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Australiečiai kariai varosi į Madang bazę
LONDONAS, bai. 26. — 

Pranešimas iš sąjungininkų 
štabo pietvakarių Pacifike 
sakė australiečiai kariai da- 
sivarė iki 4 mylias nuo Ma
dang, svarbias japonų bazės 
Naujoj Gvinėjoj.

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, bai. 26.— 
Pranešimai iš šiaurinės Nau 
jos Gvinėjos fronto nurodo, 
kad amerikiečiai labai grei
tu Laiku užims tris jiaĮponų 
aerodromus Hollandijoje.

Atakavo Paramushiro ir Shumushu
WASHINGTON, bai. 26. 

— Laivynas pranešė, kad 
Amerikos lėktuvai • išnešė 
naujas atakas ant japonų 
bazių nuo centrinio iki šiau
rinio Pacifiko.

Vieni lėktuvai atakavo 
ja nonų bazes Paramushiro, 
Shumushu ir Matsuwa sa
las, Kurile salyne, tik 500 
mylių nuo pačios Japonijos.

Senatoriai pyksta už 
Patton pareiškimą

WASHINGTON, bai. 26. 
—Lt. Gen. George S. Pat
ton, Jr. Londone padarytas 
pareiškimas, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės, Angli
ja ir Rusija ‘‘valdys pasau
lį” iššaukė daug kritikos 
Wiashingtone.

Republikonai Senator i a i 
Brewster ir Wherry reporte
riams pranešė, kad visi pa
reiškimai užsienių reikalais 
turėtu paeiti vien tik iš sek
retoriaus Cordell Hull.

Karo departamentas ofi
cialiai pranešė, kad Gen. 
Patton padarė tą pareiški
mą vien tik savo, o ne karo 
departamento, vardu.

Mirties bausmė danam 
už pinklų nešiojimą

STOKHOLMAS, bai. 26. 
— Vokiečiai Copenbagene 
paskelbė dekretą, kuriuo 
visi asmenys, ant kurių bus 
rasti ginklai, bus tuoj su
šaudyti.

Atkirtimas Danijos nuo 
Švedijos tęsiasi antrą die
ną. Laikraštis Svenska, Dag 
bladet rašė, kad per praei
tas 24 valandas sabotažas 
Danijos sostinėje pasiekė 
aukščiausią laipsni nuo vo
kiečių okupacijos pradžios.

KALENDORIUS
Balandžio 27 d.: Šv. Zita; 

senovės: Gotardas ir Auš
relė. I X

Balandžio 28 d.: šv. Po
vilas nuo Kryžiaus; seno
vės: Rimgailė.

ORAS
šilčiau. Bus lietaus.

Užėmus tuos aerodromus, 
Amerikos bomberiai turės 
bazes iš kurių galės skristi 
į šiaurę, Philippinų link, 
atakuoti japonų bazes. Pa- 
sis'ūmėdami ir tampriau 
apsupdami aerodromų sek- 
torj;, amerikiečiai kariai ran 
dasi tik mylią nuo tų lėktu
vų bazių.

Kariai žygiuoja pirmyn 
po Lt. Gen. Walter Krueger 
ir Lt. Gen. R. E. Eichelber- 
ger komanda.

Tai yra kelinta tokia ataka 
ant tų šiaurinių pozicijų.

Marsh.aj’luose, mūsų lėk
tuvai numetė 138 tonus bom 
bų ant ten likusių japonų 
pozicijų, kurios yra nuolat 
atakuojamos.

Kitos atakos buvo pada
rytos ant Ponape ir kitų 
salų Caroline salyne, ir vie
ną salą Hali grupėje.

U.S. laivynas bus 
pasaulio didžiausias

ANNAPOLIS, Md., bai. 
26.—Adm. Earle W. Mills 
šiandien pareiškė, kad iki 
šių metų (pabaigos Amerikos 
laivynas bus didesnis už su
dėtinį visų kitų pasaulio 
valstybių laivyną.

Rumunijos premjeras 
nuvyko i frontą

ANKARA, bai. 26.—Čia 
sakoma, jog Rumunijos 
Premjeras lon
aplankęs Moldavia frontą, 
kur rumunai kariai laukia 
naujos rusų ofensyvos, kad 
“pakelti jų moralę.”

Sustabdė airių laivų 
plaukiojimą Lisabonan

DUBLINAS, bai. 26. — 
Laikraštis Irish Press šian
dien rašė, kad dėl britų at
sisakymo išduoti reikalin
guosius liudijimus, airių 
laivai nebegali plaukti tar
pe Lisabono ir Airijos.

Atakavo lėktuvų fabriką Turine
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Neapoly, bai. 26. — Šl‘abo 
komunikatas sakė sąjungi
ninkai kariai vis dar gerina 
savo pozicijas Anzio fronte, 
o didieji bomberiai atakavo 
lėktuvų fabriką Turine.

Kiti keturmotoriniiai lėk
tuvai puolė Parma tiltą, 
šiaurcentrinėj Italijoj, ir 
geležinkelius prie Ferrara.

Iš daugiau negu 1,400 at
skirų skridimų vakar dieną, 
16 sąjungininkų lėktuvų 
dingo, ir 14 priešo lėktuvų

Kaina 3c Chicago, Illinois, Ketvirtadienis, Balandžio (April) 27 d., 1944 m. Price 3c Vol. XXVIII

RUOŠDAMIESI INVAZIJAI PRIPRANTA PRIE SPROGIMŲ

Smarkūs amerikiečiai pėstininkai gauna paragauti visokių dalykų. Atvaizde matome kaip 
jie puola ant smėlio, kad išvengti sužeidimo nuo sprogimo, besilavindami invazijai manevruose 
Anglijos krante. Pulk. Paul. W. Thompson, invazijos ekspertas, yra jų mokytojas. Army Sig
nal Corps nuotrauka. (Acme-Draugas Telephoto).

britai nuskandino Amerikiečiai atakavo Brunswicka
NACIU NAIKINTUVĄ

LONDONAS, bai. 26. —
LONDONAS, bai. 26. — keli vokiečių lėktuvai buvoLaivynas pranešė, kad bri

tų ir kanadiečių karo laivų 
dalinys užtiko nacių naikin
tuvą prie Isle de Bas, Pran
cūzijos krante, ir šūviais iš 
savo kanuolių jį nuskandi
no.

Nuskandintasis laivas bu
vo vienas trijų ar keturių 
priešo naikintuvų, kuriuos 
sąjungininkų dalinys užtiko 
ir atakavo.

Sunaikino Hitlerio 
specialų traukini

ANKARA, bai. 26.—Pati
kimi raportai sako nesenai 
įvykusioj sąjungininkų ata- 

Antonescu koj ant Stuttgarto susprog-
dintas Hitlerio specialus 
traukinys, bet Hitleris ne
buvo pavojuje, kadangi jis 
netolimoj stoty buvo išlipęs 
iš traukinio.

Anot pranešimų iš Vokie
tijos, visi asmenys traukiny 
buvo užmušti, kuomet ke
lios bombos pataikė tiesiog 
ant vagonų stovinčių Stutt- 
gart stotyje.

Paskutinė didelė ataka 
ant Stuttgarto buvo britų, 
kovo 15 d.

PIRKITE KARO BONUS i

buvo sunaikinta.
Vieno korespondento pra

nešimas iš Berno sakė Bu
dapeštas, Vengrijoj, pusiau 
išnaikintas, Sofia, Bulgari
joje, didžiumoj išgriauta, ir 
nacių geležinkeliai Balka
nuose labai suaižyti.

Per praeitas tris dienas 
sąjungininkai Anzio fronte 
išnešė kelias nedideles ata
kas Carano apylinkėj, cen
triniam sektory, kurių metu 
suėmė suvirš 50 belaisvių.

Maždaug 1,000 Amerikos 
lėktuvų šiandien atakavo 
industrinius taikinius Bruns 
wick apylinkėje ir kitur va
karinėj Vokietijoj. Stabo 
pranešimas sakė amerikie
čiai nerado jokios nacių lėk
tuvų opozicijos.

Visi bomberiai saugiai 
grįžo iš atakų, bet šeši ma
žieji lėktuvai dingo, mato
mai priešlėktuvinių patran
kų numušti.

Kovos lėktuvų daliniai šį 
rytą skrido per kanalą ir 
puolė invazijos instaliacijas 
ir kitus taikinius Prancūzi
joje. Dėl prasto oro atakų 
rezultatų nebuvo galima ma 
tyti.

Stabas taipgi pranešė, kad

Okupavo Madang? Į Sako užves daug bylų
dėl kasyklų perėmimoN. GVINĖJA, bai. 26.— 

Australiečiai kariai okupa
vo japonų Madang bazę.

Amerikiečiai kariai jau 
užėmė du Hollandia aero
dromus ir varosi ant trečio.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO — Rumunų 

pranešimai sako rusų karino 

menė pradėję iš naujo vary

tis į Galati aliejaus lankus

IA MASKVOS — Rusn 

laivai ir lėktuvai nuskandi

no 5 nacių transporto lai

vus, kurie vežė nacius ka

rius iš Sevastopolio, bei 2 

patrolinius ir kelis kitus lai

velius.

IS LONDONO - Ameri

kos lėktuvai numetė 1,500 

tonų bombų ant Vokietijos 

trečiadieny. Berlyno prane

šimas sakė lėktuvai vakare 

skrido virš šiaurinės Vokie

tijos.

SKELBKITfiS “DRAUGE"

sunaikinti arba sužaloti ant 
žemės.

Šios dienos ofensyvą bu
vo kitas žygis sunaikinimui 
vokiečių geležinkelių. Bruns 
wick yra svarbus geležinke
lių ir lėktuvų statybos cen
tras.

Osnabruck, kuris, anot 
vokiečių, buvo taipgi ata,kuo 
tas, yra didelis geležinkelių 
centras.

Nacių DNB agentūros 
pranešimas sakė, kad nežiū
rint prasto oro dideli sąjun
gininkų lėktuvų daliniai 
skrido virš centrinės Vokie
tijos.

Britų naktiniai lėktuvai 
vakar naktį ir vėl atakavo 
įvairius nacių taikinius.

WASHINGTON, bai. 26. 
—Vidaus reikalų sekretoria
to advokatas Fowler Harper 
šiandien kalbėjo į atatovų 
buto apropriacijos komisiją, 
ir pranašavo, kad dėl vy
riausybės žygių perėmime 
anglies kasyklų praeitą ru
denį, jų savininkai per atei
nančius penkis ar dešimts 
metų užves dideles bylas 
prieš vyriausybę už jiems 
padarytus nuostolius.

Naciai sako atmušę rusų atakas
LONDONAS, bai. 26. —j šeštadienio nemini didesnių

Vokiečių ir rumunų rapor- mūšių.
tai sako rusų kariuomenė Naciai sakė jų jėgos,
pradėjo ataką plačiam fron
te pietin&j Rusijoj, nuo Kar
patų iki Juodosios jūros.

Vokiečių komunikatas sa
kė rusams atakavus prie 
Dnestro vakar, naciai atlai
kė jų puolimą ir atmušė jį 
savo artilerija ir lėktuvais.

Rusų komunikatas nuo

WASHINGTON, bai. 26. 
— Prez. Rooseveltas šian
dien instruktavo karo sek
retorių Stimson ‘‘imtis rei
kalingų žygių,” kad į(vyk- 
dinti prezidento įsakymą 
prekybos sekretoriui Jonės 
perimti ir operuoti Mont
gomery Ward & Co. įmonę 
Chicagoje.

CHICAGO, bai. 26.—Mont 
gomery Ward & Co. boardo 
pirmininkas Sewell Avery 
šiandien atmetė prezidento 
įsakymą perduoti krautuves 
prekybos sekretoriaus (padė

Karo laivai padėjo 
jugoslavu išlipimui

LONDONAS, bai. 26. — 
Pranešimas iš Cairo sakė 
jugoslavai partizanai išlipo 
Mjlet saloj, prie Jugoslavi
jos kranto, ir smarkiai kau
jasi su naciais gynėjais.

Anot pranešimo, jugosla
vų išlipdinimui padėjo są
jungininkų karo laivai, ku
rie apšaudė nacių pozicijas.

Mjlet sala randasi 12 my
lių į pietryčius nuo truputį 
didesnės vokiečių laikomosX
Korcula salos. Vėliausiomis 
žiniomis, sąjungininkai jau 
valdo arba kaujasi už tris 
kitas salias tik į šiaurę ir 
vakarus nuo Korcula.

Mjlet užėmimas tad duo
tų sąjungininkams salų po
zicijas abiejose pusėse Kor
cula salos, tuo sustiprinda
mi Adrijatikos bazes Jugo
slavijos invazijai, arba pa
gelbėjimui jugoslavų parti
zanų.

UŽGYRĖ 'LEND-LEASE' 
AKTO PRATESIMA

WASHINGTON, bai. 26. 
—Senato užsienių reikahį 
komitetas šiandien nutarė 
užgirti “lend-lease” akto 
pratęsimą, ką atstovų bitfas 
jau anksčiau padarė.

Užsienių apsikeitimo ad
ministratorius Leo T. Crow- 
ley komitetui sakė lend- 
lease programas turi būti 
pratęsiamas iki to laiko, 
“kuomet jungtinių tautų ar
mijos maršuos Berlyno ir 
Tokyo gatvėmis.”

drauge su rumunaūs kariais, 
įsiveržusios į rusų linijas į 
šiaurvakarius nuo laši, ir 
“sumušę priešo prisiruoši
mus ofensyvai.”

Anot nacių, vengrai ka
riai atmušę rusų kontrata
kas tarpe Karpatų ir viršu
tinio Dnestro.

jėjui Wayne Chatfield Tay
lor.

Vėliausiu pranešimu, fe- 
deraliniai kariai jau perėmė 
tos firmos krautuves pildy
mui Prez. Roosevelto įsaky
mo.

Montgomery Ward & Co. 
atsisakė pasirašyti sutartį 
su CIO unija. Darbininkai 
tuomet išėjo ant streiko. 
Prez. Rooseveltas atsišaukė 
į streikininkus baigti strei
ką, ir į firmą pasirašyti su
tartį. Avery atsisakė tai 
daryti, todėl Prezidentas 
davė vėliausįj įsakymą per
imti firmos krautuves.

Sąjungininkai išmuša 
daug japonų Indijoje
PIETRYTINES AZIJOS 

ŠTABAS Kandy, Ceyion, 
bai. 26.—Sąjungininkų ob- 
zervatoriai pranešė, kad ja
ponai džiunglių kariai des
peratiškai puola Chindits 
karių įsteigtas kelių bloka
das centrinėj Burmoj.

Adm. Mountbatten štabo 
komunikatas sakė britų jė
gos vis stipriau įsisteigia 
Imphal-Kohima apylinkėje, 
kurią japonai anksčiau grą- 
sino, norėdami perkirsti 
Bengal - Assam geležinkeli, 
kuriuo pristatoma reikme
nys sąjungininkų jėgoms 
Kinijoje ir šiaurinėje Bur
moje.

Britai kariai vakar suda
vė japonams didelius smū
gius ir užėmė Mapao kalną, 
į šiaurę nuo Imphal lauko.

Japonai žino, kad jie turi 
sunaikinti Chindits įsteig
tas blokadas Burmoje, ypa
tingai dėlto, kad tos bloka
dos duoda progos Gen. Stil- 
well kariams greičiau vary
tis per Mogaung klonį, šiau
rėje.

Sklandytuvais pristatyti 
Chindits kariai valdo suvirs 
1(59 mylių japonų kelių šiau 
rinėje Eurmoje.

Churchill sako Anglija 
nepaleis savo bazių

LONDONAS, bai. 26. — 
Premjeras Churchill šian
dien pareiškė parliamentui 
kad nėra buvę jokių išsivys
tymų dėl kurių Anglijos vy
riausybė turėtų pakeisti sa
vo nusistatymą kaslink sa
vo bazių: vakariniam pasau
lyje, kurias ji yra išnuoma
vusi Jungtinėm Amerikos 
Valstybėm.

Churchill buvo prašytas 
duoti užtikrinimą, kad joks 
žygis tų bazių pervedimui 
Amerikai nebūtų daromas 
be Anglijos žmonių sutiki
mo.

Ministrų Pirmininkas sa
kė nėra nė kalbos apie per
leidimą britų teritorijos.



IS DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO f
Žinių-žinelės

* * •
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

NAMIE IR UŽSIENY
DETROIT LIETUVIAI U. S. KARO TARNYBOJE

Organizuojasi motinos, 
kurty sūnūs tarnauja U. S. 
kariuomenėj. Lietuvos Duk
terų dr-ja prieš pora mėne
sių išrinko tam komisiją iš 
P. Medonienės, P. Bandzie- 
nčs, M, Sslasevičienės. Ko
misija jau susirašė virš 50 
moterų. E. Paurazienė, Mo
terų Sąjungos centro pirmi
ninkė, daug padeda motinų 
organizavime; turi irgi ke
letą desėtkų motinų tai or

ius darbuotojas. Jo žmona 
Ona Banionienė-Adomaitė y- 
ra labai daug veikusi Vy
čiuose, Sv. Antano parapi
jos chore ir kitose draugi
jose. Alekui daugely vietų 
buvo surengta vaišės.

Su šiuo mėnesiu prasidė
jo Detroito žinių “Drauge” 
13 metas. Per 12 metų pu
sėtinai spaudos praplatinta, 
be! dar ne užtektinai. Gau
ta keli šimtai skaityto
jų, o buvo galima didesnis 

ganizacijai. Be abejonės, dar skaičius pasiekti. Visa bė- 
bas greitai apims visą De- da stoka tame darbe veiks-
troįtą. Jau surašoma moti
nos Sv. Antano parapijoj. 
Veikėjos prašo, kad kurios 
motinos norėtų prisidėti prie 
motinų organizacijos, pra
šomos priduoti vardus vįra 
pažymėtoms narėms. Vėliau 
pranešime kitų parapijų or
ganizatores.

jų. Kurie darbuojasi, irgi ne 
pilną laiką tam darbui pa
švenčia, nes ir kiti darbai 
tiems patiems veikėjams pn- 
seina dirbti. Kaip ten nebū
tų, visvien spaudos darbas

’M 1 r r 
PVT. ALEKSANDER 
BRINZA

GORP. ANTANAS BBINZA 
EDVARDAS BRINZA

Gimė liizpoe 27 d., 1922, 
Detroite. Baigęs high school 
įstojo į U. S. medical sky
riui kovo mėnesį 1943. Išbu
vęs tarnyboj 6 mėnesius, pa

Dvynukai
Praeitą pirmadienį Wil- 

mingtone, UI., kaiminystėje 
dviem šeimom gimė dvynu
kai. Taigi Wilmingtone ke
turiais .gyventojais daugiau, 
negu buvo.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

-------- *---------
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius ŽieduB, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Alekas Banionis, kuris 
tarnauja U. S. kariuomenėj, 
pirmą kartą gavo atos'ogų 
ir jas leidžia pas žmoną, 
uošvius Adomaičius, švoge- 
rį dr. A. J. Andrews ir ki
tas gimines. Alekas Banio
nis prieš išeinant į kariuo
menę buvo komitete šv. An
tano parapijoj, buvo veik-

liuosuotas dėl kojos sužeidi- 
buvo vykdomas ir pramato- mo, kas įvyko dar prieš įsto-
ma, kad dabar atsiras dau- įant į Edvar- „„ me
giau veikėjų, spaudai pla- das tėvams visa pagula pQ 
tinti. Korespondentui tarėsi namuose.
ir, be abejo, susitars ką nors

Gimė vasario 24 d., 1920, 
Detroite. Moksle buvo ga-

Budriko Ratilo Valandos:
W.H.F.C. 1420 Kilocycles —

Ketverge, 7 vai. vakare.
W.C.P.L., 1000 Kllocyclea —

Nedllloj, S: 10 vai. vakare.

žymesnio tame darbe atlik
ti. “Draugas” labai daug 
detroitiečiams patarnavo su
teikdamas daug vietos De
troito žinioms. Buvo apra
šyta apie asmenis, net po 
kelis sykius. O ką “Drau
gas“ gavo už tai? Ne tik, 
kad neparėmė, bat dar ne- 
sykįj ir korespondentai tu
rėjo bereikalo .nukentėti. Sa
vo laiku bus galima para
šyti nuotikiai iš spaudos 
platinimo.

kyklos vaikučiai rengia Lie 
tuvių svetainėj įvairią pro
gramą. Vaidins juokingą o- 
peretę “Karalius čiaudulys”. 
Programa prasidės 7:30 va
kare. Mokytojos seserys 
Pranciskietės deda pastan
gų, kad programa būtų tin
kamai prirengta ir, be abe
jonės, bus nepaprasta. Todėl 
gi Detroito lieuviai, ypač 
parapijonai, paremkite savo 
vaikučių parengimėlį.

Co. už inspektorių. Į Air 
Corps įstojo rugp. 1 d., 1942. 
Studijavo mot. orų; mechaniz
mą, kas jam gerai sekėsi.

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

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

JOHN A. KASS
|EWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC 

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Ketvirtaaipnin bal

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOVVROOMS IN
MERCHANDISE MART
For appointment rali — 

REPLBLIC 6051

mARGUTlJ'
VTRNTKTffiT.TS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nno 1 

Ud 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nno 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Westem Ave., Chicago, 111.
Telefonas — GROvehilI 2242

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jew«lry, Deimontų lr Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per šį Pavasarinį 31 Metų
IŠPARDAVIMĄ

Inž. Jenas žy rinas, sūnus 
Jono ir Marijonos, bal. 10 
d. įstojo į U. S. tarnybą.

Jonas yra chemijos inži
nierius. Jo jaunesnis brolis 
Antanas ji:u keli mėnesiai, 
kaip liuosnoriai įstojo į U. 
S. Navy. Tėvai liko vieni. 
Žyrinas užlaiko alinę ir ei
na Šv. Antano parapijos iž
dininko pareigas.

Federacijos 4 sk. svarbus 
susirinkimas įvyks bal. 29 
d., seredes vakare, Lietuvių 
salėje. Prašome visus katali
kų darbuotojus,'ypač veikė
jus, prisidėti prie Federaci
jos, nes bus svarbių nauju 
darbų. . Koresp

Gimė lapkr. 26 d., 1925, 
Detroite. Pabaigęs high 
school, pats įstojo įj U. S. 
kariuomenę, kuo pilnai pa
sitenkinęs.

Tėvai — Antanas ir Bar
bora — gyvena 1997 Mor- 
rell St. Duktė Izabelė vedu
si su Sgt. Richard Ebert, 
kuris irgi tarnauja U. S. ka
riuomenėj. Brinzai virš 24 
metai kaip Detroite gyvena, 
yra geri šv. Antano (para
pijos rėmėjaį
--------------- —au.,, -------- -—

L 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.

Res. 6958 So. Talman Ave.
Rm. TeL GROvehUl 0617 
Offlee TcL HEMloek 4848

DR. J, 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

i Enf. Alfonsas Miknis, Juo 
zapo ir Rozalijos vienatinis 
sūnus, kuris su pasižymėji
mu pereitais metais baigė 
Detroito universitetą, gau
damas Mechanic inžinieriaus 
laipsnį, po to įstojo į U. 3. 
Navy, praeitą savaitę, sve
čiavosi pas tavus ir sesutes. 
Mikniai užlaiko alinę. Mik- 
nienė darbuojasi Moterų Są
jungos 64 k)p. ir dedasi prie 
visų svarbesnių darbų.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

324J So. Halsted Street

Bal. 30 d. Šv. Antano mo-

Sąjunga valstybių 
nuo Baltijos iki 
luoduiu juru

(LKFSB) Ukrai n i e č i ų 
laikraštis “Svoboda” įsidėjo 
prof. M. Čubatii straipsnį, 
kuriame jisai įrodinėja, kad 
garantuoti taiką Europoje 
po karo reikia sukurti tamp
rią sąjungą valstybių, esan
čių tarp Baltijos ir Juodųjų 
jūrų su 114 mil. gyventojų, 
užimančių 1,500,000 kvadr. 
kilometrų plotą. Šitokia są
junga, jo manymu, ga’ėtų 
ir sudarytų galimybesi kul
tūrinei pažangai.

DR. VAITUSH, OPT.
UB'Uf

M

EXTRA1 EXTRAI

Tel. CALumet 7237
WOIK STUDIO

1945 35* Šiferi
/ik* Slrfet/ ///rdi/i*

Optometrically Akią Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti prieiaatimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervup- 
tunao, skaudamą akių karitį, atitai-

romas su elektra parodančia ma- 
žiausiaa klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 16 ryto Ai • v. 
vak. Seredomis nuo pietų, e 

sutartį.dėlioj pagal 
r atriMUmą

4711 South Ashland Ar.
YARM 1371

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JJ KITIEMS

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų reregėjimo — (color 
blindness), kieipkitėa prie manęs. 
Apsiimu išgydytu

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgicių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

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

ADVtMKD PflOTOCllAPin 
iDHEST P0SSIBI.E PKHFS
l’HONE I.AFAVETTE 2*13

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS T
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45lh St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

MASSflCt

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

fe i

fe
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS:
2 U 4 ir ano 6 U 8 vaL vak. 
Nadfifamb pagal sutartį

Offfaa Yri YARda 4787 
Narną Yri. PROspeet 1M6 '

Tri. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandoa: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
iaknrrl,, Trečiad. ir Šeštadienis

Permainytas 
vardas lr 
adresas.

Lietuviškas 
Žydukas — 
K. KANTKR 
savininkas.

REMKITB
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone TARDS 6054

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. 8au<oklte jas leisdami Išeg
zaminuoti jas modernliktauela 
metodą, kurią re<6J:mo mokslas 
rali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurte prašau

na visą aklų Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 Bo. Ashland Avenne

Kampas 18-tos
Telefoną,: CAJTAL 0523, Chioago 

CĮFI8O VALANDOS:
Kasdien »:l» su m. iki 3:30 p. m. 

Tradlad. lr fteltad. »:10 a. m.
Iki T:S« p. m.

At

*DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
TeLt Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Fofbo lr Akinių Dirbtuvė

B »*01 80. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street

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

ti
♦

Tri. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

VaL: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Trečiadieni pagal sutartį. '

Ofiao Tel. VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao v*Lt 1—f Ir 6-6:86 P.M 

Trečiadieniais pagal sutartį

YABda 5821 
t KENtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vai.: nuo 1-8; nuo 6:30-8:30
756 West S5th Stree’

REZIDENCIJA 
8241 West 66th Place

Tel. REFubUe 7868 >

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARda 3146

DR. Y. A. SIMKUS

744 West 35th Street .
TaL: 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 savo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenne

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

Oflao TeL .... VIBginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
Trečiad. Ir Sekm. tik suaitariua

DR. P. ATKOCIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

1147 S. Halsted SL, Chieage 
Pirmadieniais, Trečiad leniaia

Z ir Šeštadieniais 
VaL: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Oflao Telefonas: YARda 6564
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. Tel.: MIDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne
Ofiso ToL LAFsyette 8216 , 
Rok. ToL LAFayetto 0084

Jsign Neatsiliepiama— 
•aukite: KEDzU 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
s/Penktad. 8:36 Dd 9:30 vak.

Seštad. ft vai. Iki 9 30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.—————— ■ ■■ ■■ I’

žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juoldasL 

J. W. Goethe



Ketvirtadienis, bal. 27, 19l4 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO,

CLASSIFIED AND "HELP VVANTED" ADVERTISING i PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
•DRAUGAS” HFT/P WAWTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn StreetTb». RANdaish

SVARBUBPRANVaiMAS
^ra/MaDpowe 

statymai reikalauja kad 
mas darbininko turi Jslgryti Pa* 
liuonavimo RaAtą (atatement of 
arailability) nuo dabartinės dar
bo (staluos — nr nuo Wnr Man- 
power Oommisslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persltikrinkit ar Jfln galit gauti 
tr ar Jums reikalinga paliuosa- 
vtmo raštas. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HEI.P WANTET) — VYRAI

I.ANGŲ PLOVftJŲ—HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper’s Oflsan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sherldan Road

PULLMAN
AIRCRAFT

— Reikia —

*' Metai Valytojų
* Darbininkų
* Ofisams Vaikų

GERA MOKESTIS 
6 Dienos j Savaitę

100% KARO DARBAI
Patogios Darbo Sąlygos 

Puiki Transportacija 
(T. C. Snburhan. Cottage Grove 
gatvėkariais. 103rd bnsu llnlla)

Jei dnitar nesate užimti su 
karo darbais

MATVKIT MR. HOWET.Ti
Employment Ofisas atdaras 

valandomis tarp 8 ryto Ir 4 pp.

Pullman 
Standard Car 

Mfg. Co.
Aircraft DIvision

900 E. 103rd St.

GRINDERS
ir

POLISHERS
Prie Stainless Steel 

Nešami Įrankiai 
$49 į Savaitę 

Pamokos Laikotarpyje 
Po Karo Progos

JUST MANUFACTURING 
COMPANY 

4618 W. 21st St.C'
DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 

DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Šiaur-Vakarų Dalyje Dirbtuvėje
Reikia Gabių, Pastovių Darbinikų 

DIENOMIS IR NAKTIMIS ŠIFTAI
no vai. darbo J savaitę. laikas ir pusė virš 40 vai.

Ekstra Bonai naktiniais ši f tais.

* Mašinistų — All around
* Engine Lathe Operatorių
* Turret Lathe Operatorių
* Milling Machine Operatorių
* Radial Drill Operatorių
* Grinders — Internal ir External
* Tool Grinders
* Machinery Assembiers

A t si tanki to J

SHELDON MACHINE CO.
4258 NORTH KNOX AVĖ.

(Arli Montrose Ir Cicero Avė.)

HELP WANTED — VYRAI

DIRBTUVĖS
DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOIWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

SVARBI PRAMONE
siūlo

NEPAPRASTA PROGA
prie

Nuolatinių Darbų DABAR
ir

PO KARO
Maintenance Vyrų ir Paprastų 

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

ar atvykit j:
Personnel Dept.

NATIONAL ALUMINATE 
CORPORATION

6216 W. 66th Place
Tel. PORtsmonth 7240

6 PAKUOTOJŲ 
IR VYNIOTOJŲ

Prie Shipping dept. darbų. 75c { 
vai. straight time. $1.12,/2C j vai. 
virš 40 vai. abelnai atieks $44.00 
į savaitę. Apmokamos atostogos. 

Gera transportacija 
MATVK1T MR. BANKS

BARRETT-CHRI8TIE CO.
IOS N. Cllnton St. FRA 2.M0

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

BEARDSLEY & PIPER CO. 
2541 N. Keeler

100% KARO DARBAI 
VYRŲ

Tvarkyti Materiolg 

Ir Plauti Metalines 

Dalis
PATYRIMO NEREIKIA

58 vai. į savaitę. 
Dienomis ar naktimis šiftai.

General

Engineering
Works

4701 W. DIVISION ST.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

■ i >

HEI.P WANTEI> — VYRAI

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT Į

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

Central

Steel & Wire Co.

REIKIA DARBININKŲ
Karo darbai. 40 vai. { savaitę. 

Laikas ir pusė už viršlaikį. 
Atsišaukit.

JOHN BADER LUMBER CO. 
2020 N. CLYBOURN AVĖ.

8CREW 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

PŽENTTORIAIJS — Vyro tarp 55 
Iki 65 metų senumo, pilnam ar da
liniui laikui. Nuolatiniai. Gera mo
kestis. — TRIANGLE MACHINE 
WORKS. 3650 N. Ashland.

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

WOOD—DAVIS CO.
6318 Northw«tt Highway

FILERS
PRIE LENGVŲ DALIŲ 

BIRTMAN
ELECTRIC COMPANY 

4140 W. Fullerton
DžENTTOTtn’S — patyrusio pagel- 
dau lama dirbti Ix>op ofisų name. 

CHICAGO TITLF. & TRtTST OO., 
69 W. Waflliingtnn St,

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c | valandą su Be 
pakėlimu pabaigoje 2 .savaičių.

Be premija dirbantiems vakariniais 
ar naktiniais šiftais. Pirmas šlftas 
7:30 ryto iki 4 pp., vakarinis šlftas 
4 pp. iki 12:30 ryte, naktinis šlftas
12:30 Iki 7:30 ryte.

ATSISAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm fteštad.
2:20 ryto iki 4:10 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

MOTERŲ
Mekandžkal palinkusių atlikti 

VYRŲ DARBUS už LYGIĄ MO
KESTĮ. Regularis pakėlimas. 
Patenkit Mr. Mlner, CALamet 2121

R. R. DONNELLEY & SONS 
COMPANY

,2117 Calumet Avenue

TUCKER — PATYRUSIO
2 needle ar zla ca< maHlnoe operato
rė®. Talpai Shlrrlnę maJHnoe opera
torės. Pastovūs darbai. Aukftčiaunla 
mokestis ir vlrftlalkla. Atalftauktt J 
Room 602.

STAR TUCKINO CO.
529 S. Franklin St.

NAKTIMIS VALYTOJŲ — valan
doms nuo vidurnakčio Iki 4 ryto. 
Ateižaukit prie užpakalinių durų. 
ILLINOIS ATHLETIC CLUB. 112 
8. Mlchlffan.

RANKOMIS SIUVftJŲ 
Gera mokestis. Atsiėaukit J 
CHICAGO FITR CLF.ANFRS

1241 W. 47th gt.

HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ — patyruatų pagei
daujama dirbti Loop ofisų name.

CHICAGO TTTI.E A TRUST CO, 
•• W. WaHiiingtmt St.

MERGINŲ — MOTERŲ
Lengvi dirbtuvės darbai. Patyrimo 
nereikia. Paatovfla darbai. 40 vai. ) 
savaite. Pradine mokeatln 424 Iki 
126. T-alkan tr ptieA vlrft 40 vai.
’ CHARLES DOPPELT « CO. 
418 N. ORLEANS Srd FDOOR

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ

2 ŠIFTAI
8:30 RYTO IKI 4:30 PP.

6 VAK. IKI 10 VAK.
AukSėlauala rata. geros valandoa. 

Pastovūs darbai. AtsISauklt tuojau.

PROTECTION PRODUCTS CO. 
615 N. Aberdeen

MERGINŲ IR MOTERŲ

CANDY BAR 
VYNIOTOJŲ

SU AR BE PATYRIMO

Gera Mokestis
DARBAS IŠTISUS METUS 
LAIKAS IR PUSE VIS 49 VAL.

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Iki 50 
mėtį senumo. Valandos: nno 5:S0 
vakare Iki 12:00 valandos naktj. 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykaL 
Amžins 20 Iki 50 metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

AtsHanUt

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
Pirmad. vtaą dieną Penktad. 

8:80 ryto Bd 5 pp.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ

Patyrusių ar ne. Svarbūs civiliniai 
darbai prie lengvo svorio audeklo. 
Gera mokestis. Graži, švari dirbtu
vė. malonios darbo sąlygos. Puiki 
traneportacija. Pastovūs darbai su 
viršlaikiu, jei norite.
FABRIC PRODUCTS MFG. CO. 
557 W. Jackson Rlvd. 5th Floor

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA SARGO
Senyvo vyro, saugoti lr biskį 

pašluoti. 6 vai. darbo j savaitę.

TAIPGI MERGINŲ
Dalinio laiko darbams krautuvėje. 

Patyrimo nereikia. 50c į vai. 
pradedant Atsišaukit

A. SCHWARTZ £ CO., INC. 
1118-26 North Blvd. Oak Park

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 staleliaL 
Viai puikūs rakandai. Palaukit 
telefonu iki 11 vai. ryto—

BUCKINGHAM 5122

Kaa nori tarp žmonių tu
rėti pasisekimo, privalo ap
sišarvoti mandagumu. J. 
Kurze.
PIRKITE KARO BONUS!

North Side
Balandžio 21 d. pasimirė 

Pranciška Gustienė, 63 me
tų amžiaus. Pasiliko nuliū
dęs vyras, dvi ištekėjusios 
dukterys, vienas sūnus ve
dęs ir du sūnūs armijoj. Vie
nas sūnus, Pranas, buvo par 
važiavęs iš laivyno j moti
nos laidotuves, kitas {jau y- 
ra už vandenų ir ne greitai 
jj tepasieks žinia apie mo
tinos mirtj.

Bal. 25 d. jvyko laidotu
vės iš Dangun žengimo baž
nyčios šv* Kazimiero kapuo
se. Ilsėkis ramybėje. Rūpes
tis afpie vaikus ne vienai 
motinai sutrumpina amželį 
ir daug ašarų iš akių išspau
džia.

Šiomis dienomis tapo pa
šaukti Dėdės Šamo tarny
bon du jaunuoliai vos 18 
metus sulaukę: Jonas Ku- 
neika (Connick) ir Povilas 
Jarmoška. Už savaitės išei
na tarnybon mūsų parapijos 
komiteto narys Frank Kres3. 
vedęs. Kitas komiteto narys 
Juozas Pocius nusipirko na
mą netoli Bridgeville ir ke
tina Pittsburghą apleisti. 
Atrodo, kad trumpu laiku

Banditai su juodais

Du banditai, užsidėję juo
dus ūkinius, praeitą pirma
dienį pavogė automobilį, ir 
vėliau apiplėšė City Savings 
ir Loan Association of Chi
cago, 2234 W. Chicago avė. 
Banditai pačiupo $1,400 pi
nigais ir $1,600 čekiais. Ban
ditai privertė, kad įstaigos 
klerkas atidarytų seifą.

160 vyry streikuoja, 
20,000 negali dirbti

darbininkų streiko, 20,000 
darbininkų 81 Toledo fabri
ke negalėjo šiandien dirbti, 
kadangi fabrikai negauna 
reikalingo gazo.

Tas streikas taipgi palie-
tė didesnę dalį Toledo ke- senai. Šiandieną vargiai čia
pyklų.

Greitu laiku įvyks įmo
nės savininkų, unijos atsto
vų, ir WLB narių susirinki
mas klausimo išrišimui.

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale!
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service!
★ For Results! 
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galūne netekti dviejų komi
tetų.

Chas. Miller nuo Goebels 
St. pardavė savo namą ir 
dairosi po Pittsburgho prie
miesčius, kad įsigijus nuo
savybę. Visi bėga iš Pitts- 
burgho dūmų.

Harry Paukštys pirko na
mą Ingram, o Juozas Šim
kus West View. Visi ieško 
švaros. Kaip mažas laivelis 
skęsta jūrų bangose, taip 
mūsų tautos didoka dalis 
dingsta amerikonizmo vilny
se. Atsparumas kasdien ga
lima sakyti eina mažyn. Ke
lios dešimtys metų atgal bu
vo ieškoma vietos apsigy
venti arčiau lietuviškos baž
nyčios, šiandieną jau nebe- 
paisoma lietuviškų įstaigų, 
bile bažnyčia jau gera, kad 
tik būtų daugiau patogu
mų, švariau. Keičiasi laikai 
— keičiamės ir mes. “Melt- 
ing pot” savo daro, o mes 
neva patriotiškai nusiteikę 
patys pirmieji lendame į| nu
tautinimo puodą, peikdami 
lietuviškas įstaigas, bažny
čias, mokyklas ir lietuvių 
dvasiškius.

Bridgeville
Pasaulyje pilna gyvybės. 

Viskas apie mus (juda ir 
kruta. Medžiaginiai tvari
niai — dangaus firmamen- 
tas, žemė, mineralai, auga
lai, gyvuliai — instinktyviai, 
pagal energijos dėsnius, ei
na sau paskirtais keliais. 
Dvasinės esybės — angelai 
ir žmonės vykdo Dievo no
rą protu ir laisva valio.

Prieš kelias dešimts me
tų, Dievo paskyrimu, sauja
lė Lietuvos vaikų apgyveno 
kalnuotas Bridgevillės apy
linkes. Atsidūrę svetimųjų

TOLEDO, Ohio, bsl. 26.- |‘"£- > “^os į”“0’0
Dėl 160 Ohio Fuel Gas Co.!kra*°- ^“T8 tevyn8e 

gamtos, savųjų žmonių ir,
užsidirbę šiek tiek dolerių, 
svajojo grįžti į tėvų žemę. 
Bėgo metai, keitės aplinka. 
Įgimtas meilės jausmas sa
vo vaikams ir kiti veiksniai 
darė įtakos žmonių galvo-

berasi tokį, kuris tebesvajo
tų grįžti į Lietuvą. Šeima, 
senatvė, sunykusi sveikata 
verčia pasiduoti likimui ir 
baigti savo amželį svetingo
je padangėje. Tikrovė pakei
čia ir suardo žmogaus pla
nus.

Naujas kapas
Ką tik penkioms savai

tėms suėjus po pakasynų se
selės M. Beatos, štai, šv. 
Kazimiero kapuose, seserų 
Pranciškiečių plotelyje, mir
tis vėl supila naują kapą.

Naktį iš balandžio 10 į 11 
d., po trijų metų ligos, at Pirkite Karo Bonus

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonaa — PORTSMOUTH 9022
WE8T VIRGINIA STOKER........... £q gg
STOKER COAL, Aakfttoa rūftlen, <£7*1(1

2 syk plMrtoN. ChemMkai prirengto*
BLACK BAND LUMP..... .777. į
PETROLEUM COKE ..................... <19 Cft

Extr» Cmtm B14.DU
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siskyrė su mumis ir su šiuo 
pasauliui sesuo Marija E- 
merencija.

Velionė buvo sulaukusi 35 
metus amžiaus. Gimus Penn- 
sylvanijoje tarp minkštųjų 
anglių kalnų, kur netekusi, 
dar jauna būdama, savo my
limo tėvelio, persikėlė su 
savo motinėle, seselėmis ir 
broleliais į Detroit, Mich. 
Ten vienus metus lankė švč. 
Sakramento parapijos (da
bar katedra) aukštąją mo
kyklą ir, pasijutus šaukia
ma vienuolinin gyveniman, 
atvyko į. Pittsburgh ir baigė 
aukštąją mokyklą Milvale, 
Pa., pas vokietes Pranciš- 
kietes^ kur mūsų seserys bu
vo tuomet prisigLaudusios. 
Taigi, velionė seselė buvo 
viena pirmųjų mūsų besiku
riančio vienuolyno, juvena- 
čių. Novicijatą atliko 1926 
m., čia ant Dievo Apvaizdos 
Kalno, vienuolyną valdant 
motinai M. Kryzostomai, vo
kietei.

Velionė paliko nuliūdime 
savo mamytę, Dainauskienę, 
brolius Antaną ir Joną ir 
seseris Elzbietą, Izabelę ir 
Julijoną — Detroite, ir se
serį Pranciškietę, seserį M. 
Agnietę, mokytojaujančią 
Pittsburghe, Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos aukštes
nėj mokykloj.

Velionės kūnas buvo pa
šarvotas vienuolyne ant Die
vo Apvaizdos Kalno iki penk 
tadienio, balandžio 14 d., 
kuomet 4:30 vai. vakarop, 
buvo perkeltas į koplytėlę. 
Apeigas vedė kun. Juozapas 
Pikutis, Šv. Barboros (ne 
lietuvių) parapijos, Bridge
ville, Pa., klebonas. Apeigo
se dalyvavo ir mirusių miš
parus padėjo giedoti kun. 
Jonas Misius, Dangun Žen
gimo parapijos, North Side, 
Pittsburgh, klebonas; tėvas 
Justinas Vaškys, pranciško
nas; kun. Juozapas Skrip- 
kus, seserų kapelionas; ir 
kun. Antanas M. Karužiš- 
kis.„

Balandžio 15 d. 9 vai. pra
sidėjo gedulingos pamaldos. 
Prie didžiojo altoriaus iškil
mingas Mišias giedojo pat3 
kapelionas kun. Juozapas 
Skripkus. Jam asistavo kun. 
Aloyzas Jurgutis, iš Bridge
ville, Pa., diakonu ir kun. 
Bronius Radis, Šv. Kazimie
ro parapijos, South Side, 
Pittsburgh, vikaras, subdia
konu. Apeįgų vedėju buvo 
pranciškonas klierikas Ve
lykų atostogoms parvažia
vęs iš seminarijos.

Prie šoninių altorių Mi
šias laikė tėvas Justinas 
Vaškys, pranciškonas ir kun. 
Antanas M. Karužiškis.

Visiems kunigams šeimos 
ir seserų vardu nuoširdžiai 
dėkoju.

Motina M. Dovydą,
vyresnioji.
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LRKSA valdyba šaukia seimą
Prieš kiek laiko buvo paskelbtas “Garse” praneši-' 

mas, kad Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj vykdo
moji taryba nutarusi šiemet seimo nešaukti. Tasai nu
tarimas buvo motyvuotas tuo, kad karo metu susisie
kimas yra gerokai apsunkintas ir darbininkams sunku 
yra iš darbo išlikti.

Bet šiomis dienomis sužinojome, kad šis nutarimas 
buvo atšauktas ir kad LRKSA seimas įvyks. Teko pa
tirti, kad seimas bus šaukiamas liepos 24 ir 25 dieno
mis, Se ran ton, Pa.

LRKSA yra gausinga lietuvių katalikų fraternalinė 
organizacija. Ji turi daug svarbių reikalų. Kai kurie 
iš tų reikalų yra tokie, kurių centro valdyba savo au
toritetu negali išspręsti. Juos turi spręsti vyriausias 
organizacijos autoritetas — seimas.

Mūsų manymu^ Šus-mo valdyba gerai daro šaukda
ma seimą. Jei seimas neį/vyktų, nebūtų išspręsti ir vyk
domi tie klausimai, kurie yra surišti su organizacijos 
gerove ir ateitimi. Jų neišsprendus ir nevykdant galė
tų būti sutrukdyta organizacijos pažanga. Reikia ma
nyti, kad kuopos suras galimumų pasiųsti savo atsto
vus į seimą.

Praėjusią savaitę trumpai rašėme apie LRKSA na
rių ir finansinį stovį. Ten buvo nurodyta, kad ši orga
nizacija finansų atžvilgiu gerai stovi. Tik, aišku, dau
giau narių galėtų turėti. Seimas į šį reikalą, be abejo
nės, turės atkreipti rimtą dėmesį. Jis turės suplanuoti, 
kad kiek galint daugiau jaunų žmonių pritraukti prie 
organizacijos.

Seimas įvyks už trijų mėnesių. Būtų gera, kad ir pla
čioji visuomenė juo daugiau interesuotus. Ir mūsų spau
doje dažniau reiktų atsiliepti apie mūsų didžiojo Susi- 
v'enymo reikalus.

Didelis ir svarbus planas
Jungtinių Valstybių armija ir laivynas yra atskiri 

vienetai, tvarkomi paskirų ministerijų arba sekretoria
tui. Armijos štabo narys gen. Joseph T. McNarney šio
mis dienomis paruošė svarbų projektą ir pasiūlė ati
tinkamai kongreso komisijai. Tuo suprojektuotu įplanu 
armijos ir laivyno vadovybė bū‘ų viena. Jei tasai pla
nas būtų priimtas, būtų tik vienas karo jėgų sekreto- 
ri.is su trimis pasekretoriais — armijai, laivynui ir 
oro jėgoms. Taip pat būtų vienas visoms karo jėgoms 
Stabas. Tuo būdu būtų išvengta duplikacijų, sutaupy
ta administracijos lėšos, vieningesnis ir tikslingeanis 
veikimas karo metu.

' Suprantama, šj gen. McNarney planą turės visapu
siškai aptarti militarinė kongreeo komisijas padaryti 
papildymų ir pasiūlyti kongresui. Kadangi šiam planui 
rodoma daug palankumo, veik neabejotina, kad kon
gresas jį greitu laiku priims.

dis žygis yra labai didelės svarbos. Reikia neužmirš
ti, kad šiuo metu Amerikos ginkluotosios jėgos yra 
milžiniškos. Jų vadovavimas turi būti konsoliduoja
mas ir tobulinamas.

★
Dabar vyksta Chicagoje A. R. Kryžiaus vajus karo 

fondo reikalams. Paremkime A. R. Kryžių sayo auko
mis.

★
Visomis jėgomis platinkite įdomiausią dienraštį 

“Draugas”. Greitu laiku pradėsime spausdinti įdomų 
romanu “ Pamestieji.”_______ . t r

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Gyvenimo ironija
Spauda* praneša, kad praėjusį sekmadienį ir pirma

dienį Hitleris laikęs slaptą “pasitarimą” su Benito 
Mussolini.

Kai kurie komentatoriai pažymi, kad Mussolinis nie
kuomet Hitlerio nemėgęs. Su juo “draugauti” fašistų 
vadas buvęs priverstas. Reikia manyti, kad dabar Be
nito dar labiau nemėgsta Adolfo. Juk Adolfas yra kal
tininką^ visų fašistų ir paties Benito nelaimių. Jis jį 
įtraukė į dabartinius vargus ir jį nuo “sosto” nugriovė. 
Jau prieš kiek metų Hitleris laikė Italiją pamynęs po 
savo kruvinu čebatu, o dabar tą vyrą — Mussolinį vi
siškai parbloškė. Ir ką dabar bereiškia Hitlerio “pasi
tarimas” su Mussoliniu. Juk tai yra akiplėšiškas noras 
muilinti žmonėms akis. Bet tie Hitlerio “triksai” yra 
pavėluoti. Netrukus ir jis pats atsidurs Mussolinio de
batuose. Bet su Hitleriu gali būti dar blogiau.

Dar apie kardinolą O’ConnelI
“The New York Times” parašė gražų editorialą apie 

a. a. kardinolą William O’ConnelI. Editoriale rašoma, 
kad velionis kardinolas tiek buvo įtakingas ir nusipel
nęs kiek Bažnyčiai, tiek ir valstybei, kad šiandien dėl 
jo mirties liūdi ne tik katalikų visuomenė, bet taip 
jau protestantai ir žydai. Tai buvo “dvasiškis ir pat
riotas pilna tų žodžių prasme”. Ta proga šis dienraštis 
sumini New Yorko arkivyskupo Spellmanio žodžius, pa
sakytus apie velionį kardinolą: “In him love of country 
follovved love of God and nobly he served them both.”

“Darbininkas”, kuris yra leidžiamas Bostono arki- 
diecezijos ribose, plačiai aprašo a. a. kardinolo O’Con- 
nell gyvenimą ir, tarp kitko, pastebi:

“Savo plačia praktika išmintimi ir nepaprasitai 
veiklia energija Kardinolas O’ConnelI darė daug įta
kos ir į miesto valdybą. Jis sudarė tarsi nematomą 
municipalinę valdžią. Miesto politikoj, ypač tvirkinan
čios spaudos, nešvarių teatrų ir netinkamų kino prog
ramų sutvarkyme, su jo nuomone labai skaitytas!. 
Kadangi jis visuomet pasiremdavo dideliu mokslu; 
nepaprastu ilgo gyvenimo prityrimu; sveiku, aktin
gu, tiksliai nagrinėjančiu protu; giliu tikėjimu; krikš
čionišku pakantumu; fanatiško bigotizmo paneigimu 
ir nepalaužiamu teisingumo principu, tai jo įtaka pa
siekė ir rimtuosius nekatalikų sluoksnius. Labai plati 
visuomenė skaudžiai jo apgailestauja ir pasigenda. 
Ir visi kraštai meldžiasi už amžiną jo poilsį.”
★

Vokiečių kolonizacija Lietuvoj
Mūsų dienraštyje jau keletą kartų buvo paduota ži

nių apie vokiečių vedamą kolonizaciją Lietuvoje. Tos 
žinios yra pakartojamos Škotijos lietuvių “Iš. Drau

ge” ir pridedama tokios pastabos:
“Kolonizuojami, savaime suprantama, derlingiausi 

Lietuvos apskričiai: Šakių, Vilkaviškio, Marijamjpo- 
lės, Tauragės, Raseinių, Kauno, Kėdainių, Panevėžio, 
Šiaulių ir Biržų.

Į žemėlapį akimis metus, nesunku suprasti vokiš
kosios kolonizacinės strategijos planą; plačia koloni
zacine juosta Lietuvą perkirsti, tuo būdu, susidaryti 
tiltą į Latvių žemes. Antru ruožtu, baigti kolonizuoti 
Vakarų Žemaitiją ir latvių Kuržemį.

Kaip m,atome, istorija kartojasi; ir vėl Marienburgo 
kryžeiviai bando susidaryti tiltą su Livonijos kalavi
juočiais. Kas nepavyko XHI-XIV šimtmetyje, kas ne
pavyko kaizeriui su Ludendoriu, bandoma baigti da
bar.

Veltui vokiškojo kryžeivio pastangos. Valandai iš
mušus ir šis tiltas bus lietuvių likviduotas.”
★

f/9 99 ■ fk ■■Kinija ir Rusija .
“Amerika” pastebi:

“Paskutiniu metu padaroma nemažai priekaištų 
Kinijos adresu. Narsioji Kinija bandoma apšaukti 
nedemokratine, diktatūrine valstybe ir pan.

“Tiesa, Kinijoje veikia tik viena partija, bet ji 
yra padariusi daug nuolaidų. Kinijoje palaipsniui 
kuriamos demokratinės įstaigos, suteikiamos įvai
rioms vietovėms savivaldybių teisės ir pan.

“Bet kaip yra su kitu dideliu mūsų sąjungininku? 
Rusijoje nėra demokratijos nė šešėlio, o Amerikos 
liberalai linkę daugeliu atvejų tai nutylėti. Rusijoje 
nėra spaudos, susirinkimų ir tikybos laisvės. Ten 
gali veikti tik viena komunistų partija.

“Bet Rusija šiandie daugely sĮpaudos leidinių va
dinama demokratine valstybe... Keičiasi žmonės, kei
čiasi nuomonės, bet tiesa vis dėlto paliks tiesa.”

OPA leidžia pakelti 
avižą (rolled oats) 
kainas •

Kainų Administracija da
vė urmininkams sutikimą 
pakelti vienu ir trim centais 
už svarą virš buvusių aukš
čiausių kainų pakučiui avi
žų (rolled oats).

Tokiu būdu detalinėje pre 
kyboje tai reikš maždaug 
trijų centų pakėlimą už 20 
uncijų pakelį avižų (rolled

Remkite ir platinkite "Draugą", nes Sis ir 1oat”' *,r •pie 8centl“ 
i limą uj 48 mjcųų pakeli
, jus remia ir kovoja už kilnius idealus. (owi>

Ketvirtadieni*, bal 27, 1044

Prez. Stulginskio ir 
kitų baisus vargas 
Sibire

(LKFSB) Per vieną neu
tralų kraštą mūsų korespon
dentas pranešė, kad iš Si
biro yra pabėgęs vienas lie
tuvis, kurs iš Krasnojarsko 
Brities yra išvykęs prieš pus
antrų metų. Jis ten yra bu
vęs su buvusiu Lietuvos pre
zidentu A. Stulginskiu, St. 
Šilingu, prof. Tonkūnu, inž. 
Stanišauskiu, gen. Čapliku, 
Tamošaičiu. Tie visi garsūs 
Lietuvos žmonės buvo pri
versti dirbti žemės darbus. 
Jiems duodama buvo po 600 
gramų (pusantro svaro) duo 
nos ir dilgėlių sriubos. Jei
gu užduoto darbo neatlieka, 
gauna tik tik po 400 gramų 
duonos. Sunkiausia — prez. 
Stulginskiui ir min. šilingui, 
nes sveikata jų silpniausia. 
Tam asmeniui išvykstant iš 
anos tremtinių kolonijos 
prez. Stulginskis buvo ligo
ninėje, bet jo sveikata ge
rėjo!.

Panašus likimas, o kai ku
rių net ir baisesnis, ir dau
gelio iš Lietuvos ištremtų 
j Sibirą žmonių. Jungt. A- 
merikos Valstybes yra pa
siekęs Lietuvos Raud. Kry
žiaus sudarytas tremtinių 
sąrašas su 12,903 pavardė
mis. Tas sąrašas jau buvo 
paskelbtas USA, lietuvių 
laikraščiuose. Tačiau tai tik 
dalis tremtinių vardų. Kai 
bolševikai išbėgo iš Lietu
vos, rasta, pasilikusieji ofi
cialūs dokumentai, kurie ro
do, kad išvežta vien 1941 m. 
birželio 14-22 dienomis net 
30,425 Lietuvos žmonės. Ta
čiau trėmimas į Sibirą jau 
prasidėjo 1940 m. pabaigo
je ir mes neturime tikrų ži
nių, kiek dar buvo ištremta 
per tuos (pusantrų metų. Pa
čiomis iš Maskvos paeinan
čiomis žiniomis sekant, išei
tų, kad iš Lietuvos išvežta 
daugiau, kaip 40,000 vyrų, 
moterų ir vaikų, gi kai ku
rie grįžusieji iš Sibiro iš
trėmimo asmenys tvirtina, 
kad ištremtųjų lietuvių skai
čius £ali būti net dvigubai 
didesnis.

Panašiai yra dešimtimis 
tūkstančių išvežtųjų ir į Vo
kietiją, kur jie nuo pervar
gimo ir nuo bombų daugelis 
netenka sveikatos ir gyvas
ties. Ant laisvosios Ameri
kos išeivių-lie tuvių pečių 
krinta didelė atsakomybė-— 
užtarti, gelbėti, vaduoti iš
trėmime kamuojamus bro
lius.

TIKRAS MISIJONIERIUS

i . ?>?
« .... ' ' i ♦

r 
Tolimuose Kanados šiaurvak aruose, toli nuo miestų, 

kur tyrlaukiai, kiek tik akis gali užmatyti, karo metu 
yra išvykusių daug darbininkų ieškoti naujų aliejaus lau
kų. Jiems taip pat reikalinga dvasinė pagalba. Nuotrau
koj katalikų kunigas trokelin susidėjęs visa, kas reika
linga įvairioms apeigoms, pasiruošęs kelionėn sausžemiu 
ir užšalusiomis upėmis. (NCWC-Draugas)

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
PAS

— h»

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago

202 W. CERMAK RD.................... Tel. CANal 8881
BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininke.

 ...

DABAR Yra Geriaosias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namą Materijolą Ui Dar lemomis Kainomis 1

Atvykite f mūsą jardą Ir apžiūrėkite ata
ką Ir aakStą rflš| LENTŲ—MELLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porėtą, višką, skiepą ir fletą. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo aamą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS,

x » General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų 

...

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Matrasal Studlo

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų
senas_setas
ar matrasas
perdirbtas ir
padarytas
kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO lr KOVO mėn

Telefonas SEELEY 8760

FURNITURE COMPANY
2310 VVEST ROOSEVELT ROAD
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Roseland lietuviųWest Sidės žinios

Balandžio 23-25 dienomis 
Aušros Vartų bažnyčioj bu
vo keturdešimtės atlaidai, 
kurie parodė tikinčiųjų West 
Side lietuvių aukštą dvasi
nį stovį;: per visas tris die
nas bažnyčia būvio gausiai 
lankoma, anksti rytą ir per 
visas Mišias šv. šimtai ėjo 
prie šv. Komunijos. Pats 
klebonas paskutinį vakarą 
tai pastebėjo ir džiaugėsi 
tokiu įjo parapijoj reiškiniu 
Seserų Kazimieriečių didžio 
jo altoriaus paruošimas at 
rodė taip, kaip kad atrody 
tų didingu sostu karalių Ka 
raliui, gausumas gėlių, mir 
gėjimas šviesų, gausus dv>a 
siškijos dalyvavimas, turi 
ningi iškalbingų kunigų pa 
mokslai, procesijos, choro 
giedojimas — visa tai trauk 
te traukė tikinčiuosius rink
tis į bažnyčią ir kauptis sa
vin neišdildomų įspūdžių.

Ypatingai didelio įspūdžio 
darė paskutinį vakarą miš
parų ir “Garbė ir šlovė” gie
dojimas. Varg. J. Brazaičio 
pakviesti, chorui į talką at
važiavo visi lietuviai vargo
nininkai. Be to, per visus 
vakarus chorui talkininka
vo buvę choro nariai; dabar 
gyveną kitose kolonijose: 
Skamarakai, A. šiauliūtė- 
Barto, vietiniai buvę choris
tai S. Kaupienė, Labanaus
kai ir kiti.

Dėkingas svečiams už tal
ką muz. J. Brazaitis pasku
tinį vakarą vargonininkus ir 
svečius buvo pasikvietęs į 
savo butą vaišėms. Čia pa
sirodė, kad prie vaišių gau
siai prisidėta ir klebono kun 
J. Dambrausko, MIC. Vėliau 
atsilankė ir pats klebonas 
su vikaru kun. J. Augūnu, 
MIC., kuriems sukelta ova
cijos. Klebonas džiaugėsi 
muzikų talka chorui ir lin
kėjo kuo ilgiausiai palaikyti 
šią tradiciją. Kadangi šiuo 
metu varg. J. Brazaičio svei
kata pašlijus, tad klebonas 
pareiškė, kad po šių atlaidų 
vargonininką išvešiąs savai
tei, kitai poilsio sveikatą 
sustiprinti nenutraukdamas 
algos. Toks pareiškimas vai
šių dalyviuose sukėlė dide
lio džiaugsmo ir tą momen
tą galingai nuskambėjo kle
bonui “Ilgiausių metų”.

Bičiulis

žinios
Bankietas senam klebonui 
išleisti ir naujam priimti

Balandžio 23 d., parapijos 
salėj buvo suruoštas bankie
tas senam klebonui išleisti 
ir naujam priimti. Šio ban
kieto suruošimu daug pasi
darbavo trustisas P. Bružas, 
komiteto nariai ir Šv. Var
do draugija, šeimininkėms 
vadovav.o E. Genienė.

Programos vedėju buvo 
vikaras kun'. B. Grinius, ku
ris, baigiant valgyti, pakvie
tė parapijos chorą, vedamą 
varg. K. Sabonio, programą 
atidaryti Amerikos ir Lietu
vos himnais.

Po to, seserų

jos pažangą, kuri padaryta 
dėka parapijonų veiklumui 
duoanumui, ir linkėjo nau
jam klebonui pasisekimo, o 
naujas klebonas žadėjo siek
ti parapijos užsibrėžtų dar
bų. Publikai saukiant valio, 
abu Bažnyčios darbininkai 
nuoširdžiai pasibučiavo;

Šis bankietas parapijcnuo- 
se padarė daug gero įspū
džio, kurie ilgai neišnyks.

Koresp.

Kviečiame
Ateinantį sekmadienį, ba

landžio 30 d., Vargdienių( Se
serų Gildą turės gražias iš
kilmes. Visupirma 10 vai. 
ryto, Aušros Vartų baž
nyčioje per iškilmingas šv. 
Mišias ir iškilmei pritaikįn-
tu pamokslu, gildos nariai 

mokytojų gausiai suvažiavę iš visų 
priruošti tam vaikai atliko! Chicagos kolonijų ir apylin- 
savo dalį tikrai gražiai ir kių, padėkos Dievui už pra- 
įspūdingai: sudiev tarė bu- eitų metų nuveiktus sekmin- 
vusiam mylimam kleb. kun. Sus c^arhus ir pasiprašys Jo 
J. Paškauskui ir sveikino palaimos ir ateičiai
naują kleb. kun. J. Šaulins
ką. •
; Per bankietą kalbėjo 9 
Wardo aldermonas Lindell, 
kun. A. Deksnys (dėdė), kun. 
A. Brįška, kun. Zakaraus
kas, respublikonų vadas 9 
Warde Barčius, adv. Olis, 
trustisas A. Bružas ir ko
miteto narys E. Smaizer. 
pirm. Šv. Vardo draugijos.

Kalbų tarpuose dainavo 
parapijos choras, vedamas 
varg. K. Sabonio, moterų 
“Nasturtų” choras ir bend
ras choras. Dainos skambė
jo puikiai.

Bankietą apvainikavo sa
vo kalbomis buvęs kleb. kun. 
Paškauskas ir naujas kleb. 
kun. šaulinskas. Pirmasis a

Pasimeldę, sueis visi į pa
rapijos salę, kur bis paruoš
ti atstovams • ir svečiams 
skanūs pietūs.

Po pietų 2 vai. Vargdie
nių Seserų Gildos prasidės 
2-tras metinis seimas.

Dvasios vadas kun. Petras 
Malinauskas, MIC., Tėvų Ma 
rijonų seminarijos profeso
rius ir klebonas kun. J. Dam
brauskas, MIC., Vargdienių 
Seserų Gildos steigėjas, nuo
širdžiai užprašo draugijų, 
organizacijų kuopų ir sky
rių atstovus kuo skaitlin
giausiai dalyvsuti kaip baž
nyčioje pamaldose, taip ir 
parapijos salėje, seime.

Išgirsite daug naujo, ką 
Vargdienių Seserų Gildą nu- 1

Rina, tu išdavei 
mus!...

Bene Vančytė atvyko , 
Ameriką 1940 m. “American 
Legion” laivu. Lietuvoje 
daug darbavosi “ Pavasari 
ninku” organizacijoje, Erž
vilke.

Ji yra viena iš organizato
rių Ateitininkų draugovės. 
Buvo šokėja*tautinių šokių.

At-kų draugovės statoma
me veikale “Taip tėvas no
rėjo” vaidins Varneckienės 
rolę.

...Gaila Pshehockio, bet 
dar labiau Rinos... Rina, kur 
padėjai tėvo slaptus raštus? 
...matai, kaip susirūpinęs ke
linta diena...

Vakaras įvyks balandžio 
30 d., 5:30 vai. vak. šv. Jur
gio parap. salėje.

Prašome visų atsilankyti 
ir linksmai praleisti laiką su 
Ateitininkais, be to, savo at
silankymu priduosite dvigu
bos energijos toliau tęsti šį 
gražų veikimą Lietuvos ge 
rovei. Laukiame visų. ANA

NULIŪDIMO i VALANDOJE

Platinkite “Draugą’

Skolinam Pinigus
’ir’ ■

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 
KREIPKITĖS PRIE M03Ų
^AUPYKITE

dėl 
1944 

įSUPREME
■SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINI 
DIVIDKNTŲ 

TA.

[1751 ,W.47th Street

pibudino milžinišką parapi- > veikė per praeitus metus.

KOTRYNA GESTAUTIENE 
(po tėvais Kiškūnaitė)

Mirė Bal. 24d., 1944m., 3:05 vai. p.p., sulaukus 38 m. amž. 
Gimus Lietuvoje. Kilo ii Panevėžio apskr., Upytės parap., 

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

2 dukteris Eleniutę ir Marytę; motiną Jadvygą Kiškūiuenę; 
tetą Oną Daučiūrūenę 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 
Silewsfci ir Violet Kowera, ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas randasi namuose: 4049 S. Talman Avė. 
Laidotuvės įvyks penkta., Balandžio 28d., 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. ddrekt. — J. LiuleviČius, tel. LAFayette 3572.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTACPY- 
KR AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRŠ
RANDASI PAS 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo lr Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didyste Ofisas ir Dirbtai vi:

VENETIAN

PAS MUS JUS8

štai vifcnas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Oftaaa ta DtaMavė: 527 N. WE8YRRN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 0108
žssį

NATURAiE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLUTV

VABTfMAHAfl MAMAS FLAST1O HA- 
TBM1U1AS MATVRAIAS UUM 
STAI.VUS DAMTV FUHTUHA.

NAUJOS
BVSIHS Velvatone MANTU

FUMTOfl
$12.50

IU $39.50 Ut KIEKVIENA
N**t*1<iuod«. Ba ahaala. Natūrai** ■pal
vo*. N.blunk* Visoj taip tlnomo. dantų 
pt*it*a Permatomo* erjr*tal olaar plaltoa.

taisrmų

Darome pi ei tas (spaustas lr 
gautas tik ii laisniuoty dentlsttj

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

17X S Ashland and Ft Man. IMI

Atdara im I IU L Mtad. uuo S Ud i. 
KALBAMU U ET C VIM KAI

SMt W. SSth Ut. tad n. Law. 3S06 
SO N. Dearborn Rm. 808, Sla 084# 

VldurmlMCIo vaL »—t. Antradieni lr 
katvtrtadteal no* • IU T.

PIRKITE KARO BONUS

X
JONAS JAKUBAUSKAS M*

Gyveno: 1713 South Union Avė., Chicago, Illinois.
Mirė Balandžio 23d., 1944m., 2:00 vai. ryte, sulaukęs 

61 metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Laukuvos pa

rapijos, Silvestrų kaimo. Amerikoje išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Jievą (po tėvais Ven

grai tė) ; sūnų Joną ir marčią Barborą ir jų šeimą; 4 dukte
ris Oną ir žentą Feliksą šatikus, Eleną ir žentą Jurgį Pade
gus, Barborą ir žentą Antaną Semčnero, Albiną ir žentą Ta
rną Fleming ir jų visų šeimas; seserį Konstanciją ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko tėvelius, 
brolį, seserį ir kitas gimines.

Velionis priklausė prie Teisybės Mylėtojų draugijos. 
Kūnas pašarvotas J. F. Radžiaus koplyčioje, 668 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks penktadienį, Balandžio 28d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.I

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

Nuliūdę Moteris, Sūnus, Dukterys, Marti, Žentai, Anūkai, 
Sesuo ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius — J. F. Radžius, CANal 6174.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT 8TRĘET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue v

fr v

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 

jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

Kreipkitės į-

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOBŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
. PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi iiiiiiiiiiiiiihihhihiiuiihiiiimimihiuuhhu 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Si Firma virš 50 m.
Tos Pačios Šeimos

Rankose! ihiiiihhuuiiimim iHiimni i iiimi iimihih i nu
PBR0ONALIZHD MEMORIALS AT NO ADDITION1L CO8TI 

PART1CVLAB FKOPLB PREFEB PACHANKIS PBODUCT1ON8 
DIHTRIBUTOR8 OF THB) FAMOU8 MONTEbLO ORAMITB 

Moat Beanttful—Moat ITHiabą—Btrongrat net la Tha Worid. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITSS PMK —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce
MODERNI Išvidini PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd, 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 8645 TeL REPnblic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chieagea
Lietuvių
Laidotu vių
Direktorių
Aaociacijoa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dianą ir Nakų

f*' Mes Turime 
Koplyčias

Dalyse

LACHAWICZ IR SUMAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
16756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
COMMODOBE 57«fi 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 60. MICHIGAN AVR Phaae PULLMAN 9661

- ANTANAS M. PHILLIPS
88B7 LITUANICA AVĖ. Ptume YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8571

P. J. RIDIKAS
8S54 SO. HALSTED ST. 710 W. ISth STREET
___________ Telephone YARDS 1418___________________

L ;• ZOLP
1046 VVEST 40th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138-88
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
SĖS: už U.S. LAISVĘ ir 

Pavergtųjų Išlaisvinimą

TI

Laidotuvių direktorius laivyne

2nd class pharmacist mate 
Jonas Evanauskas, 26 metų 
amžiaus, gimė Chicagoje, III. 
Baigė šv. Panelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo lietu
vių parapijos pradžios mo
kyklą ir Kelly high school. 
Pasižymėjo baseball, basket 
bąli ir plaukimo sporte. 
Prieš išvykdamas į Navy 
buvo laidotuvių direktorius, 
dirbo kartu su laidotuvių di
rektoriumi Stanley Mažeika.

mėnesių amžiaus, jos vardas
- Joyce. Evanauskas yra 

Stanley Mažeikos žentas. St. 
Mažeika yra laidotuvių di
rektorius, kurio ofisas ran
dasi 3319 Lituanica.

Jono Evanausko tėvai gy
vena Brighton Parko koloni
joje, 3959 So. Archer avė.

įvairios «• Įdomios

ŽINIOS• • • •

JONAS E V AN AUŠRAS

Jonas Evanauskas išvyko 
į Nayy rugsėjo mėnesį, 1942 
m., dabar randasi Norfolk, 
Virginia.

Jonas Evanauskas vedė, 
sausio 10 d., 1942 m., Eleo
norą Mažeikaitę, kuri dabar 
gyvena pas tėvus, Mr. ir 
Mrs. Mažeika, 3319 Lituani
ca, Chicago, III. Mr. ir Mrs. 
Evanauskai turi dukrelę 18

$10 KLINIŠKAS 
IŠTYRINĖJIMAS 

PILNAS Vt
$3

FIZIŠKAS IK rbUOROSCOPIC
X—RAY—

KRAUJO IR UR1NAIO 
TIRINftJIMAS—Vislus ui pO
Paprastai at>kalnavlmaa tokio lltlrtn*- 

■jlmo yra |10. Ir mes gvarantuojame 
Junta patenkinimą arba jūs m urna nieko 
nemokate.

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PASITARIMUI 

RRONI4KOS LIGOS 
PASEKMINGAI GYDOMOS 

VARICO8E G YRI .08, kojų ronoa, Ir 
penailal kojų IStinlmal. Rheumatiama. 
SKILVIO SKAUSMAI. nevlrlklnlmaa. 
degančtoe pilvinės žaizdos ar užkietė
jimą*.
KRAUJO LIGOS, silpno, nuvargualo. 
anemia Ir kraujo uinuodijimua li prle- 
iastiea kroniikų Ilgų. Aukito kraujo 
spaudimas.
ODOS LIGOS, nleiėjlmaa, degančios 
exaema. paorlasls ar spuogų. 
URINAL1NIAI SKAUSMAI, prostati- 
tla. skaudžios Ir nesmagumo KRONI8- 
KOH LIGOS. Ar atsikelti reikta nak- 
tlmlsT , Ą
• NUOLATINES PASEKMES
• Tnejan palengvinimas
• Ištiko nepranadlmaa
• trata kaina. lamgvemls Sąlygomis

MES KALBAME LENKIŠKAI 
CHICAGO MEDICAI. INSTITUTE

tOt SOUTH STATE STREET
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Ar žinai?
Ar žinai, kad gegužės 21 

dieną Chicagoje įvyksta 
svarbus lietuvių suvažiavi
mas. Suvažiavimą šaukia A. 
L. Taryba. Suvažiavime da
lyvaus Illinois, Indiana ir 
Wisconsin lietuviai. Suvažia
vimas labai svarbus. Visi da
lyvaukite !

Rūpinasi
Lenkų Amerikos Taryba 

rūpinasi, kad būtų išvaduo
tas Hlond, lenkų primatas, 
iš nacių kalėjimo. Sakoma, 
kad kardinolas Hlond yra 
netoli Paryžiaus kalėjime.• * «

Svarbūs reikalai
Memphis mieste, Tenn., 

įvyko katalikų komiteto 
penktasis metinis suvažiavi
mas aptarti svarbiems kul
tūros ir ekonomijos reika
lams.

« ą «

Pamestinukai
Balandžio 24 dienos vaka

re įvairiose Londono srityse 
Anglijoje buvo rasti trys 
kūdikiai palikti telefono bu
delėse. Visi buvo šiltai ap
rengti.

Iš basemento
Iš Mrs. Ruth Harris namo 

basemento, 6157 Rodės avė., 
vagys paėmė valymo maši
ną, kuri yra $50 vertės. Apie 
vagystę ji pranešė policijai 
praeitą antradienį.

"MIRACLE" sienoms
■ MALIAVA

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, 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.

BERLAND'S
PAINT STORE 

Mas PrtstaGsn^n S. HahrtBd St 
Pietvakarių Krautuvė —— 8618 West 26th Street

P * < < GR|ŽTA į DARBA

Paklausę prezidento įsakymo, trylika dienų streikavę United Retail Wholesale ir de- 
parlamentinės krautuvės darbininkai Montgomery Ward Co. grįžta į darbą. Kompani
jos prezidentas Sewell Avery tačiau atsisakė klausyti prezidento nurodymo pasirašy
ti sutartį su CIO. (Acme-Draugas telephoto) -

Gyvenimo vaizdelis

Gražios širdies motina, o vyras su 
velniuku sėbrauja

DEŠIMTIES VAIKŲ MOTINA PASIŠVENČIA VAIKŲ 
GEROVEI, O VYRAS TIK SEKMADIENI PARODO 
SAVO MĖLYNĄ NOSĮ.

Yra gerų motinų, kurios 
visą gražiausią gyvenimą 
pašvenčia vaikų išlaikymui 
ir jų geram auklėjimui. To
kios mokinos yra mūsų laikų 
pasididžiavimas, jų darbas 
yra nemažesnis kaip ir did
vyrių žygis.

Atrodo, kad motinai už
tektų rūpintis tik vaikų fi
ziniu ir dvasiniu auklėjimu. 
Taip atrodo, bet gyvenime 
būna atsitikimu, kad kai
kurioms motinoms reikia vi
są energiją įtempti, kad sa
vo vaikams ir kasdieninę

I
duoną parūpintų. Tai įvyks
ta tada, kai vyras namuose 
būna kaip koks svečias tik 
sekmadienį, o kitomis dieno
mis vaikšto nežinia kur.

. tPraeitą pirmadienį Chica
goje girdėjom liūdną įvykį, 
kuris kalba apie vyro nerū

Nusilaužė

pestingumą. Dešimties vai
kų motina ateina į teismą. 
Ji teisėjui pareiškė, kad jos 
vyras nuolat geria, o tik 
sekmadienį grįžta į namus. 
Motinai tenka dėti visas pa
stangas, kad vaikams duoną 
parūpintų. Tos šeimos vai
kų amžius yra nuo 8 iki 23 
metų amžiaus, du sūnūs yra• Hužjūryje, kaipo Dėdės Šamo 
kariai. /• pMotina yrą 47 metų am
žiaus, o tėvas turi 50 metų. 
Motina deda visas pastan
gas, kad vaikus išlaikytų, o 
tėvas nuolat geria ir geria, 
ir tik sekmadienį atvyksta 
atlankyti šeimos.

Teisėjas motiną pasveiki
no už jos hęroišką dvasią, 
už jos pasišventimą vaikų 
auklėjime, o vyrui davė “vil
ko bilietą”.

Iš kariuomenės gyvenimo

Anglų jauna mergaitė gavo pamoką 
iš armijos seržanto

Iš Londono balandžio 9 
dieną, Velykuose, gauta įdo
mi žinia, kuri parodo, kad 
tėvai turi daugiau rūpintis 
savo vaikais.

Kariuomenės dalinys su 
troku vieną vakarą grįžo į 
savo stovyklą, į Anglijos 
miestą. Jauna anglų mergai
tė pasveikino juos kryžkely- 
je, ir paprašė pavežti.

Seržantas pažadėjo ir pa
klausė mergaitės kur ji gy
venanti. Seržantas nuvažia
vo su troku prie mergaitės 
namų durų ir paskambino.

Koks skirtumas
Praeitojo karo metu Ame

rikos lakūnai sunaikino 781 
priešo lėktuvą ir 73 balionus. 
Tai yra mažmožis, palygi
nant su tuo, kiek tūkstančių 
jau sunaikinta dabartinio 
karo metu.

Platinkite “Drangą*
* 'i

“iAr tu pažįsti šią jauną 
mergaitę?” —paklausė ser
žantas vyro, kuris atidarė 
duris. “Taip”, pasakė vy
ras, “aš esu jos tėvas”. 
“Tamsta privalai daugiau
rūpintis savo dukterimi”,_
seržantas pastebėjo. “Ji yra 
perjauna bėgioti naktimis.”

68 metų moteris parkrito 
savo name ir nusilaužė kulš
ių. Buvo nugabenta į kaun- 
tės ligoninę.

Ištraukė

Namų fronte

Nelaimės
Septyni sužeisti

Septyni asmenys buvo su
žeisti Gary praeito antradie
nio vakare, kai gatvėkaris 
susidaužė į kito gatvėkario 
užpakalį, Broadway ir 25th 
avė. Sužeistiems buvo su
teikta pirmoji pagalba ligo
ninėje, ir paskui nugabenti 
į jų namus.

Sutrenkė
Dvi Hirsch High School 

studentės buvo sužeistos 
praeito antradienio vakare, 
kai jos buvo sutrenktos au
tomobilio 80th st. ir Cottage 
Grove avė. Policija pareiškė, 
kad automobilis neturėjo 
saugumo ženklelio.

Viena studentė turi 16 me
tų, o kita 17 metų amžiaus. 
Jos buvo nugabentos į ligoni
nę. ' ; * 1|j|

Ketvirtadienis, bai 27. 1044 £•.
4

/ mus

Mrs. Ruth Tucker, 5337 
Kimbark avė., pranešė poli
cijai, kad jos rankinukas bu
vo ištrauktas iš rankų, Hyde 
Park blvd. ir Greenwood st. 
Rankinuke buvo $15.

* * *

Už $200

Vagys panaudojo kopėčias 
ir įėjo į Mrs. Margaret Su- 
therland’s apartamentą, 72 
E. 68th str., ir paėmė rūbų 
už $200 vertės.

* . • * 
Ištraukė

Iš upės buvo ištrauktas 60 
metų amžiaus žmogaus lavo
nas. Jis buvo geležinkelio 
darbininkas.

« * •
Apvogė namą

Vagys paėmė $184 ir ke
lionės čekių už $190 vertės 
iš Mrs. Mary Gloak namo, 
4628 Lake Park avė.

Pavogė seifo
Vagys iš taverno, 4801 Ar- 

mitage avė., pavogė seifą, 
kuriame buvo $200 ir likerio 
už $35 vertės.

Prekinis traukinys 
užmušė advokatą

Francis A. Harper, 67 me
tų amžiaus, Chicagos advo
katas, buvo užmuštas praei
tą antradienį Rock Island li
nijos prekinio traukinio, kai 
ėjo skersai bėgių, 168th ir 
Oak Park avė., Tinley Park.

Harper, kuris pirmiau gy
veno Tinley Parke, buvo Or
land Park draft boardo na
rys.

Plėšikas paliko savo 
kortelę

Indianapolis. — Balandžio 
25 dieną buvo keturi vyrai 
areštuoti holdapo byloje, po 
to, kai vienas iš keturių pri
liko savo vizitinę kortelę nu
kentėjusiam asmeniui.

Policija aplankė Charles 
Edward Hall, 22 metų, kai 
kiti oficeriai ieškojo trijų 
Hall’o draugų: Eddie Hum- 
phery, 21 metų, Fred Bean, 
20 metų, ir 17 metų jaunuo
lio.

Oficieriai pasakė, kad du 
vyrai sulaikė Stanley Mc 
Mahan’ą, ir kai McMahan 
paprašė, kad būtų grąžinta 
jo piniginė, vienas iš holda 
pininkų vyrų sutiko, ir įdėjo 
piniginę į jo kišenę.

Tai buvo Hall’o piniginė, 
kurioje buvo jo kortelė.

Rado negyvą
John Krause, 34 metų am

žiaus, 6318 Parnell ave.„ 
klerkas, buvo rastas miręs 
lovoje savo miegamajame 
kambaryje. Gręičiausia, kad 
jis mirė nuo širdies atakos.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūrų indėliai rūpestingai globo ja- 
ml ir, ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savinga and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Moaerls. Sec’y. 8286 SO. HALSTED ST.

sa

X Kun. Kazimieras Sta- -Tdalninkas, MIC., šiomis die
nomis Katalikų Universite
te, Washingtone, sėkmingai 
išlaikė kvotimus Kanonų 
Daktaro laipsniui. Sveikina
me.

X Nauji “Draugo” kores
pondentai, kurie dar nėra, > 
DKK (“Draugo” Korespon
dentų Klūbo) susirinkime, 
kviečiami rytoj atvykti į 
Darius-Girėnas salę 8 vai. 
vakare. Visi bus priimti į 
klubą ir gaus narystės po
žymį.

X Šiandie suėjo 90 metų 
nuo didelės Michigan ežere 
siautusios audros, kurioj žu
vo septyni laivai ir nemažai 
įgulos. Nuo to laiko valdžia 
įsteigė pakraščių sargybą ir 
parūpino gelbėjimo laive
lius.

X Tėvų Mariįjonų Bendra, 
darbių apskritis išrinko aš
tuonis atstovus į Vargdie- 
nių Seserų Gildos seimą, bū
simą balandžio 30 d., Auš
ros Vartų parapijoj. Aukų 
paskirta $7.00.

X Iš Stroden šeimos, Bri
ghton Parke, trys broliai 
tarnauja karo laivyne. Vie
nas šiomis dienomis buvo 
parvykęs namo atlankyti 
motiną ir seseris. Stroden 
šeima lietuvių veikime bu
vo žinoma Strumskio vardu. 
H&ie ir jos sesuo buvo veik
lios jaunimo tarpe.

X Aplink mus klaidingi 
gandai yra paskleisti, kad 
busimoj Chicago Lietuvių 
Konferencijoj (gegužės 21 
d.) visi draugijų delegatai 
turės mokėti įžangos po vie
ną dolerį. Netiesa. Įžangą 
turės mokėti tiktai svečiai, 
draugijų, klubų, organizaci
jų ir k. atstovai prie durų 
gaus ženklelį ir jiems ne
reiks jokio mokesčio. Visi 
prašomi tai įsidėmėti ir ki
tiems pasakyti.

X Leonąrd Chase, sūnus 
J. Chase, legijonieriaus, Da
rius-Girėnas posto rūmų už- 
vaizdos, neužilgo turės iš
vykti į kariuomenę. Leo la
bai gabus moksle, tik penkių 
mėnesių bereikia baigti Illi
nois Technology Institute, 
kur studijuoja elektros in
žinieriaus šaką. Chase sesuo 

, Marianne jau metai, kaip 
tarnauja WAVES ir priskir
ta svarbioms pareigoms Ft. 
Sheridan stovykloje. Chase 
gyvena adresu 6640 S. Fran
cisco Avė.

X A. Skirias, Ateitininkų 
draugovės narys, tarnaujan
tis Dėdės Šamo kariuome
nėje, ir savo liuoslaikįi su
tvarko sistematingai, tam 
tikras valandas skiria laiš
kų rašymui, svetimų kalbų 
studijoms, televizijos daly
kams ir tikybiniams reika
lams. Tad nestebėtina, kad 
be laiškų saviesiems ir pa
žįstamiems, suspėja ir dnr 
“Draugui” patiekti įdomių 
žinių iš kariuomenės gyve
nimo.




