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Užėmė dar viena Marshall sala
Dabar valdo 21 salą Marshall salyne

Iš dviejų pusių skuba į aerodromus

SIENŲ IR SMĖLIU BANDO SULAIKYTI UPĘ U. S. kariai varosi pirmyn N. Gvinėjoj
Sala randasi 264 mylias nuo Ponape

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Naujoj Gvinėjoj, bal. 25.— 
Amerikos naikintuvai, skris 
darni iš naujai užimto ae
rodromo prie T9dji, padeda 
amerikiečiams kariams, ku
rie praplečia savo tris pozi
cijas šiaurinėj Naujoj Gvi
nėjoj.

Žinios iš fronto sako 
Amerikos ir Australijos nai
kintuvai nusileido ir preky
biniai laivai priplaukė prie 
Tadji tik 48 valandas po
amerikiečių karių išlipimo • -
Aitape krante.

Anot raportų, linijos da
bar randasi tik 2 mylias nuo 
Aitape miestelio. Kariai už
ėmė Tumleo, Seleo ir Ali 
salas, kurtos randasi netoli 
Aitape kranto.

Gen. MacArthur komuni
katas sakė japonų garnizo
nas jau pabėgo iš Aitape 
miesto. Raportai vis dar 
praneša, kad japonai sku
biai varosi į šiaurę iš We- 
wak bazės, 85 mylias į pie
tus nuo Aitape.

Hollandia apylinkėje, 125 
mylias virš Aitape, du dali
niai varosi ji Hollandijos 
tris aerodromus iš rytų ir 
vakarų pusių. Tie aerodro
mai randasi klony už aukš

tųjų Cyclops kalnų.
Tanahmerah išlipę kariai 

dasivarė iki 5 mylias nuo 
didžiojo aerodromo, o dali
nys iš Humboldt įlankos, 20 
mylių į rytus, greit žygiuo
ja keliu jungiančiu tas dvi 
įlankas, kurių tarpe yra 
Hollandia, Cyclops ir Sen- 
tani aerodromai.

Kariai Humboldt įlankoje 
užėmė Hollandia miestelį, 
Pim kaimą ir Leimok kalną, 
ir suėmė didelius kiekius 
priešo reikmenų.

Adm. Nimitz pranešė, kad 
dideli skaičiai Amerikos lėk 
tuvų ir karo laivų puolė 300 
mylių pakraštį pirm negu 
įvyko invazija, ir tuomet 
priplaukė arčiau kranto duo I 
ti apsaugą išlipantiems ame 
rikiečiams.

Lakūnai sunaikino 67 ja
ponų lėktuvus ant žemės 
Hollandijoje, ir suaižė tris 
aerodromus ir daug pastatų 
bei amunicijos krovinių.

Kitas 21 priešo lėktuvas 
buvo sunaikinti ant žemės 
Wakde saloje, 110 mylių į 
vakarus nuo Hollandia, ir 
Sawar saloj, 11 mylių to
liau įi vakarus. Iš viso su
naikinta 101 priešo lėktu
vas.

Pakilusios Missouri upės vilnys drasko užtvanką prie Orrick, Mo., 50 mylių į vakarus nuo Kan- 
sas City. Missouri pėstininkų nariai deda smėlio maišus ir šieno pundus į spragą. Dešinėje, ūki
ninkas atveža daugiau šieno tam tikslui. (Acme-Draugas Telephoto)

Hitleris nervuojasi, Hadai neleidžia danus 
v važiuoti į Švediją
STOKHOLMAS, bal. 25.

apžiūri apsigynimus
LONDONAS, bal. 25. — 

Čia pranešta, kad Hitleris 
daro slaptą tikrinimą nacių

—Hitlerio specialus pasiun
tinys Danijai, Werner Best,

apsigynimų va k a r i n i a m sakė vokiečiai smarkiau vei
krante. Ši žinia kaip tik ri- 
šasi su nacių propagandos 
pakartotinais pranešima i s. 
kad invazija gali įvykti by 
kurią valandą.

Vesuvius sunaikino 35 Užgyrė 32 bilionus dol.
laivyno išlaidomssąjungininku lėktuvus

NEAPOLIS, bal. 25.—Są
jungininkų štabas pranešė, 
kad Vesuvius ugniakalniui 
išsiveržus, jo pelenų dulkės 
apgulė 70 lėktuvų netoli
mam aerodrome. Dvidešimts 
jų jau pataisyta ir vėl var- 
tCGumi, o maždaug pusę jų 
buvo tiek apgadinti, kad 
neapsimokėjo juos taisyti.

LONDONAS, bal. 25. — 
Nacių DNB agentūra (prane
šė, kad Hitleris ir Mussoli
nis suėję pasitarti dėl ben
drų1 reikalų. Konferencija 
neva įvykusi praeitą šešta
dienį ir sekmadienį.

Anot pranešimo, Hitleris 
ir Mussolinis pareiškę savo 
pasiryžimą veikti išvien “ga 
lutinai pergalei. ”

Kartu su Hitleriu ir Mub- 
soliniu tarėsi Vokietijos už
sienių reikalų ministras Joa- 
chim von Ribbentrop ir Si- 
gnor Mazzolini, nacių suda
rytos italų valdžios vidaus

kia prieš Danijos sabo^ažnin 
kus ir požeminius veikėjus.

Vakar 'po pietų vokiečiai 
uždraudė visą * išvykimą iš 
Danijos į Švediją.

Švedijoj manoma tas drau 
dimas uždėtas, kad duoti 
progos naciams apsidirbti 
su požeminėm jėgom pirm 
negu įvyks invazija. Mano
ma tas pats bus daroma ir 
kitose nacių okupuotose ša
lyse.

Anglija šiandien uždrau
dė visą keliavimą užjūrin. 
Galės keliauti tik tie, ku
riems yra būtinas reikalas.

Naciai sako Norvegjos 
kraštas 'paruoštas'

NEW YORKAS, bal. 25. 
—Nacių valdomas Oslo r? 
dio pranešė, kad Gen. Niko- 
laus von Falkenhorst, vo
kiečių viršininkas Norvegi
joje, tik ką baigė pakraščių 
tvirtovių inspekciją Norve
gijoje, ir “susidaręs įspū
dį,” kad jis “gerai apsau
gotas“ nuo anglų-amerikie
čių invazijos bandymo.

VVASHINGTON, bal. 25.
—Senatas vienbalsiai užgy
rė laivyno apropriacijos by
lių, kuriuo paskiriama su
virš 32 bilionai dolerių lai
vyno metinėms išlaidoms.

Senatas taipgi pareiškė 
pageidavimą, Kad ^erikoa!
laivynas būtų palaikomas. {j virSininkasmar
visam didume ir po karo, ša1a„ Wjlh(,lm Kejte, jr m8r 
kad apsisaugoti nuo agresi-Įša|ag Rodolfo Gra211ni Mus 
•JO8‘ < solinio apsaugos ministras.

U. S. lėktuvai puolė Prancūziją
Britai nakties metu atakavo Vokietiją

KALENDORIUS

Balandžio 26 d.: Šv. Juo
zapo iškilmės, ftv. Kietas ir 
šv. Marcelinas; senovės: 
Koributas ir Vilunė.

Balandžio 27 d.: ftv. Zita; 
senovės: Gotardas ir Auš
relė.

ORAS
Giedra. Jokios 

atmainos nebus.
didelės

LONDONAS, bal. 25. — 
Apie 1,000 Amerikos lėktu
vų šiandien puolė tris vo
kiečių aerodromus šiaurry- 
tinėj Prancūzijoj, ir miste
riškus nacių įrengimus pa
gal šiaurvakarinį krantą.

Informuoti sluoksniai spė 
jo, kad 2,000 tonų visokių 
bombų buvo numesta ant tų 
taikinių.

Septyni bomberiai ir du 
naikintuvai negrįžo iš ata
kų.

Britui lėktuvai, kurie va
kar naktį atakavo Miunče- 
ną ir Karlsrhue, numušė 
2,240 tonų bombų ant tų 
miestų. Prie to, britai nu
metė suvirš 500,000 pade
gančiųjų bombų.

Atakuoja Vokietiją 
Šios dienos atakos pra

tęsia sąjungininkų orinę 
ofensyvą prieš nacius į vie
nuoliktą dieną iš eilės.

Bomberiams puolant Metz,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
18 LONDONO— Vokiečių 

“E ’’ laivai bandė atakuoti 
sąjungininkų laivų konvojų 
Anglijos kanale, bet buvo 
pavaryti.

IŠ LONDONO — Gen. Ei- 
seihower sakė žinios apie 
invaziją, kuomet ji bus pra
dėta, bus tuoj perduodamos 
visuomenei.

IŠ CHICAGOS — Mont- 

gomery Ward Co. preziden
tas Sewell A very atsisakė 
klausyti Prezidento nurody
mo pasirašyti sutartį su 
CIO unija.

IŠ CEYLON — Japonų 

žygiavimas Indijoje sustab

dytas. Britai išvaiko japo-Dijon, ir Nancy aerodro
mus, kiti jų atakavo Pas de' nus nuo kelio tarpe Imphal 
Calais krantą. ’r Kohima.

Sąjungininkų štabui pra
nešant apie atakas ant Pran 
cūzijos, vokiečių radio sakė 
dideli priešo bomberių dali
niai skraido virš pietvakari
nės Vokietijos ir artinasi 
prie pietinės Vokietijos.

šios dienos atakoje iš viso 
dalyvavo apie 500 bombą- 
rių, iar toks pat skaičius 
naikintuvų.

VVASHINGTON, bal. 25. 
—Laivynas šiandien pranę- 
šė, kad amerikiečių jėgos 
užėmė Ujelang salą, 264 my 
lias į šiaurę nuo Ponape.

Ujelang sala yra paskuti
nė Marshall sala vakaruose, 
ir tuo laimėjimu amerikie
čiai dabar randasi tik 644 
mylias nuo didžiosios japo
nų Truk bazės.

Priešo opozicija buvo ma
ža, ir amerikiečiai greit ją 
numalšino.

Amerikiečiai dabar valdo 
21 salą Marshalluose. Uje
lang bus bazė amerikiečių

atakoms ant japonų pozici
jų Caroline salyne, ir ant 
Truk bazės.

Okupacija buvo išnešta 
šeštadieny ir sekmadieny. 
Tuoj po okupacijos buvo iš
leista proklamacija, kuri 
paskelbė, kad Ujelang pave
dama militarinei vyriausy
bei.

Laivynas taipgi pranešė, 
kad laivyno žvalgybinis lėk
tuvas sekmadieny atakavo 
mažą laivą prie Murilo, Hali 
salose, tik 29 mylias į šiau
rę nuo Truk.

Amerika nepatenkinta Amerikiečiai pasivarė 
Švedijos atsakymu

WASHINGTON, bal. 25.
—Užsienių reikalų sekreto
rius Hull šiandien sakė Šve
dijos atsakymas į sąjungi
ninkų prašymą, kad sustotų 
siuntusi balberingus Vokie
tijon, buvo nepatenkinantis.

Sakoma Švedija pranešė 
Anglijai ir Amerikai, kad ji 
negali nutraukti sutartis,

Japonai apsupa
Chenghsien kiniečius
CHUNGKING, bal. 25.—

Japonai, varydamiesi iš ke
lių pusių, susiaurino kinie
čių pabėgimo kelią į pietva
karius nuo Chenghsien iki 
10 mylių pločio, tuo sudary
dami apsupimo pavojų kinie 
čiųi jėgoms tame mieste.

Kiniečiai tvirtina, kad ja- Pagal kurias siunčia balbe- 
ponams brangiai kainuoja 
jų Hcnan provincijos ofen- 
syva, kurios metu nukauta 
suvirš 10,000 japonų.

Vienas japonų dalinys va
rosi į pietus iš Yellow upės 
pozicijos skers sunaikinto 
Lunghai geležinkelio, į Hi- 
sien miesto pusę, 22 mylias 
į pietvakarius nuo Chengh
sien, o kitas priešo dalinys 
varosi įf vakarus nuo Peip- 
ing-Hankow geležinkelio. Tie 
du daliniai gali susitikti į 
šiaurvakarius nuo Mihsien.

ringus Vokietijon.
Hull atsisakė pranešti ko

kių žygių sąjungininkai im
sis tuo reikalu.

Nukrito lėktuvas; 9 žuvo 
MONTREAL, bal. 25. — 

Dumotorinis bomberis nu
krito ant pastatų ir užsi
liepsnojo biznio apylinkėje 
šiandien. Vėliausias rapor

pirmyn Anzio fronte
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Neapoly, bal. 25.—Šios die
nos pranešimas sakė ameri
kiečiai kariai, po smarkaus 
mūšio, vakar pasivarė pir
myn ir užėmė namą pusan
tros mylios į vakarus nuo 
Carano, centriniam Anzio 
fronto sektoryje.

Kitas sąjungininkų dali
nys taipgi pagerino savo 
poziciją tame fronte, oku
puodamas miškus dvi my
lias į /pietus nuo Cisterna, 
svarbaus vokiečių susisieki
mų centro. Jie taipgi užėmė 
kelis punktus pagal kelią 
pietuose.

Cassino mieste vis dar 
vyksta artilerijos dvikovos. 
Viena sąjungininkų patrolė 
centrinėj fronto daly persi-

tas sako 9 vyrai jame žuvo.fc^ per Sangro upę 
Vieni liudininkai sako

bomberis sprogo ore, o kiti 
sako jis atsimušė į namus 
ir tuomet sprogo.

Britų tankai, kariai 
puola japonus Indijoje

PIETRYTINES AZIJOS 
ŠTABAS Kandy, Ceylon, 
bal. 25.—Ilgos eilės karių, 

Nuskandino dar penkiolika nacių laivų i tankų ir patrankų skuba į 
Kohima pusę atakuoti japo-

Atmušė kontratakas

Apšaudo ir bombuoja Sevastopolį
MASKVA, bal. 25 —Pasi - 

ruošdami galutinam Sevas
topolio puolimui, rusai šiuo 
laiku šaudo į jį iš savo pat
rankų, ir iš lėktuvų numeta 
ten didelius skaičius visokių 
bombų.

Rusų lėktuvai be persto
jimo puola Sevastopolį ir 
artimus vandenius. Jų bom
bos ir kulkosvaidžiai nu
skandino 15 vokiečių laivų, 
kuriais naciai ir rumunai 
kariai bandė pabėgti iš to 

j apsupto uosto.
Ift LONDONO — Vėliau- Rusų lėktuvai taipgi skrai 

sios aliantų orinės ofensy-;do virš Stanislovo-Lvovo 
vos metu dingo 2,300 ame
rikiečių lėktuvų įgulų nariu.

Manoma daug jų gyvi, in-i trukdyti rusų pasiruoši 
ternuoti neutraliuose kraš- mama naujai ofensyvai.

t
Devyni nuskandintųjų lai

vų buvo transportai pilni 
vokiečių karių. Per praeitas 
dvi savaites rusai iš viso 
nuskandino 65 nacių laivus

Orinėse kovose numuš a 
22 vokiečių lėktuvai, ir 14, 
jų tarpe penki trimotoriniai 
lėktuvai, buvo sunaikinti 
ant žemės paskutiniam na
cių aerodrome Kryme.

Rusų komunikatas trečią 
dieną iš eilės sakė nėra jo
kių didelių pakeitimų ilgą- 
jam fronte, bet minėjo, kad

<i i r ,____ rasai atmušė naujas naciųapylinkę, Lenkijoje, kur na- . J .,__ kontratakas i šiaurryčius irciai savo puolimais bando .... T T

tuose.

Ift MASKVOS — Rusų 
žurnalas rašė, kad risų ka
riuomenė nestos, kol nenu
kariaus vokiečius jų pačių 
krašte.

Pietinis frontas pradeda 
išdžiūti, ir sniegas jau pasi
leido centriniam ir šiauri-

pietryčius nuo Lvovo, Len
kijoje.

Berlyno pranešimas sakė 
rusai smarkiai atakuoja Se
vastopolį. Anot nacių, jie

nūs prie to centro Assam- 
Burma fronte. Tankai lydi 
britus karius, kurių užduo
tis yra prašalinimas japonų 
nuo kelio tarpe Kchima ir 
Imphal.

Sąjungininkų lė k t u v a t 
puola pasitraukiančius japo
nus, ir artilerija apšaudo 
priešo koncentracijas.

Adm. Mountbatten komu
nikatas sakė britai pavarė 
japonus į šiaurę nuo Im- 
phal, o indėnai kariai užė
mė kitas japonų priešaki
nes pozicijas, suėmė vieną 
patranką, ir atmušė dvi 
kontratakas.

Iš šių raportų daroma iš
vadų, kad britai, jausdami, 
kad Imphal dabar saugus, 
pradėjo, operacijas atsiėmi
mui teritorijos tarpe Kohi
ma ir Imphal.niam fronte. Naciai dėlto a'mušė dideles rusų kontra- 

bijo, kad rusai ir vėl pradės takas tarpe Karpatų ir Dnes PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
žygiavimą. tro upės. DUOKITE JĮ KITIEMS



DlENRAftTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

1$ KITU KOLONIJŲ GYVENIMO
Iškilmingos laidotuvės 
senatoriaus 
R. R. Gutauskio

Omaha, Nebr. — Įvairūs 
Nebraska valstybės ir Oma
ha miesto pareigūnai daly
vavai gedulo pamaldose ba
landžio 19 d., Šv. Antano 
lietuvių parapijos bažnyčioj. 
Parapijos istorijoj nėra įvy
kio, kad tokia žmonių mi
nia dalyvautų laidotuvėse. 
Daugelis turėjo stovėti lau
ke. nes bažnyčia buvo kupi
na.

Garbės grabnešiais buvo: 
gubernatorius Dwight Gris- 
’.vold; Įeit. -gubernatorius 
Roy E. Johnson; Omaha 
miesto majoras Daniel But- 
ler ir trisdešimt Nebraska 
ir senato narių. Grabnešiai 
buvo velionio draugai iš Mu
tual bendrovės; juos lydėjo 
tos bendrovės pirmininkas 
įr Amerikos Sąjungos pir
mininkas Omahoj, J. J. Gu- 
entcr.

lionio dėdė kun. Jurgis S. 
Mikulskis, diakonu buvo ku
nigas Jonas L. P&shang, Ph. 
D., J.C.D.; subdiakonu — tė
vas Benediktas, O.S.B.; ce
remonijų vedėju svečius iš 
Čikagos. Didelis būrys ku
nigų meldėsi sanktuarijoj. 
Po šv. Mišių klebonas kun. 
J. Jusevičius pasakė iškal
bingą pamokslą apie velio- 
lio gyvenimą ir veikimą.

į laido uves buvo atvykę 
senatoriaus tėveliai, brolis 
r 3eselė M. Electa-vienualė.

Gausi minia žmonių nuly
dėjo velionio senatoriaus 
Petro P. Gutauskio palaikus 
į Šv. Marijos Magdalenos 
kapus.

Šv. Antano mergaičių (C 
YO) keglierės laimėjo mies
to čempijonatą. Kegliorių 
rinktinę sudarė: S. Shudinis. 
J. Laurinavičiūtė, S. Sabu
tis, F. Pakenis, V. Bazar ir 
M. Sabites. Mergaitės laimė
jo 55-kius žaidimus ir pavie
niai laimėjo keturis prizus.

INSPEKCIJA PRANCŪZŲ KARIUOMENES narni suokalbiavimu prieš 
Amerikos t santvarką, šian
dien stakė teisimas neturėtų 
būti daromas Washingtone, 
prieš ‘ 'teisėją, kuris yra 
Nsw Dealsris.”

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman- 
tiniua Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir Įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ul PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Parapijos sodalietės daly
vaus Marijus iškilmėse 
Creighton universitete, ge
gužės 7 dieną.

Jonas Stoškus

Lt. Gen. Mark W. Clark, komendantas Amerikos Penk
tosios Armijos Italijoj, daro inspekciją prancūzų kalnų 
divizijos GarigLiano upės slėnyje. Tuo pačiu metu Ame
rikos kariuomenė vykusiai atakavo vokiečių pozicijas ne
toli Cisterna. (Acme-Draugias teiephoto)

1

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

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

JOHN A. KASS
IEWELBY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Tro'

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Fumiture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOVVROOMS IN
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

K

A. A. SENATORIUS 
P. GUTAUSKIS

Iškilmingos laidotuvės a. 
a. Petro P. Gutauskio, iš na
mų. Kūną įi bažnyčią atly
dėję, parapijos klebonas kun. 
Juozapas Jusevičius. Iškil
mingas šv. Mišias laikė ve-

Diulrlko Radio Valandos:
VV.H.F.C. 1420 Kilocycles —

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

Madilloj, >:l0 vai, vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jeurelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve.

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per šį Pavaaarinj 31 Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
.. INCORPORATED 

3241 So. Halsted Streetv * '#». * ( *
- Tel. CALurnet 7237
’'V. . . ★

Krautuvė atdara Nedėliomis — 
nup 10 vftl. ryto iki 4 vai. p.p.

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

Rajoninė konferencija
Šiaurinės New Yorko vals 
tijos lietuviams ir organiza
cijoms žinotina.

Binghamton, N. Y. — Ger 
biami organizacijų viršinin
kai, visuomenės veikėjai ir 
visi lietuviai, gyvenanti šiau 
rinėje ir vakarinėje New 
Ycrko valstijos dalyje.

Be abejo, pastebėjote vi
suose lie'.uvių laikraščiuose, 
kad Amerikos Lietuvių Ta
ryba 'įgaliojo Binghamtono 
Lietuvių Tarybą sušaukti 
šiaurinės Nevv Yorko valsti
jos lietuvių konferenciją.

Binghamtono Lietuvių Tai 
ryba išleido viešą atsišauki
mą. Ir, reikia pasakyti, kad 
dar iš daug miestų negauta 
jokių žinių. Konferencijos 
šaukėjams yra svarbu žino
ti, kas lietuvių kolonijos vei
kiama tame klausime. Ar 
renkami de'egatai į tą kon
ferenciją? Jeigu dar nieko 
nėra daryta, tai reikia tuč 
uojau susirūpinti tuo klau

simu ir susinešti su konfe
rencijos rengimo komitetu, 
ir tai neatidėliojant, nes Lai
ko liko nedaug.

Konferencija įvyks gegu
žės 20-21 dienomis, Arling- 
ton Hotel, Binghamton, N. 
Y. Konferencijos pradžia 12 
vai. pietų laike, šeštadienyj, 
pirm konferencijos dieną, 
vakare 8 valandą tame pa 
čiime batelyje, Binghamtn- 
no Lietuvių Taryba, de’ega- 
tų pagerbimui rengia didžiu
lį bankietą, į kurį kviečia
ma daug aukštų svečių, kaip 
tai Nevv Yorko valstijos gu
bernatorius Dewey; senato
rius James M. Mead; miesto 
majoras W. Lounsberrv; 
kongresmonss E. Hall; laik- 
r’ščių atstovai; žinių agen
tūrų; industrijų, apšvietos 
ir visuomenės atstovai; taip 
gi Lietuves atstovybė, daug; 
visuomenės darbuotojų ir 
gerų kalbėtojų. žodžiu, B 
L. Taryba ruošiasi prie di
delių įvykių. Konferencijos

darbai turi nuskambėt viso 
pasaulio žmonių ausyse.

Tad visų kolonijų lietu
viai, sukruskite ir atlikite 
aavo pareigą! Lieiuva rei
kalauja iš mūs veikimo ir 
3kubaus darbo. Gal, dar šiais

Tikietus įsigykite iš ank
sto, nes vietų skaičius yra 
apribotas. Pavėlavusiems ga 
Ii nebetekti vietų.

Taipgi ir iš kitų miestų 
atvyketantieji į konferenci
ją, kaip delegatai, taip ir

metais bus sprendžiamas svečiai, bankieto tikietus tu
Lietuvos likimas. Ant kiek 
mes sugebėsime padaryt a- 
batinkamą spaudimą į šios 
šalies valdžią ir visuomenę, 
ant tiek galime tikėtis pa
lankaus sprendimo Lietuvos 
klausime.

Žodis Binghamtono lietu
viams.

Binghamtono lietuviai tu
rite irgi pa? įrodyti visu 100 
nuoš. geri lietuviai. Visi į- 
sigykite bankieto tikietus, 
kurie parsiduoda po $2.50 
Visi stengkimės tame ban 
kiete dalyvauti. Be geros 
vakarienės, išgirsite gen 
kalbų iš žymių žmonių val
džioj ir visuomenėj, ameri* 
konų ir lietuvių tarpo. Taip
gi girdėsite dainas gerų. dai
nininkų ir tt. f

3E

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Ave.

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARK 

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

lAIGlIIJ
VTF.NTNTT.I.TS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nno 1 

Ud 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk-, 

tadieniais nuo 7 11d 8 v. v.
"MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Ave., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

Se 33

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

rite užsisakyti iš anksto. 
Artimų Pennsylvanijos mies 
tų lietuviai esate .taipgi kvie 
čiami į tą .mūsų bankietą.

Binghamtono Lietuvių Ta
rybos valdyba:

Pirm. A. Lepa
Sekr. P. B. Balčikonis
Iždin, E. JaskauskienČ
Nariai: kun. E. Krancevi 

čius, dr. J. J. Breivis, J. M. 
Bučinskas.

Visus susirašinėjimus ves
kite šiuo adresu: Mr. P. E. 
Balčikonis, Langdoh Grove, 
Kirkwood, New York.

Vienam kaltinamųjų
VVASHINGTON, bai. 24. 

—Lawrence Dennis, vienai 
30 asmenų, kurie yra kalti-

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų MorgiČių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMI6INO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT 8UPERVIS1ON

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

_______ OF CHICAGO

4192 Archer Ave. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

■ į .... t-į..=s==

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonaa — PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA STOKER...........<Q OQ
STOKER COAL, Ankšto* rOMea, Jy ĮQ

I 2 nyk plautim, chemiškai prirengto*
BLACK BAND LUMP...........TTT.eil OC
PETROLEUM COKE ..................glgcS

Eatra Courne d>14.0U

58

Res. 6958 So. Talman Ave.
Bes. TeL GBOvehUl 9617 
Offlee Tel. HEMIock 4848

DR. 1 J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

OFISO VALANDOS:
Hna 2 Iki 4 ir noo 6 Od 8 raL vak. 

Nedėtomis pagal sutartį ,
Offlee TsL YARŠs 4787 
Namą TeL PROspeet 1888 '

Tel CANai 6122

DR. BIEŽIS

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 
adresas.

I.letuvUkas 
Žydukas — 
N. KANTER 
savininkas.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone TARDS 8054

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami lg»g- 
tamlnuotl jaa moderniSklausta 
metodą, kuris regSjmo mokslas 
gali auteiktl.

88 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų akių (tempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kkmpaa l»-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien »:IO a m. iki 1:10 p. m. 

Trečlad. ir ŠUtad. t: 10 a m. 
iki T:00 p. m.

" DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

29 metų patyrimas
Tėti Yarda 1829 ’**

Pritaiko Akintus. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
8491 80. HALSTED 8T. 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Iki 8
| Sekmadienyje pagal sutartį.

Tel YARdg 2249

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4845 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Ofteo Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. 1. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIBUBGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflso vaL« 1—8 Ir 8—8:80 P. H. 

Trečiadieniais pagal satartį

Tel YABds 5921
Bes.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Oflso vaL: nno 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Stree'

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—1 popiet Ir 7—8 ▼. v. 
■okmgd, Trečiad. ir Oeštadionlo 
• ^vakarais ofisas uždarytas.

RKZ1 dENGiJA
S241 VVest 66th Place 

Tel. REPubUc 7868 /

TeL CANai 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare. ,

Tel. YABds 3140

DR. V. A. SIMKUS *

744 W«t 35th Street
▼aL: 11-12; 2-4; Ir 0:30-8:30 

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame aavo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMIock 8700
Ree. tel. PROspeet 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.

Ofiso Tel...........VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

fa* Penktadieniais 
Vai: 18-12 ryte, 2-9. 7-9 P. M. 
U47 S. Halsted SL, Chicag* 

Pirmadieniais, Trečiadieniais
Z ir Šeštadieniais 

VaL: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Oflso Telefonas: YARdg 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. Tel: MIDvray 2880 

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofteo Tel LAFayette 3210 
Rez. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Benkite: KEDde 2868

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
y Penktad. 1:30 Gd 9:30 vak.

fieštad. 6 vaL iki 9:30 vak.
Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

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

DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS” HFIjP WAWTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dmrborn Street 
Tel. RANdoloh 8488-8488

HVARBCB PRANEttMAfl

W»r Manp<twer Oon«mlw«lon nn- 
atatymal reikalauja kad (landu
mas darbininku turi blervtl Pa- 
llunsnvlmo Kast (sta lement of 
avallahillty) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Oomniisslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje jstalftnje. 
Persitikrink lt ar Jt'is galit gauti 
Ir ar jums reikalinga palluosa- 
vlmo raštas. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

ITEIP WANTED — VYRAI

DIRBTUVĖS
DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

HELP WANTF.D — VYRAI HELP W ANT IT) — MOTERYS

T.ANOT’ PT.OVft.IU—HOVRFMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokeatls. Atsišaukite 
Timekeeper’s Ofisan 

EDGETVATER REAEH HOTETj 
5349 Sheridan Road

PULLMAN
AIRCRAFT

— Reikia —

* Melai Valytoji!
* Darbininku
* Ofisams Vaikų

GERA MOKESTIS 
6 Dienos j Savaitę

100% KARO DARBAI
Ųatojrios Darbo Sąlvgos 

Puiki Transportacija 
(T. C. Suburban. Cottnge Grove 
gafveknrlais. lOSrd bnsu linija)

Jei dabar nesate užimti su 
karo darliais

MATYK IT MR. WOWFTjI<
Hmployment Ofisus atdaras 

valandomis tarp 8 ryto ir 4 pp.

Pullman 
Standard Car 

Mfq. Co.
Aircraft Division

900 E. 103rd St.

SVARBI PRAMONE
siūlo

NEPAPRASTA PROGA
prie

Nuolatinių Darbų DABAR
ir

PO KARO
Maintenance Vyrų ir Paprastų 

Darbininkų. Visokių.
Puiki Mokestis — Įsteigta Bonų 
ir Pensijos Pienai — Pašaukit 

ar atvykit į:
Personnel Dept.

NATIONAL ALUMINATE 
CORPORATION

6216 W. 66th Place
Tel. PORtsmouth 7240

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKIT Į

2924 W. 51st SL
NUO 9 RYTO na 5 PP.

Central 
Steel Si Wire Co.

REIKIA DARBININKŲ
Karo darbai. 40 vai. į savaitę. 

Laikas ir pusė už viršlaikį. 
Atsišauklt.

JOHN BADER LUMBER CO. 
2020 N. CLYBOURN AVĖ.

SCREW MACHINE OPERS. 
IR SETTERS

Prie Brown & Sharpe automatics.
BIRTMAN

ELECTRIC COMPANY 
4140 W. Fullerton

REIKIA
DIRBTUVES DARBININKŲ

Pastovūs darbai, gera mokestis. 
Atsišaukit.

REVERE ELECTRIC MFG. CO. 
2949 N. Paulna

DŽFNITGRKV — patyrusiu pagei
daujama dirbti Tx»op ofisų name.

CHICAGO T1TI.E « TRVST CO., 
________ 09 W. Washlngton St. '

MERGINŲ — MOTERŲ
Lengvi dirbtuvės darhaf Patyrimo 
nereikia. Pastovfls darbai. 40 vai. ) 
savaitę. Pradinė mokestis 824 iki 
$26. Ijiikas Ir pusė virė 40 vai.

CHARLES DOPPELT & CO.. 
412 N. ORLEANS 3nl FI/OOR

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ

• 2 ŠIFTAI
8:30 RYTO IKI 4:30 PP.

5 VAK. IKI 10 VAK.
Aukščiausia rata, geros valandos. 

Pastovūs darbai. Atsišaukit tuojau.

PROTECTION PRODUCTS CO. 
615 N. Aberdeen

MERGINŲ IR MOTERŲ

CAN D Y B ALL 
VYNIOTOJŲ

SU AR BE PATYRIMO

Gera Mokestis
DARBAS IŠTISUS METUS 
LAIKAS IR PUSE VIS 40 VAL.

SHOTWEIL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

6 PAKUOTOJŲ 
IR VYNIOTOJŲ

Prie Shipping dept. darbų. 75c i 
vai. straight time. $1.121/2C į vai. 
virš 40 vai. abelnai atieks $44.00 
į savaitę. Apmokamos atostogos. 

Gera transportacija 
MATYKIT MR. BANKS

BARRETT-CHRISTIE CO.
108 N. Clinton St. FRA 9540

DŽENITORTATTS — Vyro tarp 55 
iki 65 metu senumo, pilnam ar da
liniui laikui. Nuolatiniai. Gera mo
kestis. — TRIANGEE MACHINE 
VVORKS. 3650 N. Ashland.

PAINT GRINDER REIKIA
Abelnai produkcijai. Mažoj augan- 
čipj dirbtuvėj. Puiki ateitis. Auto
matiškas pakElimas. Atostogos. Vir
šlaikis. Apdrauda.
Pašaukit Mr. Davis—NEW 5170

WOOD—DAVIS CO.
8318 Northweat Hlgbway

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

BEARDSLEY & PIPER CO.
, 2541 N. Keeler

. FJLERS
PRIE LENGVŲ DALIŲ 

BIRTMAN
ELECTRIC COMPANY 

4140 W. Fullerton
DŽFNITORH'S — patyrusio pagei- 
dauiama dirbti Tx>op ofisu name.

CHICAGO TITLF & TRVST CO., 
89 AV. AVashlngton St.

DU KARO DIDVYRIAI

Sgt. Charles E. (Comman
do) Kelly (dešinėj), iš Pitts
burgh, Pa., laiko rankose 
ginklą, kuriuo nukovė pen
kis vokiečius, ir 2nd Lt. Er
nest Childer, indėnų kilmės, 
iš Broken Arrow, Okla., 
spaudos konferencijoje, Wa- 
shingtone. Abu didvyriai ap
dovanoti Kongresiniu Gar
bės Medaliu. (Acme-Drau- 
gas telephoto)

Šiaur-Vakarų Dalyje Dirbtuvėje
Reikia Gabių, Pastovių Darbinikų

DIENOMIS IR NAKTIMIS ŠIFTAI
80 vai. darini j savaitę. laikas Ir pti.Mp virš 40 vai.

Ekstra Ilonai naktiniais Šutais.

* Mašinistų — All around
* Engine Lathe Operatorių
* Turret Lathe Operatorių
* Milling Maehine Operatorių
* Radial Drill Operatorių
* Grinders — Intemal ir External
* Tool Grinders
* Machinery Assemblers

Atsišaukite j

SHELDON MACHINE CO.
4258 NORTH KN0X AVĖ.

(Arli Montrose Ir Cicero Avc.)

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 na 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.A
Pradinė ratą 80c j valandą su 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių.

5c premija dirbantiems vakariniais 
ar naktiniais šiltais. Pirmas šlftas 
7:30 ryto Iki 4 pp.. vakarinis Slftas 
4 pp. iki 12:30 ryte, naktinio šlftas
12:30 iki 7:30 ryte.

ATSISAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm fleštad.
8:10 ryto Iki 4:10 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims ild 50 
metų senumo. Valandos: noo 5:30 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Amžins 20 Iki 50 metų. 
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis

Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

Plrmad. visų dieną Penktad.
• 8:30 ryto ild 5 pp.

PARDAVIMUI

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

[ REIKIA TUOJAUS 1
* CUPOLA REPAIR VYRŲ
* SAND CUTTERS
* FOUNDREJE DARBININKŲ

SU AR BE PATYRIMO

DIENOS IR NAKTIES ŠIFTAI

4100 W. 42nd Place

MOTERŲ
Mekandškai palinkusių atlikti 

VYRŲ DARBUS už LYGIĄ MO
KESTĮ. Regularia pakėlimas. 
Pašaukit Mr. Mlner, CALomet 2121

R. R. DONNELLEY k SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenne

TUCKER — PATYRUSIO
2 needle ar zlg zag mašinon operato
rės. Taipgi Rhlrrtng mašinon opera
torė* Pantovfln darbai. Aukšėinunla 
mokentin Ir viršlaikin. Atnišaukit j 
Room 502.

GERA ATEITIS
ATSIŠAUKIT TUOJAUS

WESTERN FOUNDRY CO.
3634 S. Kedzie Avė.

J

4

STAR TUCKINO OO. 
529 S. Franklin St.

NAKTIMIS VALYTOJŲ — valan
doms nuo vidurnakčio iki 6 ryto. 
Atnišaukit prie užpakaliniu durų. 
ILLINOIS ATHLETIC CLUB, 112 
S. Mlchlgan.

RANKOMIS SlYVftJŲ 
Gera mokentin. Atnišaukit J 
CHICAGO FITR CLF.ANFRS

1941 W. 47th 8L

WPB žinios 
šeimininkėms

Karo Gamybos Įstaiga 
praneša, kad maždaug 1,- 
200,000 laikrodžių-budintojų 
bus pagaminta par š. m. ba
landžio, gegužės ir birželio 
mėnesius.

Karo Gamybos Įstaiga 
taip pat praneša, kad tiktai 
apie 200,000 elektrinių ly
gintuvų bus pagaminta per 
1944 metų mėnesius. Metų 
programa buvo sudaryta pa 
gaminti 2,000,000 lygintuvų 
bet dėl darbo vietos suvar
žymo, jų bus pagaminta tik
tai apie vieną dešimtadalį 
to skaičiaus.

WPB taip pat pareiškia, 
kad šeimininkės greitai gaus 
daugiau ir įvairesnių dydžių 
emaliuotų puodų '(OWI)

PARSIDUODA — 3-Ju fletų mūrinis 
namaa West Sldėje—W. 23rd Place. 
šaukite—Virginia 1141—Mr. Sloger.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

'Į*

MUMS GI REIKIA DAUGIAI 
KARO DARB

TUOS GINKLUS
ĮNINKU
PAGAMINTI!

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

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

PIRKITE KARO BONUS!
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★ For Help 1
★ For Service!
★ For Results! 
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LONDONO LENKAI IR
(LKFSB) Londono lenkai, 

dalyvaujant lenkų vyriausy
bės prezidentui ir ministe- 
riams, kovo 1. atvykę į Lon
dono katedrą Šv. P. Mari
jos koplyčioje pakabino Auš
ros Vartų Šv. P. Marijos 
paveikslą su lenkišku ir an
glišku maldos tekstu. Nors 
maldoje yra ir gražių teks
tų, kaip prisiminimas, kad 
Marija daug kartų yra gel
bėjusi Vilnijos gyventojus 
ir prašymai, kad atitolimų 
nuo miesto nelaimes ir, at- 
.menant draugų pralietą 
kraują, dovanotų nusikalti
mus, tačiau ten yra ir poli
tinių atspalvių: Vilnius va
dinamas “naszym” ir “ipols- 
kiem Wilnem” (“Mūsų, len
kų Vilniumi”).

Nors tose iškilmėse daly
vavo aukščiausieji lenkų vy
riausybės asmenys, į jas ne
atvyko nei Londono arkiv. 
B. Griffin, nei vienas iš jo 
vyskupų pagelbininkų (jų 
Londono diecezijoje yna du).

Lietuvos ministeris Lon
done Balutis atatinkamoms 
įstaigoms pasiuntė protesto 
raštą, kuriame labai rimtu 
ir atsargiu tonu išdėstė lie
tuvių nusistatymą: pažymė-

Naciu bomba 
Liet. pasiuntiny
bės palangėj

(LKFSB) Nacių lėktu
vams bemėtant bombas ant 
Londono viena nukrito ne
toli Lietuvos pasiuntinybės 
lango. Laimei, bomba ne
sprogo, būtų padariusi dide
lių nuostolių, gal net ir gy
vybėmis. Netoliese nuo Lie
tuvos pasiuntinybės esanti 
kitos valstybės ambasada 
labai smarkiai nukentėjo.

Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos bažnyčia ir kleboni
ja dar nuo bombų daug nė
ra nukentėjusios, nors atai- 
žų jau yra nukritusių.

Londono lietuvių parapiją 
aplankė USA lietuviai ka
riai Antanas Tumalionis iš 
Wilkes-Barre, Pa., Petras 
Virbauskas iš Pittston, Pa. 
ir Antanas Čelkis iš Chica
gos. Jie patenkinti savo pa
dėtimi ir džiaugiasi gauną 
gerą maistą.

Londono lietuviai džiau
giasi gavę Amerikoje išleis
tų knygelių apie Lietuvą, 
kurias jiems nusiuntė Liet. 
Kat. Fed. Spaudo® Biuras.

VILNIUS
jo, kad Lietuva, būdama ka
talikiškas kraštas ir artimas 
lenkų kaimynas giliai atjau
čia ir lenkų tautos dabarti
nes kančias. Praeityje Lie
tuva su Lenkija yra turėju
sios daug ką bendro ir da
bar jos bendrai kenčia nuo 
nacių ir kentėjo nuo bolše
vikų. Kai Lenkija liko vokie
čių agresijos auka, lietuviai, 
nežiūrėdami patirtos skriau
dos atplėšiant sostinę Vil
nių, nepasidavė vokiečių ska 
tinimams pulti Lenkiją, bet 
netgi pagelbėjo daugeliui 
lenkų, kenčiančių nuo inva
zijos. Tačiau lietuviai nie
kada neatsižadėjo savo tei
sių į Vilnių. Ką kitos tau
tos mano apie lenkų norus 
prisijungti Vilnių, turėjome 
progos daug kartų patirti ir 
tą dar kartą pabrėžė miu. 
pirm. Churchilia, kai vasa
rio 22 d. pasakė: “Mes nesa
me pripažinę Vilniaus oku
pacijos, įvykdytos lenkų 
1920 metais”.

Toliau ministeris prime
na, kad lenkai nepatenkinti, 
jog stipresnis jų rytų kai
mynas bando savaip spręsti 
ginčus, bet gi lenkai, kelda
mi reikalavimus Vilniaus 
atžvilgiu, vartoja beveik tuos 
pačius metodus savo silpnes
nio kaimyno — Lietuvos at
žvilgiu. Ypač apgailėtina, 
kad lenkai šitokiu būdu ban
do savo religiniais veiks
mais pridengti savo politi
nius siekimus.

Egzaminai į pakraščiu 
sargybos akademiją 
gegužės 10

Per visą kraštą gegužės 
10 ir 11 dd. bus egzaminuo
jami kandidatai įstojimui į 
J. V. Pakraščių Sargybos 

i Akademiją. Priėmimas ka
detais į minėtą akademiją 
bus daroma parenkant eg
zaminų būdu kandidatus, ku
rie turi būti ne jaunesni kaip 
17 metų amžiaus ir n e senes
ni kaip 22 metų amžiaus ge
gužės 1 dieną, 1944. Užklau
simai dėl egzaminų vietos 
ir kitų informacijų turi bū
ti siunčiami: Command»nt. 
United States Coast Guard, 
Washington, D. C.

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

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS 

MELSKITĖS U2 TAIKĄ*
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Nervų karas
INVAZIJOS BELAUKIANT

Pasaulis laukia didžiosios sąjungininkų invazijos Eu
ropon. Ypač nekantriai jos Laukia nacių pavergtosios 
tautos.

Kada invazijios žygiai bus pradėti ir iš kur, tai žino 
tik vyriausioji sąjungininkų militarinė vadovybė. Mes 
galime tiktai spėlioti.

Nežinojimas dienos nė vietos ar vietų, kada ir iš kur 
prasidės didieji puolimai, aišku, labai nervina priešus, 
šį “laukimo periodą” reikia vadinti “nervų karu.” Toks 
karas naciams užduoda nemažus smūgius. Tai nervina 
ne tik vokiečių visuomenę, bet kariuomenę ir jos va
dovybę. »'
SPĖLIOJIMAI

Neseniai kalbėjęs per radijo Winston Churchill, Di- 
d uosius Britanijos premieras, pažymėjo, kad prieš pra
dedant didžiąją invaziją bus duotas ne vienas klaidin
gas alarmas (‘‘many falše alarms, many feints and 
many dress rehearsals”). Tie dalykai bus daromi, kad 
priešą suklaidinti.

Sekretoriaus Cordell Hull kalba irgi turėjo nemažai 
rrilitarinių bruožų, kurie davė progos priešams daryti 
vienokių ir kitokių spėliojimų ir gerokai pasinervinti.
PIRMIEJI ŽENKLAI

Kad invazijai į Europą yra rengiamasi, nėra paslap
tį. Apie tai atvirai kalba patys vyriausieji karo va- 
dn.i. Be to, apie tai aiškiausiai kalba nuolatiniai bom
bardavimai iš oro įvairių priešų pozicijų. Vokiečiai gal 
bfit norėtų nuspėti invazijos kelią iš bombardavimų 
lėktuvais. Bet įspėti negalės, nes yra bombarduojamos 
r'cių tvirtovės iš visų šonų. Bombarduojama Prancū
zija, Balkanai, Italija, Belgija, Olandija ir patsai nacių 
lizdas — Vokietija. Tuo būdu vokiečių karo vadovybė 
negali susivokti, kur daugiau sutraukti militarinių jėgų. 
REKORDINIS BOMBARDAVIMAS

Kalbant apie bombardavimą, .įdomu yra turėti gal
voj šias skaitlines: praėjusią savaitę (per šešias die- 
n s) yokietįjos ir jos užimtų teritorijų padangę raižė 
virš dvidešimts tūkstančių lėktuvų. Pusė to skaičiaus 
(dešimts tūkstančių) buvo keturių inžinų bombonešiai, 
kr.rie priešų pozicijas “pavaišino” 25 tūkstančiais tonų 
bombų. Reikia sau vaizduotis, kiek nuostolių padaryta 
naciams. Be to, toks intensyvus bombardavimas smar
kiai triuškina vokiečių nervus.
STENGIASI RAMINTI IR RAMINTIS

: , T / \
Kad Vokietijos gyventojų nervai visai nesuižtų, na

cių propagandistai per radijo ir spaudą stengiasi ra
minti visuomenę. Jie vis dar mėgina įtikinti, kad na
cių kariuomenė esanti pakankamai stipri, kad atremti 
ir sulaikyti sąjungininkų invaziją. Esą jie turį virš 
trisdešimts tūkstančių priešlėktuvinių automatiškų ka
nuolių ir, be to, pasieniais turį* dvylika tūkstančių mil
žiniško didumo kanuolių. Savo žmonėms naciai mėgina 
dar ir tai įkalbėti, kad jie turį kažkokių slaptų apsi
gynimo priemonių. Apie tas ‘‘slaptas priemones” są
jungininkai, girdi, ir sapnuoti nesapnavę.

Bet vargu pavyks nacių lyderiams nuraminti visuo
menę, kuri tiek daug karių buvo prigauta ir apvilta. 
Tuo labiau nepavyks atitaisyti jos suardytų nervų.

Didėjantis “nervų karas” vis tik pasako, kad gyve- 
* flarne invazijos išvakarėse.

Kardinolas O'ConneH
Balandžio 22 d., kaip jau mūsų, buvo pranešta, mirė 

kardinolas William O’ConneH, Bostono arkivyskupas, 
sulaukęs gilios senatvės — 84 metų amžiaus. Velionis 
buvo katalikų hierarchijos Amerikoje dekanas.

Velionis kardinolas kunigu įšventintas prieš šešias
dešimtį metų, vyskupu prieš 42 metus ir kardinolu pa
keltas prieš 33 metus.

Kardinolas O’Connell gimė ir augo neturtingoje dar
bininko šeimoje Lowell, Mass. Nuo 1876 m. iki 1878 
metų velionis studijavo St. Charles kolegijoj, Ellicott 
City, Md. Tris metus mokėsi Bostono kolegijoj, kurią 
baigė 1881 m. Po to buvo, pasiųstas tęsti aukštus moks
lus Romoje, kur buvo įšventintas kunigu 1884 m. •

Trumpai padirbėjęs Bostone, kur pasižymėjo kaipo 
stiprus veikėjas ir kalbėtojas, turėjo vėl grįžti Romon, 
nes buvo paskirtas Šiaurės Amerikos Kolegijos Romoje 
rektorium. Čia jis įsigijo daug draugų tarp visokio 
luomo žmonių. 1901 m. paskirtas PorUand, Me., vysku
pu. 1906 m. paskirtas Bostono arkivyskupu koadjuto
rium.

Velionis buvo didelis meno mylėtojas. Jis pats yra 
sukūręs nemažai vertingų bažnytinės muzikos kūrinių. 
Todėl jis griežtai smerkė visokius muzikos ir dainų 
darkytojus, taip vadinamus “kruneriais” ir kitokiais 
vardais. Jis taip jau vedė stiprią kampaniją prieš vi
sokius nepadorumus filmose. Be to, visais laikais do
mėjosi ir ekonominiais ir net politiniais klausimais. Į 
jo pareiškimus vienu ar kitu dienos reikalu daug rim
to dėmesio būdavo kreipiama.

Amerikos katalikų hierarchija velionies asmenyje ne
tenka stipraus vado. Jam mirus, Amerikoje belieka tik 
vienas kardinolas, būtent kardinolas Dougherty, Phila- 
delphijos arkivyskupas.

★
Draugijų dėmesiai

Gauname gerų žinių, kad į Lietuvių Konferenciją. Chi
cagoje (ji bus sekmadienįi gegužės mėn. 21 d.) nema
žas draugijų skaičius jau išrinko atstovus ir daugelis 
aukųi konferencijai paskyrė. Tai turėtų paskatinti vi
sas lietuvių patriotines draugijas pasekti jų gražų pa
vyzdį.

Lietuvių draugija, kuri šiuo svarbiu momentu atsisa
kytų prisidėti prie vieningo darbo, siekiančio pagrei
tinti Amerikos pergalę ir Lietuvos išlaisvinimą, skau
džiai nusikalstų prieš savo tautą. Todėl, reikia manyti, 
kad tokių draugijų, kurios nenorėtų vieningai dirbti 
šiems kilniems ir svarbiems tikslams, neatsiras nei Chi
cagoj, nei apylinkėse.

APŽVALGA
Lenkija, Lietuva ir kiti kraštai

Lietuvoje slaptai veikianti Laisvės Kovotojų Sąjun
ga, slaptai spausdintame leidinyje, kaip iš Londono pra
neša LKFSB korespondentas, taip įvertino Lenkijos po
ziciją: “Lenkija panoro atimti Lietuvai Vilnių ir sun
kino jai padėtį Klaipėdoje — ir per visą laiką netu
rėjo draugo iš tos pusės; Lenkija panoro užgrobti Gu
diją ir Ukrainą — ir įstūmė tas tautas į Maskvos ko
munizmo glėbį; Lenkija prikibo prie Čekoslovakijos 
vieno apskrities — ir pati susilaukė Vokietijos karo; 
Lenkija tarėsi su Vokietija Rusiją padalinti, o pati 
tapo Rusijos ir Vokietijos padalinta.

Lenkija turi atsiminti, kad dabar yra XX tautų ir 
pozityvaus nacionalizmo amžius, ne grobimų, o intere
sų suderinimo amžius. Ne lenkų, o aplenkėjusių lietu
vių ir ukrainiečių bajorijos luomo likučių vadovauja
ma Lenkija ėjo dabartinio viską grobiančio nacionaliz
mo keliais. Plėšimų keliai slidūs. Jie gali Lenkiją į 
penktą padalinimą nuvesti. Rusija*, Lietuva ir Ukraina 
vis vien bus politiniais faktoriais Rytų Europoje. Len
kija turi jau dabar nusistatyti: kova ar taika ir atsi
žadėti želigovskiadų negarbingo metodo. Lenkija eina 
savo natūraliu vakarų interesų keliu; Lietuva ir Uk
raina eina savo bendrų interesų keliu. Nuo vieno® Len
kijos elgsenos priklausys taika ir rimtis Rytų Euro
poje”.

Neturėdami smulkesnių informacijų, kas sudaro Lais
vės Kovotojų Sąjungą, mes čia tik paduodame jų žo
džius, iš savo pusės pridėdami, kad lenkų vyriausybės 
pareiškimas, jog Lenkija pasisako už Lietuvos laisvę ir 
yra pasiryžusi pagerbti teisėtus lietuvių reikalavimus 
ginčijamais klausimais, atidarytų kelią į platesnį, pa
vergtųjų kaimynų bendradarbiavimą, kurį lietuviai su 
visais kaimynais norėtų išplėsti.

★
Balandžio mėn. “š. K. A. Aidai” išėjo labai gražūs. 

Leidinys pavestas Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 
Draugijos sidabrinei sukakčiai paminėti. Įdėta plati 
draugijos istoriju, daug iliustracijų ir straipsnių. Visi 
puslapiai papuošti sidabro spalva.

Jų kraujo įrašas 
neišdils istorijos 
lapuose...

(LKFSB) Kanadoje išei
nantis žurnalas: ‘Relations’ 
paskelbė tikslius duomenis 
apie nužudytuosius dvasiniu 
kus Ispanijoje 1936-1939 m. 
Statistinės žinios paimtos iš 
“Revista Catoliea” š. m. va
sario mėn. Paduodami skai
čiai vyskupijomis, bet bend
ras skaičius nuo Ispanijos 
raudonųjų rankos kritusių 
pasaulinių kunigų — 4,010, 
Iš vienuolių — daugiausia 
nužudyta kunigų Šv. Mari
jos Širdies vienuolyno—237, 
tėvų pranciškonų — 104, tė
vų jėzuitų — 100, dominin
konų — 97, augustijonų — 
93, kapueinų — 89, pijorų 
— 84, saleziečių — 67, laza- 
ristų — 56, benediktinų — 
48. Kitų vienuolių nužudy
ta po mažesnį skaičių, tik 
daug nuo raudonųjų rankos 
žuvo vienuolių-brolių (ne ku 
nigų): Krikščioniškų Mo
kyklų Brolių — 145, marin
tų, brolių — 109, Šv. Gab
rieliaus brolių — 3. Iš viso 
vienuolių Ispanijoje nužudy
ta 1,475, tačiau šis skaičius 
dar nėra pilnas. Taip, kad 
bendras iki šiol suregistruo
tų Ispanijoje nužudytų pa
sauliečių kunigų ir vienuo
lių skaičius — 5,485. Pri- 
skaitant dar ir tuos, kurie 
mirė dėl žiaurių kankinimų 
kalėjime, žuvusiųjų dvasi
ninkų skaičius prašoktų 6.- 
000. Jie savo krauju uždėjo 
antspaudą tikėjimui, kuriuo 
gyveno ir kurį mokino. Jų 
kraujo auka neišdils iš isto
rijos lapų.

Pažymėtina, kad Madride 
gyvena viena lietuvaitė, iš
tekėjusi už ispano gydyto
jo, kuri išgelbėjo vieno ku
nigo gyvybę. Ji buvo gavu
si dokumentus, kad ji yra 
Lietuvos pilietė, jautėsi sau
giau ir galėjo savo namuo
se nuslėpti pavojun pateku
sį kunigą. Dabar tas kuni
gas yra Madrido vyskupo 
sekretoriumi.

Degtukams knygutėse 
nustatytos aukš
čiausios kainos

Degtukai knygutėse, netu
rinčiose komercinio skelbi
mo, buvo parduodami net po 
20 centų už 50 knygučių, 
kaip skelbia Kainų Adminis
tracijos Įstaiga. Dabar nu 
statytos aukščiausios kainos 
sekančiai: už 50 knygučių 
detalėse krautuvėse po 14 
centų; gi grandinių (chain- 
stores) krautuvėse ir super
markete po 13 centų už 50 
knygučių, arba. 25 centai už 
100 knygučių. <OWI)

Lietuvaitės vyras 
naciu nelaisvėje

(LKFSB) Žinomo lietuviš 
kosios spaudos bendradar
bio K. Vidikausko duktė 
garina per Raudonąjį Kry
žių Laiškus nuo savo vyro 
W. J. Doyle, kure yra vo
kiečių nelaisvėje. Jis buvo 
radijo tarnybos dalyje ir j 
nelaisvę pakliuvo Afrikoje. 
Iš pradžių jis buvo laiko
mas Italijoje, o vėliau buvo 
pergabentas į Vokietiją.

IŠ KARO VEIKSMŲ PACIFIKE

Amerikos karo jėgos vieta nuo vietos artėja prie Phil
lippines. Įvykdžius sėkmingą invaziją į Hollandia Piet- 
vakarų Pacifike, Phillippines beliko tiktai 1375 mylių. 
Hollandia užėmimas japonams sudavė didelį smūgį. (Acme- 
Draugas telephoto)

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
PAS

—1»

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
RMtt W. CERMAK RD....................TsL CANaI 8M1

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

l

t-------- --- ' ............................................................
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

^tsio WEST ROOSEVELT ROAD '
___ -f

— Laikraštininkas K. Vi- 
dikauskas šiemet švenčia 65 
m. amžiaus sukaktį, pernai 
šventė 30 m. savo vedybinio 
gyvenimo ir 40 m. savo dar
buotės plunksna. Jis ir da
bar ne tik lietuviškiems laik 
naščiams prisiunčia medžia
gos, bet lietuviams palan

kias informacijas moka pra
vesti ukrainiečių, lenkų ir 
kituose laikraščiuose, taipgi 
yra ir LKFSB-ro bendradar
bis. Geriausio pasisekimo je 
darbuotėje!

— Vidikauskų sūnus taip
gi tarnauja kariuomenėje, 
nusiimtas uet į Angliją.

»
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chicago ir Apylinkėse
Pasiruošimas
Lietuvių konferencijai 
Chicagoje sekmadienį, 
gegužės-May 21 d. 
1944 m.
Lietuvių Auditorijoj,
3133 So. Halsted St

Atidarymas, himnai, sve
čiai, kalbos, rezoliucijos, mu 
zika, dainos.

Pirmoji sesija 10 vai.
Antroji sesija 2 vai.
Programa 4 vai.
Šokiai ir programa 7 vai.
Kviečiame draugijas, klu

bus ir kuopas rinkti ir siųs
ti po vieną delegatą nuo 25- 
kių narių.

Prašome gausiai aukoti 
Nepriklausomos Lie t u v o s 
darbui.

Lauksime svečių dalyvau
ti sesijose, programose ir 
šokiuose.

Mandatus, aukas ir pa
klausimus reikia siųsti Kon
ferencijos Bendro Komiteto 
sekretorei: Miss E. Mikužis, 
2121 N. Western Ave., Chi- 
oago, III.

Vienybėj už Tėvynę!
Dr. K. Draugelis,

pirmininkas 
Kun. I. Albavičius,

vice pirmininkas

Iš ARD 2 skyriaus 
veiklos

Bridgeport. — ARD 2 sk. 
skaitlingam susirinkime at
silankęs dvasios vadas kun. 
J. Prunskis savo kaLba pa
gyvino susirinkimą ir už
kvietė į parapijos pikniką, 
kuris bus gegužės 21 d., Vy
tauto parke. Komisija, apsi
ėmė vesti virtuvę, būtent 
Bubnienė, P. Savickienė, S. 
Bučienė, O. Lipnickienė.

Pranešta, kad serga trys 
narės: T. Gricienė, M. Ka
marauskienė ir Stonkienė.

Išvažiavimas į Ryans 
Woods, prie 87 ir S. West- 
em Ave., No. 25, 2 skyriaus 
bus birželio 11 d.

Skyriun įsirašė septynios 
-naujos narės.

Rėmėjos rengiasi važiu o-l 
ti į ARD jubiliejinį geimą, 
geg. 28 dieną. Paskirta ir 
auka. Delegatais išrinkta: j 
Julius Kareiva, Jonas Dim- 
ša, Petronėlė Jančauskaitė, 
M. Sabaliauskaitė, M. Pui- 
šienė, M. Rakickienė, M. 
Vainauskienė ir R. Kodienė.

Valdyba

Labdariu centro 
susirinkimas

Labdarių Sąjungos centro 
valdybos, direktorių, kuopų 
atstovų ir prie sąjungos pri
klausančių draugijų svarbus 
susirinkimas bus balandžio 
26 d., būtent šį vakarą šv. 
Kryžiaus par. salėj, 7:30 va- 
lanrą.

Į susirinkimą.prašome at
vykti ir senelių prieglaudos 
statymo komisiją

Darbu patarėjai 
padeda sugrjžtan- 
liems veteranams

Kaipo priemone padėti su- 
grįžtantiems šio karo vete
ranams susirasti tinkamus 
ir labiausiai naudingus kraš-: 
to karo pas!angoms darbus,) 
Karo Darbų Jėgos Komisija 
U. S. Employment Service 
pastato visos? savo vietinė
se 1,500 raštinėse patarėjus 
veteranams (‘ Veteran’® eonu 
celor”).

Panašūs patarėjai pasta 
tyti ir prie kai kurių ligo
ninių, WMC praneša, pabrėž 
dama, kad šioji įstaiga jau
čia, jog toks patarnavimas ’ 
yra būtinai reikalingas tau
tinei ekonomijai ir taip pat 
veteranams, kurių paliuosuo 
jama po 25,000 per mėne
sį. (OWI)

i

J

/•Sį" /'oralfctterDay
Vi U.S.WAR BONDS

Eleven members of * ««cret Bei • 
glan nnderground orramcation re- 
sponsible for aiding United Nationa 
fliers shot down over German occu- 
iied terrltory were executed by 
'azl flring sųuads recently over sK

3-day period. They were charged 
by their German captors with “aid
ing the enemy.”

Hera in America we can aid ia
the fight against Hltler without en- 
dangering our livee if we do our 
work diligently and buy War Bonda 
every pay day.STSS 7410 «. & TrMtury D«vfcPadėkonė

A 1A

A. a. Jurgis Brazauskas

Rožė ima dažą iš šaknų, 
žmogus gi dorybes įgyja iš 
kūdikystės.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave., Chicago
Telefonas GROvehUl 0142

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

Esu atgimstančios 
Lietuvos dukra... -

Marytė Butautaitė, gimu
si ir augusi Lietuvoje. Bū
dama Telšių gimnazijoje, pa
sižymėjo scenos gabumais ir 
gražiu balsu. Aktingai daly
vauja draugovės veikime.

At-kų draugovės statoma
me veikale “Taip Tėvas No
rėjo” vaidins Rinos rolę. Ri-I| 
na turtinga sulenkėjusio lie
tuvių Varneckių duktė. •

...nejaučiu lenkiškumo nei, 
kiek, nes mano senoliai bu- į 
vo lietuviai ir mano gyslo
se teka lietuviškas kraujas...!

...Algi, eisiu su tavim 
karo lauką, slaugysiu sužeis-I 
tuosius, aprišiu jų žaizdas. , 
juk aš esu gražiųjų Lietu , 
vos Laukų duktė...

Atsilankę į vakarą balan-1 
džio 30 d., 5*30 vai. vakaro, 
šv. Jurgio parap. salėje pri- 
duosime Ateitininkams dau
giau ūpo ir toliau taip gra-' 
žiai darbuotis tautos gero-' 
vei ANA

kuris mirė Balandžio 5d., l'J44m., ir tapo palaidotas Balandžio 
10d., švento Kazimiero kapinėse su Iškilmingomis pamaldomis at
laikytoms šv. Kryžiaus parap. bažnyčioje, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsidėkoti Hemą, kurie sutelkė jam paskutinj patar
navimų. ir palydėjo jj į tų neiAvengiamų amžinybės vietų.

Mes, atmindami ir apgailėdami tų jo liūdnų prasi&alinimų 
iš mūsų tarpo, šiuomi nuoširdžiai dėkojame mūsų dvasiškiems 
tėveliams: kun. kleb. Anicetui lankui už įspūdingas pamaldas už 
jo sielų ir už puikų pamoksiu bažnyčioje ir prie kapo, taipgi už 
sukalbėjimų rožančiaus namuose laike šermenų ir už leidimų lai
kyti gedulo pietus parapijos salėje, taipgi už užprašymų Tėvelių 
Marijonų su kurių pagalba buvo galima atlaikyti penkerias šv. 
Mišias laike laidotuvių. Didelj padėkos žodį reiškiame Tėveliams 
Marijonams už atnašavimą brangios šv. Mišių aukos už a. a. sielų.

Dėkojame varg. Vi. Daukšai už gražų grojimų ir giedojimų 
pritaikintų giesmių, kurias a. a. Jurgis mėgdavo, taipgi poniai 
Pierzynakkenei už jausmingų solo ir Seselėms Kazimierietėms už 
prirengtmų vaikučių choro ir maldas mokykloje Bėkojame šv. 
Mišių Ir gėlių aukotojams, taipgi grabnešiams ir visiems, kurie 
paguodė mus nuliūdimo valandoje. Pagalios, dėkojame visiems 
daiyvavusiioms laidotuvėse žmonėms ir taipgi graboriui Leonar
dui Ežeraklut už simpatingų patarnavimų: o tau. mylimas vyre ir 
tėveli, lai Visagalis Dievas suteika amžinų ramybę ir atilsi.

Nuliūdę: Moteris. Dukterys, Sūnai, Brolis, Žentai, Marti, 
Anūkai ir visos kitos Gimines.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MC3Ų

AUPYKITE
dėl 

1944
ŲPREME

'SAVINOS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINB 
DIVIDENTŲ

TA..........

tl751 W. 47th Street

KOTRYNA GESTAOTIENE
(po tėvais Riškūnaitė)

Mirė Bal. 24d., I944m., 3:05 vai. p.p., sulaukus 38 m. amž. 
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Upytės parap., 

Stultlškių kaimo. Amerikoje išgyveno 37 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Antaną; sūnų Martiną; 

2 dukteris Eleniutę ir Marytę: motiną Jadvygą Kiškūiuenę; 
tetą Oną Daučiūnienę ir jos šeimą; dėdę Juozapą Klikūną ir 
jo šeimą; pusbrolius kun. Albiną Kiškūną, Aleksandrą, Vla
dislovą, Karolį, Stanislovą ir Juozapą Kiškūnus, Juozapą ir 
Stanislovą Zalumskius, Zenorą Daučiūną ir Raymondą Klikū
ną ; pusseseres Eleanorą Cartwright, Jadvigą Tompack, Adelę 
Silewski 4r Violet Kowera, ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas randasi namuose: 4049 S. Talman Ave. 
Laidotuvės įvyks penkta., Balandžio 28cL, 1944m. Iš na

mų 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo Šven
čiausios Panelės Marijos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Vyras, Sūnus, Dukterys, Motina, Teta, Dėdė, 
Pusbroliai, Pusseserės ir visos kitos Giminės.

Laid. direkt. — J. Liulevičius, tel. LAFayette 3672.

VINCENTAS LUTKUS
Gyveno 634 West 35th St. tel. Yards 3129

Aprūpintas Paskutiniais Sakramentais mirė bal. 23 d., 1944 
m., 8:25 vai. vak., sulaukęs puBės amžiaus.

Gimė Latvijoje. Kilo iš Beletkių kaimo, Bakštų vienkie
mio, Vitinės valščiaus ir Auce apskričio.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Petronėlę (po tėvais 
Tupikaitė), 2 dukteris Darlene Cooke, žentą Alexander ir 
Dolores, pusbrolį Joną Piktužį, jo moterį Josephine ir jų 
šeimą, 5 pusseseres Julią Girdvainis, Barborą Kaminskis 
(Cambridge, Mass.), Veroniką Stumbris (Springfield, III.), 
Ida Walters (Chicagoje) ir Šaltienę iš Wisponsin ir jų šei
mas, švogerką ir švogerį Barborą ir Petrą Paliulius, švogerį 
ir švogerką Antaną ir Liudvisę Tupikaičius, švogerį ir švo
gerką Pranciškų ir Peaches Tupikaičius (Califomia), ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Velonis priklausė prie 
Chicagos Lietuvių dr-jos ir prie Liet. Piliečių dr. West Sidėje.

Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioje, 3319 So. Lituanica 
Ave.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, bal. 27 d., 1944 m.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Dukterys, Žentas, Pusbrolis, Pusseserės, Švoge- 

riai, švogerkos ir Giminės.
Laidotuvių Direktorius Mažeika ir Evanauskas, Telefonai: 

Yards 1138-1139.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudoikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVUtl 200 PAKINKLI
RANDASI PAS 
PASIRINKIMUI.

MUS JUS

Geriausio Materiolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam, 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbto vi:

VENETIAN
štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVE. 

(Netoli Grsnd Ave.)
PHONE: 8EELEY 6103

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2
4330-34 S. California 

Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi nmimiiiiimiHiiiiiiiiiiiHiiimiiniiiiiiiiimi 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

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! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiPERSONAUZED MEMORIAU9 A.T NO ADDITIONAl. CO8TI PART1CULAR PEOPfcE JPREFER PACHANKIS FBODUOTIOM8 DI8TRIBUTOR8 OF TH1 FA1COU8 MONTB2LLO ORAMTTB Mest Beantlful—Mort Endartag—Stroagest--Bes* Ia «m VTorld. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

RREirarra prus —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— « 

Member of the Lithuanlan Chamher of Commerce

MODERNI Išvidini PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 8. M1CHIGAN AVE.

Phones: CANAL 2515 
OOMMODOBE 5768 

PULLMAN 1276

L BUKAUSKAS
10821 SO. M1CH1GAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVE.________ Phone YARDS ,4008

J. LIULEVIČIUS
4348 80. CALIFORNIA A VE. Phone LAF. 8578

P. I. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
________________Telephone YARDS 1419_____________

L I. ZOLP
1046 NEŠT Mth 81. Phose YARM 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phooe YARDS 11®—88
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
=*=r už U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą
BUVĘS "DRAUGO" DARBININKAS 

DABAR U. S. ORO KORPUSE

Corporal Frank Juozaitis, 
kurs gyveno adr. 2335 W. 
23rd St., Chicagoje, dabar 
randasi U. S. oro jėgose ir 
yra lavinimas vakaruose dėl 
savo busimųjų pareigų.

Pranas yra gimęs bal. 18 
d., 1922 metais, Chicagoje, iš 
tėvų Mykolo ir Agnietės Juo
zaičių, kurie gyvena viršnu- 
rodytu adresu. Jis yra neve
dęs. Kadangi jis pasiry
žo savanoriai tapti oro kor
puso nariu, tas jam ir pasi
sekė ir jis išvyko į jam pa
skirtą stovyklą gruod.*29 d., 
1943 metais.

Visi kviečiami

l Vargdienių Seserų Giidos seimą
Jungtinėse Amerikos Val

stybėse yra Šv. P. M. Nekil
to Pnasidėjimo lietuvaičių 
seserų kongregacija, kuri y- 
pač pasišvenčia pagerinti 
vargdienių žmonių reikalus, 
todėl šios seserys yra vadi
namos* Vargdienių seserimis. 
Kad Vargdienių Seserų vei
kla būtų sėkmingesnė, tuo 
tikslu Chicagoje veikia Varg 
dienių Seserų Gildą, kuri 
kongregaciją remia materia
liškai.

• Ateinantį sekmadienjį ba
landžio 30 d., 2 vai. po pie
tų, Aušros Vartų parapijos 
salėje, West Sidėje, Chica
goje, įvyks Vargdienių Se
serų Giidos antrasis seimas. 
10 valandą Aušros Vartų 
bažnyčioje įvyks pamaldos, 
po to bus pietūs atstovams 
parąpijos salėje.

u MIRACLE" sienoms
M A LIA V A

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popienoms, ma- 
liavotoms sienoms ar lu
boms, wallboard, skiepų 
sienoms.

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

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

RMUWAUnmtN

PHOAUOM 
‘ “irose

BERLAND'S
PAINT STORE 

Me, Pri.teu.igI7 s. Halsted St
Visur

Pietvakarių Krautuvė —

Pradžios mokslą Pranas į- 
gyjo Ss wyer Mokykloj; augš- 
tesnį mokslą įgyjo Harrison 
Technical mokykloje, kurią 
baigė kelis metus atgal. Be
lankydamas šią mokyklą, jis 
ypatingai pamilo futbolo lo
šimą — ką jis su dideliu pa
mėgimu lošė.

Pažymėtina, taipgi, kad 
Pranas savo laiku yra dir
bęs “Draugo” spaustuvėje, 
t. y. vakarais ir subatomis, 
kur jis savo geru ir ramiu 
būdu įgyjo nuoširdžių prie- 
tęlių. Jis buvo vienas mūsų 
ištikimųjų — arba kaip sa
kome “dependables”. Prieš 
išvykimą į kariuomenę jis 
dirbo Link Beit kompanijoj, 
Chicagoje.

Maloniam mūsų buvusiam 
darbininkui linkime garbin
gai atlikti savo pareigas 
U. S. oro jėgose ir sveikam 
sugrįžti pas savo tėvus ir 
prietelius.

Visi esate kviečiami į pa
maldas ir į Vargdienių Se
serų Giidos seimo posėdį, 
kuris bus įvairus ir įdomus.

Vokiečiu nelaisvėje
Karo departamentas pra

eitą pirmadienį pranešė 633 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
yra vokiečių nelaisvėje. Be
laisvių skaičiuje 34 vyrai 
yra iš Illinois valstijos, 16 
iŠ jų yra iš Chicagos, 5 iš In
diana, 1 iš Michigan ir 12 iš 
Wisconsin.

Sumažėjo
National Safety Council 

praeitą pirmadienį pranešė, 
kad įvairių rūšių nelaimių 
sumažėjo septyniais procen
tais, metų bėgyje.

Telefonas 
CANAL 1684 

9618 West 26th Street
- -----------

GALINGAS MĖSĘ LAIVYNAS PACIFIKE, K URS UŽĖMĖ MARSHALL SALAS
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Bendras vaizdas Amerikos karo laivyno, stovinčio vien oj Marshall salų įlankoje. Šis laivynas išmušė japonus iš 
Marshall salų ir už savaitės po to smarkia ugnim iš laivų kanuolių ir lėktuvų bombų apgriovė stiprią japonų bazę 
Truk saloje. (Acme-Draugas telephoto)

Kas Girdė t
Chicagoje ♦

Nubaudėt
Vienas vyras, turintis 34 

metus amžiaus, gyv. Shef- 
field avė., troko vairuotojas, 
buvo nubaustas penkiasde
šimt dolerių sumoje už tai, 
kad jis mušė savo žmoną, 24 
metų amžiaus. Ji teisme pa
reiškė, kad vyras ją išmušęs 
iš sąmonės, kai ji grįžo 1 va
landą naktį iš restoranų ir 
naktinių klubų.

♦ * •t
Nelaimė

Automobilį vairavo 15 me
tų amžiaųą jaunuolis. Jis va
žiavo skersai 61-mos gatvės,
prie 6033 Drexel, ir įvyko - 
nelaimė. Jo automobilis už
mušė 71 metų amžiaus kelei-; . • •* • •. : t .......... -• «. .vę.

Herojai

oro jėgos Anglijoje, buvo ap
dovanoti Distinguished Fly- 
ing Cross už pasižymėjimą. 
Apie tai pranešė Karo De
partamentas praeitą pirma
dienį.

Karas tarp gemblerių

Ir vėl šūviai pasigirdo...
Anksti praeitą antradienį 

gengsterių pasaulyje vėl gir
dėjos šūviai, šūviai sunkiai 
sužeidė Peter Gallichio, 34 
metų, policijos atpažintas 
kaipo gembleris ir narys se
nos “42” gengės. Jis buvo 
sužeistas netoli Diversey 
Parkway viešbučio, 712 Di
versey pkwy, kur jis gyveno.

Policija mananti, kad tai 
turi kokį ryšį su nesenai įvy
kusiais nužudymais, kurie 
įvykę gemblerių rateliuose.

Policija prisiminė senus 
Gallichio’s kelius, tų dienų ir 
po jų, kai jis tarnavo kaipo 
vairuotojas dėl “42”, kur 
centras buvo 12th ir Paulina, 
kur Guzik atsirado dienai 
praėjus po jo dingimo.

Praeitą pirmadienį Chica-) 
goję mirė moteris, kuri tu
rėjo 113 metų amžiaus. Ji 
gyveno pas savo dukterį šiuo 
adresu: 9855 Exchange ave.|

Baisus įvykis bežaidžiant

Seiki metų vaiko sumanumas išgelbė
jo jaunuolio gyvybę

SUMANI MOTERIS DIRBTINU KVĖPAVIMU IŠGEL
BĖJO JAUNUOLIO GYVYBĘ. KAI NUPIOVE KILPĄ 
Gydytojai ir nursės praei-J Paskui įvyko nelauktas

to pirmadienio vakare suši
lę dirbo, kad išgelbėjus 
George Coleman, 11 metų 
amžiaus, gyvybę, kuris buvo 
sunkiai sužeistas bežaidžiant 
keistą žaislą.

Bet jie nebūtų galėję pa
gelbėti jaunuoliui, jei nebū
tų laiku atvykusi Mrs. Patsy 
McKerrow, 35 metų, 3576 
Dickens avė.; suteikti pagal
bą, ir jei nebūtų parbėgęs į 
namus šešių metų vaikas
Vernon Šumerą.

♦ .. * *

Coleman, Sumers, ir dar 
pustuzinis kitų vaikų žaidė 
užpakaliniame kieme, 3567 
Dickens avė. Coleman buvo 
išrinktas “blogu vyru”, žai
dimo metu “blogas vyras”

Aštuoni chicagiečiai, 8-tos ( turėjo būti pakartas, einšnt
laukiniu papročiu.
-•* Vaikai užnėrė ant didelio 
medžio kilpą, Coleman sto
vėjo ant apverstos dėžės, ir 
kilpa buvo užnerta aplink jo 
kaklą.

Gallichio taip pat žinomas 
kaipo “Joe” ir “Mibbs”, buvo 
pašautas 1:10 vai. naktį, kai 
jis važiavo pastatyti savo 
automobilį netoli viešbučio. 
Jo žmona keletą minučių 
pirmiau buvo išlipusi iš au
tomobilio.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
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dalykas. Dėžė paslydo, ir 
Coleman pasikabino kilpoje. 
Jo žaidimo draugai pabėgo 
nusigandę. Sumer irgi pabė
go, bet tiesiai į namus. Jis 
pašaukė savo senelį Clayton 
Wright, 65 metų, kuris tuo
jau pakvietė Mrs. McKer- 
row. Jie abu nubėgo prie ka
bančio be sąmonės jaunuolio 
ir greitai nupiovė virvę.

Mrs. McKerrow, trijų vai
kų motina, tuojau suteikė 
dirbtiną kvėpavimą nukentė
jusiam. Paskui atvyko Inha- 
lator squad. Jei ne Mrs. Mc- 
Kerrow ir šešių metų vaikas, 
tai George Coleman būtų 
buvęs jau grabe. George Co- 
lerąan buvo nugabentas į 
vaikų ligoninę.

Reikėtų, pratinti, kad vai
kai žmoniškesnius žaidimus 
pasirinktų, kur nėra pavo
jaus gyvybei.

Laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

praeitą pirmadienį paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų (navy, marine 
corps ir coast guard) sąra
šą, kuriame pažymėta, kad 
34 jūrininkai buvo sužeisti, 
15 patekę japonų nelaisvėn, 
13 dingę ir vienas mirė.

SKELBKITES “DRAUGE"

716 vyrų sužeista ka-' 
ro frontuose

Karo departamentas pra
eitą pirmadienį paskelbė 
716 Jungtinių Amerikos Val
stybių kareivių pavardžių, 
kurie buvo sužeisti Azijos, 
Centro Pacifiko, Europos. 
Viduržemio ir pietvakarių 
Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 34 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, šeši iš jų 
chicagiečiai.

Sužeistųjų karių skaičiuje 
šeši vyrai yra iš Indiana val
stijos, jų tarpe yra sužeistas 
karo fronte pvt. Sylvester J. 
Jr. Laurinas, jo motina Mrs. 
Mary M. Laurinas gyvena 
2019 Broadway, East Chica
go.

Sužeistųjų skaičiuje taip 
pat du vyrai yra iš Michigan 
ir 14 iš Wiaconsin.

"Taip tėvas nori"
Šv. Jurgio lietuvių para

pijos salėje, Bridgeporte, 
sekmadienį, balandžio 30 die
ną, 5:30 vai. vakare, Chica
gos ateitininkai atvaizduos 
iš Lietuvos nepriklausomy
bės kovų dramą: “Taip tė
vas norėjo”. Veikalas įdo
mus, artistai geri, todėl 
kiekvienas turėtų pamatyti 
šį vaidinimą. Ateitininkų 
grupė pašoks keletą lietuviš
kų tautinių šokių.

Ateitininkai ruošia šį va
karą paminėti trijų metų 
ateitininkų gyvavimo sukak
tį Chicagoje.

PIRKITE KARO BONUS!
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X 95 metai šiandie suėjo, 

kai Chicagoj įsteigtas vadi
namas “Mayor’s Court” lo- 
kalėms biloms spręsti. Teis
mą atidarė tuometinis Chi
cago mayoras James Wood- 
worth. Taip pat lygiai 75 
metai, kaip gubernatoriaus 
John M. Palmer buvo pas
kirtas pirmas Chicago Va
karų Parkų Komisionierių 
Bordas.

X Uršulė Laurlnienė, 
Town of Lake biznierka ruo
šia dideles vestuves dukte
riai Silvijai. Jai su Antanu 
Vilimavičium vestuvių var
pai Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
suskambėsi geg. 28 d. per 12 
vai. Mišias šv. Į bažnyčią 
bus lydima dvylikos pamer
gių ir dėdės Gust Stakausko. 
Vestuvės bus Syrena valgyk 
loj.

X Kun.K. Barauskas, dnr. 
“Draugo” redakcijos narys, 
režisuoja Ateitininkų drau
govės dramos sekcijos vei
kalą “Taip tėvas norėjo”. 
Vaidinimas bus balandžio 30 
d., Šv. Jurgio parapijos sa
lėj. Programoj bus įsceni- 
zuoti ir tautiniai šokiai.

X Filmą iš Šv. Antano 
gyvenimo ir darbų bus ro
doma Šv. Jurgio parapijos 
salėj, gegužės 2 d. Filmą 
yra graži ir verta visiems 
pamatyti. Filmai rodyti ini
ciatyvą ima TT. Marijonų 
Bendradarbių 10 skyrius. 
Pelnas eis perpus su para
pija,

X Pumputienė ir Jaspa- 
rienė, žinomos Brighton Pk. 
veikėjos, šiuo metu daug 
darbuojasi, kad ruošiamas 
vakaras Tėvų Marijonų mi
sijoms Pietų Amerikoj pa
remti pasisektų. Vakaras 
bus gegužės 7 d., Darius-Gi- 
rėnas salėj. Bus kortavimas 
ir kauliukais žaidimas. Do
vanų bus daug ir gerų..

X Aleliūnienė, Mazeliaus- 
kienė ir Leščinskienė, Bri- 
dgeporto veikėjos, Moterų 
Sąjungos Chicago apskri
ties išrinktos komisijon ben
dram trijų apskričių (Fede
racijos, Susivienymo ir Mo
terų Sąjungos) vakarui su
ruošti.

X Goberienę, žinomą drau 
gijų veikėją Marą.uette Par
ke, šiomis dienomis patiko 
nelaimė: laiptais lipdama su
klupo ir nusilaužė ranką. 
Kaulas trūko net keliose vie
tose.

X Petras Kundrotas, 6916 
S. Maplewood Avė., šiomi3 
dienomis darbe sužeidė ran
ką. Kundrotai yra žinomi 
kilnių darbų rėmėjai.

X Juzė Dambrauskienė, 
2330 West 24 St., šiomis 
dienomis pardavė savo na
mą ir kai kuriuos rakandus 
paaukojo Labdarių Sąjun
gos ūkiui.

X Malvina Juozaitienė.
2335 W. 23 St., šiuo metu 
serga ir gydosi namie. Yra 
dr. S. Biežio priežiūroje. Sū
nus Mykolas taipgi daug rū
pinasi motinos sveikata.
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