, jis sakos neatsimenąs. 
Kai atgavęs sąmonę, pama
tė, jog žmona guli negyva.

MIRK ALASKOJ

X Rytoj šv. Jurgio — 
vardadienis kun. Jurgio Pas -4 
kausko, Gimimo Panelės šv. 
parap. klebono, kun. Jurgio 
Naudžiaus, vikaro Šv. Pran
ciškaus parapijos, Ind. Har- 
bor, ir “Draugo” korespon
dento; ir visų aplink mus ne
šiojančių šio šventojo var
dą. Visiems drūtos sveika
tos -4

X DKK nariai, dėmesio! 
Susirinkimas ir paskaita iš 
rašomosios kalbos bus ket
virtadienį, balandžio 27 d., 
Darius-Girėnas salėj (direk- 

1 torių kambaryje). Visokie 
deitai tą dieną^turi būti nu
kelti. Dalyvauti visiems la
bai svarbu, nes ne vienas 
sužinos tokių dalykų, kokių 
iki šiol nežinojo, o turėjo 
žinoti.

X Lietuvos Laisvės Var
po iniciatoriai, kurie tą var
pą įsteigė ir į Lietuvą par
siuntė, sudarė komitetą var
po įsteigimo 25 metų sukak- 4 
tuvėms paminėti. Paminėji
mas bus birželio 11 d., ma
siniu mitingu St. Agnės Au
ditorijoj. Paminėjimo šūkis 
būsiąs: Lietuvos Laisvės
varpas turi vėl laisvai Ka
ro Muziejuj skambėti.

X Kun. P. Gasiūnui, nau- 
jam Šv. Mykolo parapijos 
klebonui, šaunias priimtuves 
parapijonai rengia sekma
dienį, balandžio 23 d., 7 vai. 
vakare, parapijos salėj. Su
kviesta daug svečių iš kitų 
kolonijų, priruošta spalvin
ga programa. Bankietas pra
sidės 7 vai. vakare.

X Federacijos Chicago 
apskritis praeitą trečiadie
nį susirinkime vienbalsiai 
užgyrė ruošiamą Illinois, In
diana ir Wisconsin valsty
bių lietuvių konferenciją 
Chicagoj ir ragina visus sky 
rius ir visas draugijas rink
ti atstovus. Atstovai tiktai 
nusiskundė, kad iki šiol drau 
gijos dar nėra gavusios kvie 
timo laiškų ir mandatui, o 
laikas trumpas. Konferenci
ja bus gegužės 21 d., Chica
go Lietuvių Auditorijoj.

Domininkas F. Gille3pie, 
58-sios Armijos Alaskoje 
kapelionas, šiomis dienomis 
miręs Nome, Alaskoj. Buvo 
kilęs iš Philadelphia, Pa.
(NCWC-Draugas)

PIRKITE KARO BONUS!

SKELBKITKS “DRAUGE"

X Prano ir Anastazijos 
Kuzmarskų, 811 West 68 St., 
duktė Frances, ištekėjus už 
West Side biznierių Ivanaus 
kų sūnaus Vinco, balandžio 
23 d. susilaukė dukrelės, ku
ri pakrikštyta Joan-Cathe- 
rine vardais. Kūmais buvo 
Adolph Ivan ir Virginia Jo
naitis. Krikštynų vaišės į- 
vyko Kuzmarskų namuose.




