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4,500 tonų bombų ant Hitlerio Europos
Vokiečiams Italijoje pasitraukiant/ 

sąjungininkai žygiuoja pirmyn
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Neapoly, geg. 10. — Vyda
miesi pasitraukiančius vo
kiečius, britų aštuntos ar
mijos kariai veržiasi į prie
šo teritoriją centrinės Ita
lijos kalnuose. Vėliausieji 
raportai sako britai varosi 
tiesiog į Sulmona, kur ran
dasi didelė vokiečių bazė.

Raportai iš fronto sako 
vokiečiai nesipriešina, nors 
pasitraukdami išsprogdina 
tiltus ir pastatus.

Komunikatas sakė britai 
įėjo į( Palena miestą, prie 
mažosios Aventino upės, 25 
mylias nuo Adrijos kranto 
ir 11 mylių į pietryčius nuo 
Sulmona. Vėlesnis komuni
katas pranešė apie užėmimą 
Fallascoso ir San Angelo 
miestelių kalnuose.

Aštuntos armijos jėgos 
taipgi užėmė kalnus netoli 
Gamberale miestelio, dvi my

lias į šiaurvakarius nuo San 
Angelo, ant kelio į Palena.

Vokiečiai, kurie skleidė 
įvairius propagandinius ra
portus apie sąjungininkų 
ruošimąsi naujai ofensyvai 
Italijoje, stiprina savo apsi
gynimus penktos armijos 
fronte, į pietus nuo Cassino.

Nacių kanuolėms šaudant 
į sąjungininkus, buvo gir
dėta kaip vokiečiai kerta 
medžius ir įsikasa upės va
kariniam krante. Toje apy
linkėje sąjungininkai atmu
šė priešo patrolę.

Anzio fronte sąjunginin
kų patrolė, tankų padeda
ma, atakavo priešo laikomą 
pastatą j vakarus nuo Cis
terna. Anot pranešimo, šeši 
priešo tankai puolė sąjun
gininkus, bet šoviniai patai
kė į keturis nacių tankus ir 
vieną jų padegė.

VALDŽIA ATIDA Vfi MONTGOMERY WARD KRAUTUVĘ SAVININKAMS

Kaip tik Jesse Jonės pranešė, jog vyriausybė grąžina Montgomery Ward and Co. 
krautuvę savininkams, U. S. maršalai nuėmė plakatus, kurie proklamavo krautuvę val
džios perimama. Čia matoma kaip maršalai Tom Hamilton (kairėje) ir Peter Bianco 
nuima plakatus nuo durų. (Acme-Draugas Telephoto)

Atakavo nacių susisiekimo linijas
Mosquito lėktuvai vėl puolė Berlyną

NEAPOLIS, geg. 10. — 
Amerikos Liberator bombe- 
riai šiandien atakavo svar
bų geležinkelių centrą Ju
goslavijoje. Vakar naktį jie 
puolė Leghorną ir kitus tai
kinius šiaurinėj Italijoj. A- 
merikiečiai prarado aštuonis 
bomberius.

LONDONAS, geg. 10. — 
Tęsdami sąjungininkų prieš- 
invazinę lėktuvų ofensyvą, 
Amerikos bomberiai šian
dien puolė tris vokiečių ope 
ruojamus geležinkelių cen
trus Belgijoj ir Prancūzijoj.

Ankara radio pranešimas 
sakė Buchareštas, Rumuni
jos postinė, buvo bombuota 
šį rytą. Smulkesnių žinių 
nepadavė.

Kiti taikiniai rytinėse 
atakose buvo Poix aerodro
mas, 32 mylias nuo Prancū
zijos invazijos kranto, ir 
balberingų fabrikas prie 
Annecy, netoli Prancūzijos- 
Italijos sienos. Du bombe
riai negrįžo iš atakų.

Sąjungininkų štabas Nea
poly pranešė, kad Amerikos 
didieji lėktuvai atakavo 
Vienna ir netolimą Wiener 
Neustadt, Austrijoje.

Britų lėktuvai nakties me 
tu atakavo Berlyną ir mies
tą netoli Paryžiaus. Mos- 
quito lėktuvai numetė daug 
4,000 svarų sunkumo bom
bų ant išdeginto ir apgriau
to Berlyno.

“Greita ataka’’ buvo pa-

Stengiasi atidaryti
kelia i Kinija

KANDY, Ceylon, geg. 10. 
—Adm. Mountbatten štabas 
pranešė, kad sąjungininkų 
jėgos' veikia trijuose šonuo
se Mogaung, šiaurinėje Bur 
moję. Komunikatas sakė ki
niečiai, britai ir amerikie
čiai kariai ryžtingai varosi 
pirmyn, norėdami iš naujo 
atidaryti kelią į Kiniją.

Pasak pranešimo, japonai 
smarkiai nukentėjo į pietus 
nuo Mogaungo. Tai buvo 
pirmas pranešimas, kad są
jungininkai kariai, manoma 
chinditsai, veikia tam sek- 
tory.

Į tą vaizdą įeina Gen. Stil- 
well vadovaujami amerikie
čiai ir kiniečiai kariai ir 
burmiečiai, kurie atmuša

Trys U.S. admirolai 
laikė konferencija

VVASHINGTON, geg. 10. 
—Pranešimas atpie trijų vy
riausių Amerikos admirolų 
suėjimą praeitą savaitę duo 
da suprasti, kad planuoja
ma nauji smūgiai japonams

Laivynas pranešė, kadAd 
mirolai Ernest J. King, viso 
Amerikos laivyno viršinin
kas, Chester W. Nimitz, Pa
cifiko laivyno viršininkas, 
ir William F. Halsey, pietų 
Pacifiko laivyno viršinin
kas, tarėsi San Francisco 
mieste praeitos savaitės ga
le.

Konferencija įvyko kuo
met King skrido į California

Ward Co. ginčai su Į Kongres. nemes Ward 
unija dar nebaigti užėmimo investigacijii

VVASHINGTON, geg. 10. 
—Nepraėjus nei 24 valan
dom po sugrąžinimo Mont
gomery Ward & Co. krau
tuvės savininkams, War La
bor Board nubalsavo Prezi
dentui Rooseveltui referuo-

WASHINGTON, geg. 10 
—Kongreso vadai reiškė pa
sitenkinimo dėl Montgome
ry Ward & Co. krautuvių 
grąžinimą savininkams, bet 
jų užėmimas jėga buvo ir 
tekiau kritikuojamas. Pra

j j v • * • 1 nešama, jog Senato ir At-ti vieno Ward dalinio atsi- ’• stovų1 formales investigaci-sakymą klausyti WLB įsa
kymo. Ši firma yra Hum- 
mer Manufacturing kompa
nija, kuri randasi Spring
field, III.

PASKYRĖ FORRESTAL 
LAIVYNO SEKRETORIŲ
WASHINGTON, geg. 10. 

—Prez. Rooseveltas šian
dien paskyrė James V. For-

įteikti Nimitzui Diotingui- re8tal Uivyn°
shed Service medalį, kllli, vieton mirusio Frank Knox.

„* Forrestal buvo Knox pa- 
japonų atakas Fort Hertz Kongresas jam paskyrė uz dėj-jftS pirmojo paaauiinio
klony, ir varosi pietuosna į sumanU Pacifiko vajaus va-Į t________ x a_____

Mogaung ir Myitkyina pusę.
Šiaurrytinėj Indijoj japo

nai bandė pravesti dvi ata
kas pagal Palei kelią, į Im- 
phal lauko pusę, bet abiem 
kartais buvo atmušti.

dovavimą. karo metu jis buvo jūreivis.

jos nebus nutraukiamos.

ŽADA SUŠAUDYTI ŽYDUS
LONDONAS, geg. 10. — 

Vengrijos vyriausybės laik
raštis Uizh Magyarzi nese
nai rašė, kad 1,000 žydų 
bus nuteista mirti už kiek
vieną sąjungininkų ataką 
ant Budapešto.

KALENDORIUS
Gegužės 11 d.: šv. Ma

mertas Ir šv. Anastazijus; 
senovės: Skirgaudas ir Bu-aerodromo, šiaurvakariniam

Sąjungininkų lėktuvai atakavo 
japonų salas arčiau Phillippinų

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
N. Gvinėjoj, geg. 10.—Gen.
MacArthur komunikatas pra 
nešė, kad sąjungininkų lėk
tuvai pirmadieny atakavo 
priešo aerodromus toje da
lyje olandų Naujos Gvinė
jos, kuri randasi arčiausiai 
Philippinų.

Mūsų lakūnai rado opozi
cijos vien tik virš Jefman

Atsisakė spręsti Ward
Co. perėmimo reikalą
CHICAGO, geg. 10.—Fe

deralinis teisėjas William 
H. Holly šiandien atsisakė 
spręsti Prezidento konstitu
cinę galią perimti krautuvę 
karo metu, ir įsakė sunai
kinti jo anksčiau sudarytą 
opiniją tuo reikalu.

Teisėjas panaikino bylą, 
kurią valdžia buvo uivedusi 
prieš krautuvę ir 16 jos ofi
cialų.

Teisėjas sakė “įvyko to- 
Į kie dalykai, kurie atėmė šį 
reikalą iš mano rankų.”

donė.
Gegužės 12 d.: šv. Neri

jus Ir šv. Pankracas; seno
vės: Vaidutis ir Viligailė.

ORAS
Dalinai ūkanota, šilčiau. 

Po pietų bus lietaus.

gale. Iš 11 priešo lėktuvų 
bomberiai numušė vieną ir 
gal kelis kitus, bet prarado 
vieną savo bomberį.

Darydamas Hollandia in
vazijos apžvalgą^ MacAr
thur pranešė, kad 817 japo

nų buvo užmušta ir 183 bu
vo suimti belaisvėm

Šios skaitlinės neįima ja
ponų nuostolius Ait.ape fron 
te, 150 mylių į pietryčius 
nuo Hollandia, kur vėliausi 
raportai sako skaičius sie
kia virš 800.

NEVV YORKAS, geg. 10. 
—Amerikoje girdėtas Tokyo 
radio pranešimas sakė du 
sąjungininkų karo laivai 
pirmadieny atakavo japonų 
pozicijas Shortland saloje, 
prie pietrytinio Bougainville 
salos kranto, Solomonuose. 

Anot pranešimo, japonų

Sako visi vyrai virš 
29 metu bus atidedami

WASHINGTON, geg. 10 
—Čia lyg duodama suprasti, 
kad viena dalis naujo Selec
tive Service nusistatymo nu
mato atidėjimą visų virš 30 
metų amžiaus vyrų neapri
botam laikui, nežiūrint ar 
jie yra “reikalingi darbinin-

Nustato JAV vidaus 
paskolą—$240 bilionu

VVASHINGTON, geg. 10. 
—Atstovų butas šiandien 
užgyrė bylių, kuris nustato 
Amerikos vidaus paskolą 
$240, 000, 000, 000 aukštyje. 
Iždo departamentas buvo 
prašęs tą sumą kelti iki 260 
bilionų dolerių.

Nuteisė advokatą už 
teisėjo paniekinimą

WASHINGTON, geg. 10.
—Federalinis teisėjas Jen- 
nings Bailey rado advokatą

Dvidešimt šeštą ofensy- ; daryta ant lėktuvų fabriko 
vos dieną Marauder ir Ha-. prie Gennevilliers, Paryžiaus 
voc bomberiai atakavo gele- į priemiesčio. Dar kiti britų
žinkelių centrus prie Mons 
ir Tournai, Belgijoje, ir Cre- 
il, Prancūzijoje.

Japonai baigia užimti 
Peiping geležinkelį

CHUNGKING, geg. 10.— 
Kiniečių aukštoji komanda 
šiandien nurodė, jog kinie
čių kariuomenė beveik visai 
praranda Peiping - Hankosv 
geležinktlį, Honan provin
cijoje.

Pranešimas sakė du stip
rūs japonų daliniai randasi 
nepilnai 14 mylių nuo kryž- 
kelio, varydamiesi iš Chuma 
tien, pietuose, ir įėjo į Sui- 
ping miestą, šiaurėje. Japo-

lėktuvai numetė minų vo
kiečių valdomuose vandeny
se.

Jugoslavai atsiėmė 
dar du miestus

LONDONAS, geg. 10. — 
Maršalo Josip Broz štabas 
pranešė, kad jugoslavai par
tizanai atsiėmė Kladanj, ry- 
tinėji Bosnijoj, ir Zuzem- 
berk, Slovėnijoje, bet priešo 
kariai prasilaužė per parti
zanų linijas keliose izoliuo
tose vietose Siavonijoje.

Anot pranešimo, jugosla
vai sudavė naciams didelius 
smūgius ir suėmė didelius 
kiekius karinių reikmenų 
tuose miestuose.

James Laughlin kaltu už
teismo paniekinimą, jam be- na* i® Chumatien pasivarė
ginant du asmenis suokai- pirmyn kelias mylias, tuo , v,
biavimo byloje, ir nuteisė jį sumažindami tą 14 mylių Vokiečiai pareikšią

tarpą.
Komunikatas sakė, tačiau,

, . kad japonai, kurie varosi į
ghlin darė ,vairius tesimus raie8tą buTO sulaj.
tikslu paniekinti teisėj, Ed-! nuo yj upė8
ward C. Eieher ir gsuli Ke|iaa diena8 atgaI pr-aneši. 
publieijos tam. kf d d«kva-|maj Mk5 . . randa8i
lifikuoti būsimus bylos tik iejios myIio8 nuo Lo- 
sprendėjus.K ! yang.

Rusai ruošiasi ofensyvai Rumunijoje; 
Sevastopolyje suėmė daug reikmenų

sumokėti $150 pabaudos. 
Teisėjas Bailey sakė Lau-

MASKVA, geg. 10.—Už j 
ėmę Sevastopolį ir tuo iš
varę priešą iš viso Krymo, 
rusai šiuo laiku ruošiasi 
greitam puolimui ant priešo 
Rumunijoje.

Sevastopolio laimėjimas
kai,” einant dabartiniu nuo-1 paliuosuoja daug rusų ka-
statu.

Oficialai atsisakė šįi ra
portą patvirtinti, bet davi
niai nurodo, kad pakaks 
jaunesnių negu 30 metų vy
rų keliems mėnesiams.

Maj. Gen. Hershey yra
garnizonai toje saloje “at- pranašavęs, jog iki rudens 
mušę” ataką, ir vienas nai-'užteks nuo 18 iki 25 metų 
kintuvas buvęs sužalota®. amžiaus vyrų.

riuomenės naujoms ofensy- 
voms rytiniam fronte, tr 
duoda rusams galimybės 
pulti vokiečių surisiekimo 
linijas pagal vakarinį; Juo
dosios jūros krantą, ir ka
ro laivų operacijoms prieš 
Rumuniją.

Constanta, viena svar
biausių Rumunijos uostų, karių lavonų

randasi tik 210 mylių nuo 
Sevastopolio, o kiti rumunų 
uostai randasi net arčiau 
tos Krymo bazės.

Du vokiečių transportai, 
pilni vokiečių karių, bandė 
pabėgti iš Sevastopolio, bet 
buvo rusų bomberių nuskan 
dinti. Kiti rusų lėktuvai ke
liais atvejais puolė priešo 
laivų koncentracijas artimo 
ne įlankose.

Sevastopoly rusai rado 
didelius kiekius priešo ka
rių reikmenų ir suskaitė la
bai daug nacių ir rumunų

nuomonę dėl Turkijos
LONDONAS, geg. 10. — 

Berlyno radio pranešimu, 
Franz von Papen, nacių am
basadorius Turkijai, išvykęs 
iš Vokietijos. Pranešimas 
sakė nacių pareiškimas dėl 
“Turkijos problemos” bus 
greitu laiku paskelbtas.

Turkijai sustojus siųsti 
chrome metalą Vokietijon, 
Turkija ir Vokietija šiomis 
dienomis tarėsi dėl prekybi
nių santykių pakeitimo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
16 PEARL HARBOfe. — 

Adm. Nimitz pranešė, kad 
Amerikos lėktuvai ir vėl 
puolė aerodromus Ponape 
saloje, ir likusias japonų po
zicijas Marshall salyne.

IŠ CHUNGKING — Kini
jos nacionalistų ir komunis
tų vadai žada sueiti ir išsi
kalbėti dėl Kinijos ateities.

IŠ WASHINGTONO. — 
Laivynas pranešė, kad vo
kiečių torpedo lėktuvas nu
skandino 1,600 tonų naikjn-
tuvą Lansdale.



o DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Sveikinimas

Gegužės 14 d. minint Sv. 
Antano parapijai savo gerb. 
klebono kun. Ignoto F. Bo
reišio sidabrines kunigystės 
sukaktuves, ta džiaugsmin
ga proga nuoširdžiai sveiki
name Jubiliatą, ištikimą dva 
sios vadą, karštą patriotą, 
tėvynainj ir spaudos palai
kytoją. Daug kartų1 jis yra 
pravedęs plačią agitaciją 
spaudos reikale.

Gyvuok ilgiausius metus 
tvirtoje sveikatoj ir Dievo 
palaimoj.

Korespondentų sekcija

veiklą. Mat, kai kurių tau
tų atstovai, aibt pavieniai 
asmenys, dalyvaudami pasi
rodydavo kokiam tikslui dar 
buojamasi, kad išvengus ne
susipratimų, t. y. atskyrus 
grūdus nuo pelų, arba ko
munistų propag andai pada
rius ribas. Nuo lietuvių ka
ta'ikų pakviesta Elzbieta 
Paurazienė, Moterų Są-gos 
centro pirm., žymi ilgametė 
veikėja Detroite. Dr. J. Jo- 
nikaitis nuo tautinės grupės. 
Jei kas bus veikiama Ame
rican Ali tautų vardu, tie 
asmenys atstovaus'lietuvius 
Jiems pilnai pasitikėsime.

NAMIE IR UŽSIENY
DETROIT LIETUVIAI U. S. KARO TARNYBOJE

%

Žinių-žinelės
Geg. 7 d. Stanislovas At

kočiūnas Grybų namuose b v 
vo susikvietęs būrelį arti 
mssnių draugų tikslu pami
nėti savo vardadieni. Nors 
jis to negarsino, bet svečių 
susiprasta. Atsidėkojant Sta 
nislovui už jo vaišingumą, 
po puotos svečiai išreiškė 
linkėjimus ir padėką. Ant 
galo namo šeimininkas Gry 
bas, visų dalyvių vardu pa 
sveikinęs, įteikė dovaną. Ant 
galo Stanislovas Atkočiūnai 
padėkojo ir pasižadėjo atei
tyje panašias vaišes sureng
ti.

Laimingai gyvuoki, Sta
seli.

Federacijos 4 sk. su pa
vasariu pradės ką nors žy 
mesnio veikti, nes pereita 
susirinkimas daug gyvume 
parodė. Birž. 11 d., Beech 
Nut Grove įvyks Federaci
jos 4 sk. nepaprastas pikni
kas. Visi rengkitžs tą dieną 
dalyvauti. Koresp.

American Ali, kuri turi 
prie savęs sutraukus visas 
tautas, šįmet rimčiau pa
žiūrėjo į tautinių grupių

Penkeri metai kaip 
miiė V. Karoblis

(LKFSB) Šiemet gegužės 
mėnesyje sueina penkeri me 
tai nuo mirties V. Karoblio, 
kurs K. Griniaus kabinete 
buvo teisingumo ministerių 
Teisių mokslus jisai buvo 
baigęs Kieve, 1908 m. buvo 
vyresniuoju notaru Vitebs
ke. Į Lietuvą grįžo 1918 ua 
ir čia ėjo įvairias svarbias, 
besikuriančiame laisvos val
stybės gyvenime.

Skolinam Pinigus

Morgičiams
EITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

WO IK STUDIO
1945 West 35m Street

/Z? 4?//

ADVĄNt ed PHOTOGRAPHY
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PHONE LAFAYETTE 2613

''0
I

DABARTINI 
DIYIDENTŲ 
RATA.............. 4%
1751 W. 47th Street

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

T

1

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
TOWKLRY — WATCHMAKEB 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Pilone: LAFAYETTE 8617

Llnilriko Katilo Valandų-.:
W.H.F.C. 1420 Kilocyclea —

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

Nedalioj, 9:80 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jevvelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per šį Pavasarinį SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. r. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

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

Cyril P. Grybas Mo. M. 
M. 2-c, gimęs gruodžio 22 
d., 1921, Waterbury, Conn. 
Pradžios mokslą baigė Šv. 
Antano parap., aukštesnę 
Holy Redsemer, kur už ga
bumą laimėjo vienų metų 
scholarship įi Daytono uni- 
versite ą. Vienus metus lan
kė Detroito universitetą.

Prieš įstojant į Dėdės Ša
mo tarnybą, dirbo F. L. Ja
cobs Co. už paymasterį. Į 
U. S. Coast Guard įstojo 
liuosnoriu Lapkr. 11 d., 1942. 
Tarnyboje išlaikė kvotimus 
liepos mėnesį 1943 ir da
bar baigė Diesel Engine 
School.

Per ks’is metus jis tar
navo Mišioms šv. Šv. Anta
no bažnyčioj. Priklausė prie 
Vyčių 102 kp. Labai mėgo 
sportą, Šv. Onos parapijos 
(svetimtaučių) pakviestas 
prisidėti prie jų sporto sek
cijos, kur pasižymėjo žaidi
muose.

Jo tėvai Petras ir Ona 
Grybai, gyvena 9203 Mason, 
yra veiklūs darbuotojai ka
talikų tarpe ir nuoširdūs rė
mėjai kilnių reikalų. Jų ant
ras sūnus Algirdas dar lan
ko mokyklą ir rengiasi įsto
ti į U. S. tarnybą.

Seabees Antanas M. Am
brose, gimęs kovo 30 d., 
1925, Detroite. Pradžios 
mokslą baigė Šv. Antano pa
rap. ir per tą laikotarpį tar
navo Mišioms. Paskui lankė 
Western High School. Čia 
už gabumus kumštynių spor 
te laimėjo dovaną. Į karo 
tarnybą pašauktas birž. 30 
d. 1943. Tarnauja Navai 
Construction Battalion kor
puse.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

PIRKITE KARO BONUS 
Skelbkitės Dien. “Drauge’

DABAR

Jo brolis dvynukas Bene
diktas lanao Tėvų Marijo
nų kolegiją, Thompson, Con- 
neetieut; yra sūnūs Antano 
ir Petronėlės Ambrosų, gy
venančių 3304 — 18th St. 
Dvynukai Antanas ir Bene
diktas būvio tėvų didžiausia 
paguoda. Ne tik kad tėvus 
visa širdimi mylėjo, juos 
gerbė, bet tarnaudami Mi
šioms niekados neapleido sa 
vo pareigų, kas retenybė 
jaunųjų tarpe.

A. ir P. Ambrosai yra 
duosnūs kilniems lietuvių 
reikalams, seni šv. Antano 

• parapijonai.

Platinkite “Draugą”

M metą praktika 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tusso, skaudamą akių kaištį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus, 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki S v. 
vak. Seredomis nuo pietų, •

dėlioj pagal sutartį. 
Daagdy atsitikimą akys

4712 South Ashland At.
YARDS 1878

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namą Materijoią Ui Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite | mūsų jardą Ir apžiūrėkite ata
ką lr ankštą rūšį LENTŲ—MILLYVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vlškų, skiepų lr fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAII 
STANLEY LTTWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 80. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

U b and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
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EXTRAI EXTRA!
Permainytas 

vardas lr 
adresas.

Lietuviškas 
žydukas — 
N. KANTER

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER'
Everythlng in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Reprcsentative

SHOYVROOMS IN
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

3$

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

BE
1

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone TARDS 6054

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEKIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva j DEVINES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
rancija pas jūsų vietps vaisti
ninką arba pas —

YYIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nc»u tepantis — Nėnudaiantia

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1462.

Rea. 6998 So. Talmaa Ava.

Rm. TeL GROvehiU 0617
Offioe TaL HEMIock 4848

08. 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

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami Išeg
zaminuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kurią regSJimo mokslas 
gali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie prašali

na visą aklų įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenne

Kampas 18-tos
Telefoną.*: CANAL 0323. Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 1.-80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trodlad. Ir Beitad. 8:80 a. m. 
m*- Urt T:00 p. m.

'DB.'G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas tV
TeLi Yards 1826

> Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akla 

Ištaiso, , 
lr Akinių Dirbtuvė 

*401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8
^duaaįJ^tųde^agaTButar^,.

I

lAtOIUJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

MFC - HM kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

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

fe 39
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS:
Nm 2 fld 4 ir no 6 IU 8 vaL vak.

NedCttoanki pagal sutartį . 
Offiee AL YARda 47B7

TeL PROapect 19M '

TeL YARda 2246

;dr. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VlRglnla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenne 
OHm raLl 1—a Ir 6-—8:14 P, H. 

TrečbuSRnlato pagad sutartį

Tei. YARda 8621 
Raa.: KENtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

▼aL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Stree'

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
i: 1—3 popiet lr 7—8 ▼. ▼. 

Trefiad. Ir Seštadieala

REZIDENCIJA 
3241 VVest 66th Place

Tel. REPnbllc 7868 /

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS *
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 Iki 9 vai. vakare.

Tel. YARda 3146

DR. V. A. S1MKUS
i r—wui
HttTAlKD 

744 W«tt 35th Street
▼aL: 11-12; 24; lr 6:30-8:30 

Pirmadieniais—2-4 tr 6:30-8:30
ftventadienlaia—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame aavo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROapect 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 Dd 8:00 vai 
Trefiad. Ir Sekm. tik susitariua

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 R. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

lr Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryta. 2-6, 7-9 P. M. 

H47 8. Halsted St, Chlcagi 
pirmadieniais, Trečiadieniais

/ tr Šeštadieniais 
VaL: nuo 3 p.pu iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0.554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. TeL: MIDvray 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Dd 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
3ekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso TeL LAFayctte 3210 , 
Res. TeL LAFayctte 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Sunkite: KEDzie 2866

„ VALANDOS:
Pirm, Antr., Ketvir. 6 iki‘0 vak.; 
-/Penktad. 8:30 fld 9:30 vak.

fieštad. 6 vai Iki 9:30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J. VV. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"ADS PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI HKiJP 7VANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS North Side

"DRAUGAS" HELP WAHTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
Tet. RANdolnh 9488-9489

SVARBUS PRANEŠIMAS
W«r Manpower OommiMloa nn- 

atatymal reikalauja kad daniro- 
nias darbininku turi Jslprytl Pa- 
llimMnvImo RaAt* (atatement Of 
av&llahlltty) nno dabartinės dar* 
bo (staluos — ar nuo Wnr Man* 
poner Commlsslon — pirm pra- 
dedant dirbti kitoje (staifroje. 
Persltlkrinklt ar Jūs galit gauti 
ir ar Jums reikalinga palluosa- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
tr darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP U’ANTED — VYRAI

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKIT Į

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

Central

Steel & Wire Co.

PAKUOTOJŲ
Puikios darbo sąlygos

Svarioj vėsioj dirbtuvėje
Clearing Distrike

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask Division 

4951 W. 6fith St.

LANGŲ PT.OVP.JŲ—HOVSK.MEN 
Patyrimo nereikia

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper’s Ofisan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Road

DŽENITORIŲ
Puikios darbo sąlygos šva- 

rioj vėsioj dirbtuvėje.
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Ma.sk Division 

4951 W. 66th St.

STIKLO DARBININKŲ
Patyrimo Nereikia

<
STIKLO PIOVEJŲ 

VALYTOJŲ 
POLIRUOTOJŲ 
PAKUOTOJŲ 

IR TROKERIŲ 
PASTOVŪS DARBAI 
GERA MOKESTIS 

PATOGI
TRANSPORTACIJA

HOOKER GLASS 

& PAINT MFG. CO.
659 W. WASHINGTON 

BLVD.
Klauskite dėl Mr. Viai

Dirbtuvės Darbininku 
VYRŲ 

★ ★ ★
GERA PRADINE MOK. 

IR
PROGA ĮSIDIRBIMO

★ ★ ★
100% KARO DARBAI

Nuolatiniai Po Karo Darbai
MATYKIT MR. LETTO

PARAGON DIE 
CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

VYRŲ
Virš 50 Metų

DIENĄ AR VAKARAIS 
DARBAMS

Nereikia kilnoti ir nėra sunkių 
darbų.

DARBO VIETA APRIBOTA

WESTERN UNION 
TELEGRAPH CO.
417 S. LaSalle St.
JAUČIŲ MUŠIMO 
FLOOR BUCERIŲ 
FLOORMEN ir

ABELNŲ KNIFE MEN
Svarbi Pramonė 

Aukšč. Mokestis ir Pastovumas 
Po Karo Progos

ILLINOIS PACKING CO. 
911 W. 37th Place 

Y ARds 3840

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims 0d 50 
metų senumo. Valandos: nao 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

Atsišauklt

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

DŽENITORKŲ
Puikios darbo sąlygos šva

rioj vėsioj dirbtuvėje.
Clearing Distriktė

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask Division 

4951 W. 66th St.

MERGINŲ — MOTERŲ
Trle lengvu dirbtuvės darbų. Svar- 
hūs karo darbai. 57 Hc j vai. pra
dedant. O2’-ie. po 30 dienų. Atsišau
klt 7:30 ryto iki 4 pp.

RIVAL PACKING CO.
4500 S. Tripp Avė.

ASSEMBLERS
Amžiaus 17—50, patyrimo nereikia, 
bet pageidaujama, prie švarutis ma
žų bench darbu dirbant prie Radar 
Ir radio Jrenglmų.

UNDERWOOD ELECTRIC MFG. 
COMPANY

3120 W. Grand Avė.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ . 
Patyrusių, 337.50 J mėnesj 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeeper.

IDOKWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Rd.

VYRŲ
Reikia lioduoti trokus. Darbas 
naktimis, geramokestis. viršlaikis.
PAŠAUKITE —

YARDS 4311
REIKIA

PATYRUSIU AR MOKINIŲ 
SWITCHMEN

ArrbY MR. C. E. SHERMAN
GRAND TRUNK RAILROAD

51st ST. & CENTRAL PARK AV. 
Tel. VTRginia 2471

SHEAR VYRŲ
Reikia vyrų prie Plieno

Sųuaring Shears.

SHEAR HELPERS 
IR ABELNŲ PLIENO 
WAREHOUSE DARB.

Reliance Steel Corp.
1601 S. Wolcott 

CANAL 2442 G. A. COOPER

BUS MERGINŲ
Dirbtuvės cafeterijoj. Pui
kios darbo sąlygos švarioje 

vėsioje dirbtuvėje
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask Division 

4951 W. 66th St

VYRAI IR MOTERYS

VAIKINO—1« METŲ AR SUVIRS
už shipping klerko pagelbininkų. 50c 
J vai. .pradedant ir viršlaikis.
TI XTILE VARN OO., 1733 Mllwau- 
kee Avė. *

PIRKITE KARO BONUS!

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

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

A- ★ ★★ ★ ★★ ★ ★

Svarbiai 

Transportacijos 

Pramonei Reikia 

IŠTIKIMŲ VYRŲ

BUŠAM MEKANIK. 

BUSŲ VALYTOIŲ 
★ ★ ★

Dabartinės ir po karo pro
gos. Puiki mokestis, laikas 
ir pusė virš 40 vai.

SANTA FE 

TRAILWAYS
441 E. ORIO ST.

DIAMOND BORE 
SET UP VYRŲ 

SURFACE PLATE 
SCRAPER — PATYRUSIO 
PRECISION ASSEMBLERS 

PATYRUSIŲ 
INTERNAL GRINDERS 

PATYRUSIŲ
Atsišauklt 6:30 ryto iki 5 pp.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. DIVISION ST.

VYRŲ dirbtuvės darbama. Patyri
mo nereikia. Drafto paliuosuoti. 
Pradinė rata 80c j vai. I.INO-PASTE 
CO., 1948 W. Carroll.

MEDŽIO IŠDIRBIMO 
SHA PER DARBININKŲ 
FINISHING FORMANO

rilnam ar daliniui laikui 
Aukščiausia rata mokestlea.
VICTORY NOVELTY 

529 N. Noble

BEAUTY OPERATORE
Didelėje (10) operatorių salone. 
Gera mokestis lr komisas atsako- 
mingai operatorei. Pašaukit Miss 
Sayre
AURORA BEAUTY SALON 
1311 E. 63rd St. MIDway 8100

PUNCH PRESS 

OPERATORIŲ
Prie lengvo Blanking ir forming

PASTOVŪS DARBAI 
GERA MOKESTIS

STORKLINE FURNITURE 
CORP.

4400 W. 26th ST.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

VYRŲ!
z

Su ar Be Patyrimo

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis
*

Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SH01WELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

DIE CASTING
MACHINE OPERATORIŲ

Aukščiausia rata mokama ir 
piece work. Užtenkamai viršlaikio. 

Diena ir naktį šiftai.

NATIONAL DIE 
CASTING CO.

600 N. Albany Avė.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI RETKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c J valanda sn Be 
pakėlimu pabaigoje 2 saralelų.

Re premija dirbantiems vakariniais 
ar naktiniais Siftais. Pirmas šiftas 
7:30 ryto Iki 4 pp., vakarinis šiftas 
4 pp. iki 12:30 ryte, naktinis šiftas
12:30 Iki 7:30 ryte.

ATSISAUKIT 
EMPLOVMENT OFISAN

Pirmad. perdėm Šeštad.
3:30 ryto iki 4:30 .DD.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

MOTERŲ
Mekaniškai palinkusių atlikti 

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

R. R. DONNELLEY A SONS 
COMPANY

2117 Calnmet Avenne

TARNAIČIŲ — Darbas dienomis. 
Kreipkitės prie Housekeeper. Ser
vice Entrance.
LNIVERSITV CLUB, 76 F„ Monroe.

Lietuvis artistas
Richmond Hill, N. Y. — 

Artistas Jonas Subačius, ku 
ris studijavęs meną Romo-

A

je, išpuošęs paveikslais ir 
dekoracijomis bažnyčias, ko
plyčias ir t.t., pastatęs alto
rių (shrines), dabar prisi
dėjo prie Ramhusch Deco- 
rating Co., didžiausios pa
saulyje bendrovės, kuri puo
šia bažnyčias, teatrus, ban
kas ir t.t.

Čia rasite tok) darbą, kurį 
norite Ir pajėgsite dirbti.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

Reikia

Cafeterijoj

Darbininkių
★ ★ ★

COUNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniui laikui, dieną ir naktį 
šiitams.
DISIŲ PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos šiftui.
CASHIER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CHECKER — dalinio lai
ko, vakarais.
VYRO — abelnam virtuvės dar
bui. Pilno laiko, dienos šiftui. 
Valgis ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.
Imkit Douglas Park “L” iki Durų.

Laimėjimo knygutės jau 
grįžta pamažu. Atrodo, kad 
visos bus suvartotos ir lai
mėtojai taps paskelbti geg. 
21 d. liaike moterų rengia
mos skanios vištukų vaka
rienės. Gaila, kad permažai 
tepadaryta laimės knygučių, 
nes seserų namo sutaisymas 
atseis dvigubai daugiau, ne
gu manoma pelnyti. Parapi
jonai gerai supranta, kad 
dabar laikas sukelti kapita
lą, nes šiandieną uždarbiai 
daug geresni, negu bus ka
rui pasibaigus. Nors nutrau
kiama dikčiai taksoms ir 
bonams, tačiau vis lieka dau 
giau, negu bedarbės metu. 
Tos laimėjimo knygutės tai 
nėra koks bereikalingas iš
mistas bei moterų klubo 
sportas, bet svarbus visos 
parapijos reikalas Ateinan
ti vakarienė geg. 21 d. ir 
yra visos parapijos dalykas, 
Ifaip parapijos nuosavybių 
taisymas yra visų reikalas, 
o ne vieno asmens, arba vie
nos grupės. Visi prašomi į 
talką.

Šiomis dienomis mūsų kle 
boną atlankė žymūs svečiai: 
kun. J. Kidykas, misijonie- 
rius, kun. dr. Gečys ir kun. 
P. Lunskis. Visi susirūpinę 
“Lietuvių Žiniomis”.

Bridgeville
Mūsų tautoje yra žmonių, 

kurie mėgsta ne tik išsiger
ti, bet ir pasigerti. Pasigė
ręs žmogus praranda protą 
ir garbę. Kad tai yra tiesa 
įrodo jo išvaizda, eisena, ap
siėjimas, kalba ir darbai. Ži 
loję senovėje kai kurios tau
tos, auklėdamos savo jauni
mą, nugirdę vergą, liepdavo 
įsižiūrėti, kaip biauriai at
rodo žmogus apsvaigęs nuo 
vyno ir kitų stipriųjų gėri
mų; kaip alkoholis žemina 
žmogaus asmenį.

Šiais taikais pasitaiko tė
vų, kurie savo vaikus ragi
na “išsimesti burnelę”, ku-t
rie prie degtinės džiaugiasi 
ir verkia, meldžiasi ir kei
kia. Teisingai yra sakoma, 
kad girtame kūne — girta 
siela.

GERA PROGA

PARSIIH'ODA — 5 kambarių bun- 
galow, furnaao šiluma. Naujas sto
gas ir nauji lietaus vamzdžiai. Arti 
viešos ir parapijinės mokyklos, ge
roj apiellnkėj. Homan Avft. arti 56 
Rt. 2 karam garadžius. Pašaukite— 
HEMLOCK 5673.

Artisto Vasiliausko 
koncertas

Waterbury, Conn. — A 
merioan Friends of Lithua
nia jaunimas sumanė par
sikviesti artistą Ataką Va
siliauską į Waterbury. Jam 
rengia koncertą sekmadienį 
gegužės 21 dieną Nemunas 
salėje, 48 Greęn gatvė. Pra
sidės 2:30 vai. popiet.

Artistas Aleksa Vasiliaus 
kas, dramatinis tenoras, ko
ncertų ir radio dainininkas. 
Be to, dalyvaus Harvey Da
vies, pianistas, kompozito
rius.

Koncertas bus vienas gra
žiausių šioje apylinkėje. 
Kviečiama visuomenė atsi
lankyti kuo skaitlingiausiai. 
Komisiją sudaro Dorothy 
Raden, Patricia Klikna, Ge- 
nevieve Penevich, Gtadys 
Nakrošis, Bernard Marshal- 
ka ir George Trečiokas.

Mrs. M. Colney

Meksika planuoja siųsi
2,500 lakūnu užjūrin
CARACAS, Ven e z u e 1 a, 

geg. 10.—Carlos Medraza, 
Meksikos atstovų buto na
rys, kuris šiuo taiku lanko
si Venezueloje, sakė Meksi
ka planuoja siųsti 2,500 la
kūnų užjūrin kovoti prieš 
vokiečius.

Buvo iškeliavę
Trys Chicagos vaikai, vie

nas 8, metų, kitas 6 metų 
(abu broliai) ir trečias 9 
metų, buvo iškeliavę pama
tyti pasaulio, kai į jų ran
kas .pateko vienas doleris. 
Jie buvo dingę 56 valandas, 
o paskui buvo rasti base- 
mente, jie ten išbuvo dvi 
naktis.

Gegužės mėnuo savo ža- 
vėjančia gamtos grožiu už
buria kiekvieną, kažkokiu 
ilgėsiu pripildo krūtinę, sva
jonių pasaulį praveria. Min
tys skrenda įj Lietuvą, kur 
prabėgo nekaltos kūdikystės 
dienos. Kaip gražu ten bu
vo, kokie žavingi Lietuvos 
pavasariui. Šiandieną ten 
vargas, ašaros, skurdas ir 
mirtis. Be abejo ir vyturė
lis nebečiulba linksmai. Ne
jučiomis keliai sulinksta 
prieš Marijos altorių. “Tau
tų Karaliene, gelbėk Lietu
vą’’, šnibžda lūpos.

Gegužinės pamaldos mūsų 
bažnyčioj esti trečiadieniais 
ir penktadieniais pusė po 
septynių vakare ir kas rytą 
tuojau po šv. Mišių. Žmonių 
galėtų lankytis daugiau, ta
čiau sunkiai dirbę visą die
ną, nebepaslenka ateiti į pa
maldas. Lietuviai abelnai i- 
mant mėgsta ir brangina ge
gužines pamaldas. Net su- 
materijalizėjus Amerika ne
pajėgia tos meilės iš Lietu
vos širdies visai išrauti.

Praeitą sekmadienį klebo
nas ragino jaunimą pagerb
ti savo motinas gegužės 14 
d. Priminė, kad mamytėms 
daugiausiai pasitarnaus tie. 
kurie Motinos Dieną priims 
šv. Komuniją savo mamytės 
intencija.

Mūsų taikais šeimynos iš
krikimas ir motinystės pa
reigų nevertinimas verčia 
susirūpinti giliau mąstantį 
žmogų. Šiandieną reikia iš
kelti ir pagerbti motinos 
vardą ir pabrėžti jos vertę 
šeimos ir visuomenės gyve
nime. Visi žinome, kad mo
tina įneša į namus šilumos, 
kad žmogaus širdis ieško 
motinos meilės ir kad be tos 
meilės ji šąla.

Girdėjau, kad parapijos 
moterys rengia kortų vaka
rą pabaigoje gegužės. Žada 
neužsileisti sodalietėms. Jos 
yra užsimojusios sukelti pa
rapijai šimtą dolerių, ir aš 
tikiu, kad tas bus įvykdyta.

Pirmoji vaikučių šv. Ko
munija mūsų bažnyčioj į- 
vyks birželio 4 d. laike pir
mųjų Mišių. Geg. 14 d. nau
jai įšventintas kunigas Ed
vardas Bulevičius laikys pir
mas šv. Mišias. Homestead 
vienuoliktą valandą. Jis tu
ri brolį veikėją Brooklyne. 
Ilgiausių metų kun. Edvar
dui.

įsisteigė lietuvių in
formacijos centras

(LKFSB) Artėjant sąjun 
gininkų laimėjimo valandai, 
stiprinamas ir lietuvių cent
rinių įstaigų veikimas, sie
kiant Lietuvos laisvei. Arti
moj ateity numatomas nau
jas pagyvinimas veikimo 
kultūriniame institute. Svar
biausia gi — nuo gegužės 
mėn. įsisteigia New Yorke 
Lietuvių Informacijų Cent
ras,

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
■4 pigemj naottntt — te 
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Padalinta ištikimybė
SIMPATIJOS TĖVŲ KRAŠTUI — NATŪRALŪS 
REIŠKINYS

“The New York Times” parašė editorialą, kurį pa
vadino “Padalinta ištikimybė”. Jis taikomas tiems šio 
krašto gyventojams, kurie savo ištikimybę dalina į dvi 
dalis; Amerikai ir tam kraštui, kuriame jis yra gimęs 
arba jo tėvai bei protėviai ten yra gimę. Atpasakojus 
kurioj padėty yra. tie šio krašto gyventojai, kurie yra 
kilę iš priešų kraštų (Vokietijos, Japonijos etc.), šis 
dienraštis pastebi, kad

visoj {yra natūralu, kad tie, kurie yra gimę užsieny 
arba tie, kurie yra užaugę artimame kontakte su jais, 
palaiko gyvą simpatiją savo protėvių kraštui.

SIMPATIJOS, STIPRINANČIOS TAUTŲ SANTYKIUS

Išeinant iš to, “The New York Times” toliau pasa
ko visai teisingą dalyką, būtent:

“Tos simpatijos visuomet suformuodavo natūralius 
ryšius tarp Amerikos ir kitų kTaštų ir su daugeliu 
iš jų išugdė draugingus santykius. Ant tokių simpa
tijų išugdytas Angiijos-Amerikos ginklo draugišku
mas, kuris randa puikiausią išraišką Anglijos-Ameri- 
kos Vyriausios Vadovybės vieningume siekiant di
džiųjų uždavinių. Panašios simpatijos daug prisidėjo 
prie prikėlimo po paskutiniojo karo prispaustų (aur 
tų, inimant Čekoslovakiją, Lenkiją, Lietuvą, Latviją 
lr Estiją.”

TAIP NETURĖTŲ BŪTI

N. Y. Times vis tik pasako ir tai, kad vienas daly
kas yra, jei tos simpatijos yra suderinamos su Ameri
kos interesais ir gerove, bet visai kitas, įei jos eina 
prieš, žodžiu sakant, geras Amerikos pilietis savo iš
tikimumą Amerikai stato pirmoj vietoj. Jei tas ištiki
mumas pirmiausiai eina kitam kraštui, bet ne Ameri
kai, tuomet dalykai su tokiais piliečiais nėra ir negali 
būti tvarkoje.
ORLEMANSKIO PAVYZDIS

Laikraštis nurodo pavyzdį. Jis su pasipiktinimu ra
šo apie lenkų kunigo St. . Orlemanskio (kuris yra A- 
merikoj gimęs ir augęs) kelionę į Maskvą. Ypač pik
tinamasi tuo, kad tasai vyras taip toli nuėjo, jog, kal
bėdamas Rusijoj į lenkus, juos vadino savo krašto žmo
nomis ir tuo pačiu kartu žadėjo jiems “my fellovv- 
Americans” paramą. Taip dalykai negali būti. Kun. Or
lemanskis, būdamas Amerikos pilietis, kito krašto in
teresus pastatė aukščiau už savojo krašto. Čia yra aiš
ku, kad nebuvo išmintinga duoti pasą Amerikos pilie
čiui, vykuMiam į užsienį su tikslu vesti propagandą 
s etimos valstybės naudai. Pagaliau, “N. Y. Times” 
s ko, kad kun. Orlemanskis nebuvo kvalifikuotas kal
bėti nei lenkų nei amerikiečių vardu.
VISI KOMUNISTAI TARNAUJA SVETIMAM KRAŠTUI

Amerikoje yra gana daug Orlemanskio tipo žmonių, 
kurie svetimos valstybės reikalus stato aukščiau už vi
sus savo krašto interesus. Jūs paimkite pavyzdžiui ko
munistus. Jie visi (inimant jų vyriausią komisarą Earl 
Brovvderį) pirmoje vištoje rūpinasi svetima valstybe. 
Todėl jų ištikimybė nėra per pusę padalinta, kaip 
“Times” rašo, bet visa nukreipta svetimai valstybei, 
neliekant Amerikai nė vieno procento, .

Amerikos katalikų spauda
DIECEZINIAI SAVAITRAŠČIAI»

Amerikos katalikai neturi nė vieno anglų kalba dien
raščio. Tačiau veik kiekviena diecezija ir arkidiecezija 
leidžia katalikiškus savaitraščius, kurių tarpe yra tik
rai puikiai redaguojamų ir plačiai skaitomų. Diecezi
nių savaitraščių įtaka visuomenėje yra pažymėtinai di
delė. Jų vedamuosius straipsnius ir žinias (pvz. Chi
cagos “The Catholic World”, Brooklyn, N. Y. “The 
Tablet” ir kit.) dažnai panaudoja ir dienraščiai, nes 
jie atstovauja katalikų mintį ir nusistatymą vienu ar 
kitu dienos klausimu.

Be diecezinių savaitraščių katalikai išleidžia visą ei
lę mėnesinių ir savaitinių žurnalų, kurie pasižymi rim
tu turiniu, duoda vertingų moksliškų raštų.
KODĖL NETURI DIENRAŠČIŲ?

Amerikos katalikų spaudos jėga yra didelė. Bet 
mums, lietuviams katalikams, turintiems savo katali
kišką dienraštį, vis tik keistai atrodo, kad virš 25 mi
lijonai Amerikos katalikų nepajėgia išlaikyti nė vieno 
anglų kalba dienraščio. Bet gal tik taip mums atrodo. 
Be abejonės, kad galėtų išlaikyti ne vieną, bet kelio
liką, tačiau, katalikų vadovybė, matyt, turi tam tikrų 
išrokavimų pasitenkinti savkitinukais ir mėnraščiais.

Diecezinius savaitraščius padaro daug gyvesniais ir 
įdomesniais Katalikų Veikimo Centro (National Cath- 
clic Welfare Conference) spaudos sekcija (NC), kuri 
pristato vertingų katalikiškų žinių ir iliustracijų iš vi
so pasaulio katalikų veikimo ir gyvenimo. Tomis ilius
tracijomis (dažnai ir žiniomis) pasinaudoja ir mūsų 
dienraštis.

TURĖTŲ BŪTI STIPRESNĖ IR AKTUALESNE

žodžiu, katalikų spauda Amerikoje nėra nustumta į 
paskutinę vietą. Ja rūpinasi vyskupai, organizacijos, 
mokslo įstaigos, vienuolijos. Bet, atsižvelgiant į Ame
rikos katalikų gausingumą, į organizuotumą ir pajė
gumą, katalikiškoji spauda dar galėtų būti geriau pa
statyta. Ji turėtų dar plačiau apimti žmonių gyveni
mą, būti artimesnė ir, jei taip galimi pasakyti, šiltesnė 
šeimoms, akylesnė kasdieninėj katalikų visuomenės 
veikioj. \ , ... t
SPAUDOS KONVENCIJA

Šiandien ir rytoj Milwaukee, Wis., mieste įvyksta 
Amerikos Katalikų Spaudos Sąjungos (Catholic Press 
Association) metinė konvencija. Joj, be abejonės, bus 
paliesti tie klausimai, kuriuos mes čia iškėlėm. Gerai, 
kad yra tokia sąjunga, gerai, kad yra daromi metiniai 
suvažiavimai. Tai daug prisideda prie katalikų spaudos 
stįprinimo ir pažangos. Kadangi prie šios sąjungos pri
klauso ir mūsų dienraštis, todėl ir mes turėsime savo 
atstovus konvencijoj, kad susieiti į artimesnį kontaktą 
su visos Amerikos katalikų spaudos vairuotojais. Ta 
proga teks padėkoti katalikiškų laikraščių kolektyvui, 
kad jie vis tik plačiai ir teisingai yra nušvietę mūsų 
tėvų krašto — Lietuvos būklę ir visu griežtumu stori 
už lietuvių tautos teises į laisvą ir nepriklausomą gy
venimą.

*
Lietuvių konferencija Pittsburghe

Sekmadienį gegužės mėn. 14 d. Lietuvių Piliečių sa
lėj, Pittsburgty, Pa., įvyksta Vakarinės Pennsylvanijo3 
lietuvių draugijų atstovų konferencija. Perskaitę šios 
konferencijos dienotvarkę, matome, kad joj bus svars
toma labai svarbūs ir aktualūs šių dienų reikalai. Mes 
specialiai sveikiname šią konferenciją, nes mūsų dien
raščio skiltyse pittsburgiečiai palaiko savo žinių sky
rių. Linkime geriausio pasisekimo labiau sujungti ir 
sukoordinuoti tų apylinkių lietuvių pastangas Ameri
kos pergalei ir Lietuvos išlaisvinimui.

★

Prezidentas Rooseveltas, grįžęs į sostinę po užpel
nytų atostogų, vėl energingai imasi darbo. Ir dabar, 
kuomet jau gal visai netrukus milijonai Amerikos ka
ro vyrų ims veržtis į kontinentinę Europą ir grumtis
su stipriu priešu, vyriausiojo karo vado — Prezidento 
rūpesčiai, darbai ir atsakomybė keleriopai padidės. Te
sustiprina gerasis Dievas jo sveikatą ir ištvermę iš
vesti Ameriką ir jos sąjungininkus į visišką ir garbin
gą pergalę.

★
Baisios žinios

Lenkų valdžios spaudos agentūra (PAT) praneša, 
kad naciai išžudė Lenkijoj 2,400,000 žydų tautybės žmo
nių.

Prieš karą Lenkijoj, berods, buvo virš trijų milijo
nų žydų. Tuo būdu ten jų nedaug bus likę.

Tokie baisūs dalykai, tokios skerdynės, aišku, sau
kiasi dangaus keršto. Ir toji didžioji teismo ir baus
mės diena naciams jau artinasi.

Kaltybių atleidimas yra 
mūsų trūkumų užpildymas 
ir podraugei mūsų žmogiš
kosios tobulybės įvykdy
mas. Iš mažų gyvybės sėk
lų galingoji pasaulio evoliu
cija veda visus į aukštesnį 
ir pilnesnį gyvenimą. Ir 
žmogus iš mažytės pradžios 
auga motinos viduriuose 
iki užgemant, auga ir užgi
męs, bet jisai toli ne visuo
met supranta, dažnai nepri
pažįsta, reikalo tobulėti dva 
šia. Retas tesupranta, kad 
jo dvasia yra jo gyvybės ir 
vertybės branduolys, nema
tomas ir giliai tūnys jojo 
kūno dalių kupetoje. Beveik 
visi mes tą brangiausiąjį 
savo asmens branduolį dra s 
kome ir kitais įvairiais bū
dais žalojame. Ta yra mūsų 
kaltė, mūsų nuodėmių gausi 
įvairybė.

Mums žmonėms, matomo
jo pasaulio vadams, reikėtų 
bent pilnu žingsniu žengti 
drauge su visatos tobulėji
mu. Tuom tarpu mes ma
žiausia rūpinamės savo to
bulybe ir ardome savo to
bulėjimo pradą. Mes daro
me nuodėmių ir nevengiame 
kaltybių. Kristus mums pri
mena šitą mūsų prasižengi
mą ir kviečia mus grįžti at
gal į tobulybės kelią. Mūs 
kalčių įvairi daugybė jau 
yra padariusi tiek žalos, kad 
jos atitaisyti savomis spė
komis nepajėgiama. V. Jė
zus mokina mus kreiptis* į 
Tėvą, kuris yra danguje, 
kad visagalis Dievas atitai
sytų mūs lengvamanybės ir 
mūs nedorybės padarytąsias 
žalas. Turėkime drąsos bent 
pripažinti ką esame kalti ir 
turėkime sąžinės Dievo lė
šomis atitaisyti savo nuodė
mių blogumus.

GEGUŽĖS
MĖNUO

Ra4o Vysk. F. BAčys, MIC.

Ketvirtadienis, geg. 11, 1944

Gegutės 11, 1344

ATLEISK MUMS MĖSŲ 
KALTES

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzų Kalbos Išverkė 
JUOZAS POVILONIS

Mokslas yra gažus, geras 
ir naudingas, nes jis duoda 
mums pažinti tiesą. Gražu 
yra žinoti, koki yra žvaigž
džių sietynai, kaip sukasi 
planetų ir jų palydovų ratai 
apie saulę. Gera yra žinoti, 
kaip kalnuose randama ge
ležis ir per kiek rankų ji. 
pereina, kol tampa įrankiu 
mūsų darbams atlikti. Nau
dinga yra žmogui mokėti 
amatas, verslas, ar aukšto
jo mokslo šaka, nes iš to ir 
duoną galima valgyti. Bet 
užvis naudingiau yra. žmo
gui pažinti save. Savęs pa
žinimas yra vertesnis už 
kilniąją astronomiją, u ž 
praktiškąją techniką ir už 
nuostabius kalbotyros spin
dulius.

Dar ir apie save žmogus 
ne viską aprėpia patirti. Pa
žink, žmogau, ko tau trūks
ta, nes nepažinęs trūkumų 
negalėsi užpildyti jų. Toli 
ne visi mėgsta žiūrėti į sa
ve ten, kur nujaučia trūku
mų. Geriau ir teisingiau bus 
pasakius: niekas nemėgsta 
pažinti savo trūkumų, nie
kas nemėgsta nuoširdžiai 
prisipažinti esąs kaltas.

(Tęsinys)
—Ką tu sakai?
—Nieko, mano Teresyte.

Ką tu čia darai f 
—Matai, aš skaičiuoju.

kiek lapelių yra ramunės 
žiede. Žiūrėk, šitame žiede 
yra šešiolika. Kad tu žino
tum, aną dieną, ponia, išli
pusi iš automobilio šalia 
mūsų, nuo griovio kranto 
nusiskynė šitokią gėlę skai
čiuoti lapukus. Kodėl ji no
rėjo juos skaičiuoti?

—O kam tu tai darai?
—Teresės akyse sužibėjo 

švieselė švelnios ir naivios 
dvasios, kuri nieko neslepia 
už šito žvilgsnio.

—Taip, aš taip pat norė
jau žinoti....

Danielius šypsosi.
—Didelis kūdiki, ramunę 

nusiskina ne tam, kad su
skaitytų skvietelius. Klau
syk, aš noriu žinoti, ar tu 
mane myli. Imk šitą. Prie 
kiekvieno žiedo lapelio, kai 
plėši, sakyk: aš jį myliu... 
truputį... labai... pusėti
nai ... visai nemyliu...

Mažoji mergaitė ėmė skai 
čiuoti:

—Aš tave myliu... tru
putį ... labai... pusėtinai...

Lėtai krito lapeliai, žymė
dami kiekvieną laiptelį ky
lančio arba krintančio jaus
mo. Pagaliau, ji iš džiaugs
mo sušuko, plėšdama pas
kutinį lapelį:

—Danieliau, ach, aš gerai 
žinojau ... Labai, tu girdi, 
labai!

Ir vėl paremdama galva į 
savo vyresniojo brolio petį, 
tarė:

—Taigi, ponia aną dieną 
su ponu, kuris į ją žiūrėjo 

’ ... pasakyk, Danieliau, ar
taip pat darė?

—Ne!
—Kodėl?
—Aš tau paaiškinsiu, kai 

būsi didesnė. Eikim, laikas 
grįžti.

* * *
Jie buvo pasakę mamai 

Baurain:
—Mesi sugrįšime prieš 5.
Bet jie taip įdomiai kla

jojo šitoje atgimstančioje 
gamtoje, jog visai nepaste
bėjo, kad praėjo laikas, ir 
valandą pasivėlavę jie per
lipo sulūžusią kiemo tvorą. 
Jų laukė Baurainias. šiurkš
tus buvo perėjimas iš šitos 
ramybės, kurią jie apleido, 
į kovą, kuri turėjo staigiai 
užsidegti. Kada dvasia turi 
laiko apskaičiuoti, išmintis 
gali sutvarkyti, nuspręsti 
veiksmus, bet Danieliaus 
kraujas užvirė, kada pama
tė girtuoklį pakeliant ranką 
prieš seserį. Teresė, visai 
apstulbusi, priėmė pirmąjį 
smūgį, bet daugiau jau Bau 
rainas nebesuspėjo. Danie
lius įsikišo ir visu smarku
mu Baurainui atkirto. Žiau
ri kova kilo tarp mūrininko 
ir augintinio. Ištisa banga 
netvarkingo pykčio, paslėp
to keršto buvo pripildę jau
no berniuko širdį, dešimte
riopai didindami jo jėgas. 
Kaip! Šis bailys drįso kė
sintis prieš jo mažąją Te
resę, kuri nuoširdžiai jam 
pasakė: mano Danieliau, aš 
tave Labai myliu!...

Ir Baurainas nusilpęs at
sitraukė. Staiga jis pasilen
kė ir pakėlęs plytą užsimo
jo viršum Danieliaus gal
vos. Teresė sušuko ir už
merkė akis. Kada ji jtas at
vėrė, Baurainas gulėjo ant 
žemės su perskelta galva. 
Danielius buvo ištraukęs 
pražūtingąją plytą jam iš 
rankos ir vienu smūgiu pa
tiesęs jį ant žemės.

* * *
Vakare atėjo gydytojas ir 

neslėpė, kad jo žaizda pavo
jinga. Tuo pačiu laiku atvy
ko teisėjas, kuris, jo paro
dymu, turėjo tarti savo žo
dį. Rytojaus dieną turėjo 
prasidėti tardymas ...

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

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

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO lr KOVO mSa

Telefonas SEELEY 87fi0

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

’ 3310 WEST ROO8EVELT R?)AD *•
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Brighton Park. — Fede- 
r racijos 19 skyriaus susirin

kimas tikrai buvo įdomus. 
Jau pirmiau buvo pranešta, 
kad ir pas mus norima į- 
steigti spaudos sekcijos sky 
rių. Ta proga buvo atsilan
kius viešnia S. Juozelėnaitė, 
kuri davė paskaitą. Visi mie- 
lai sutiko tam darbe, kiek 
aplinkybės leis, padirbėt. Tą 
patį vakarą įsirašė aštuoni 
nariai sumokėdami metinį 
mokestį po $1.00.

Raportą iš Federacijos aps 
krities išdavė Varnas. Pa
pasakojo, kiek Federacija 
dirba, tik gaila pasakyti, 
kad ne visi jos darbuotę pil
nai supranta ir įvertina. To-, 
kiu būdu ar tai apskrities, 
ar skyrių susirinkimai per 
mažai žmonių lankomi.

Išrinkta atstovai į Lietu
vių Konferenciją: Enčeris, 
Varnas, Pumputis, Barkaus
kienė, Širvinskas, Vaičekaus- 
kas. Paskirta ir auka. 
Draugijų darbuotė

Labdarių kuopos atstovas 
Varnas pranešė, kad ruošias 
prie didelio darbo, tai kapi
nių puošimo dienos, nes ži
noma kuo geriau prisiruo- 
šim tuo daugiau laimėsim 
labdarių naudai.

jk
Moterų Są-gos 20 kuopos 

atstovė Barkauskienė pra 
nešė, kad eina vajus gavi
mui naujų narių. Taipgi 
kuopa kas mėnuo užprašo 
šv. Mišias už sūnus, kurie 
tarnauja kariuomenėj.

Rastas negyvas;
paieškoma giminės

Užvakar buvo rastas ne
gyvas žmogus, Petras C. Jo
nikas. apie 49 metų amž, 
buvo apie 5 pėdų ir 6 colių 
aukštumo, su rudais plau-

* kais ir mėlynomis akimis. 
Velionis paskutiniomis die
nomis gyveno po adresu 107 
So. State St.

Jei kas nors turėtų infor
macijų apie velionį, malonė
kite pašaukti telefonu se- 
kančiąi WEBster 2313, arba 
užsukite pas graborių po a- 
dresu 425 Plymouth St.

Darbas yra nuolatinis gar 
bės šaltinis. Tinginiavime — 
vien nepaliaujamas nusimi
nimas. Cariyle.

APYLINKĖSE
ARD atstovė Paulienė pra 

nešė, kad ruošia pramogą 
21 d. gegužės. Kviečia visus 
dalyvauti.

Vyčių 14 kuopos atst. Za- 
romskis užkvietė į rengia
mą vakarą 14 d. gegužės. 
Bus atvaidinta veikalas ‘ ‘Ka
triutė’*. ; Att

Įvertinkim jaunųjų pas
tangas skaitlingai atsilan
kydami. Korespondentė

Jubiliejinis
bankietas

Marųuette Park. — Gegu
žės 7 d. Gimimo Panelės Šv. 
par. svetainėje Šv. Kazimie
ro Karalaičio Vyrų ir Mote
rų draugija turėjo jubiliejinį 
bankietą paminėti 30 metų 
gyvavimą. Po užkandžio dr- 
jos pirm. Petras Briedelis 
atidarė programą. Kalbėjo 
kleb. kun. J. Paškauskas, 
rašt. Povilas Rauskinas.

Muz. B. Janušausko pas
tangomis buvo prirengta ir 
išpildyta graži vokale prog
rama. Dainavo solo dain. M. 
Janušauskienė ir mergaičių 
ansamblis. Draugijos na
riams, kurie per 10 metų 
nereikalavo pašalpos, buvo 
įteiktos dovanos.

Vakarą vedė dr-jos pirm. 
P. Briedelis.

Draugystė yra veikli, me
džiaginiai turtinga ir na
riais skaitlinga, verta prie 
jos prigulėti. Ten buvęs

Susirinkimai nes turime svarbių reįkalų: 
aptarti. Valdyba

Susirinkimas kriaučių lo-
kalo 269 A. C. W. of A. ne-' 
įvyks penktadienį, gegužės' 
12 d., kaip kad paplūstai' 
būdavo. Susirinkimas įvyks 
birželio 9 d. J. Prusis, sek.

NULIŪDIMO O (VALANDOJE

$10 KŪNIŠKAS 
IŠTYRINĖJIMAS 

PILNAS UZ
$3

FIZIŠKAS IK FIAOKOSCOPIC

X—RAY—
KRAUJO LR URIN'ALO Hm 
TIRIA ĖJIMAS—Viskas už p O 
Paprastai apkainavimas tokio tžilrlnž- 
Jlmo yra t U), Ir mes gvarantuojame 
Jums patenkinimų arba Jbs mums nieko 
nemokate.

JOKIO MO K ESC IO NEREIKIA 
PASITARIMUI 

KKONIŠKOS LIGOS 
PASKKMINGAI GVlMIMOS 

VARICO8B GY8JJ38, kojų ronoa Ir

B naštai kojų Ittlnlinat. Rlicutnullsma.
Jl.VIO SKAUSMAI. nevirškinimas, 

degančios pilvines žaizdos ar užktetž-' 
Jfcnas.
KRAUJO LT008, silpno, nuvargusio, 
annmia Ir krau'o uetiuo<IIJImus Iš prie
žasties kronlžkų Ilgų Aukšto kraujo 
spaudimas.
ODOS LIGOK, niežėjimas, degančios 
egzema, psorlasls ar spuogų. 
URINAL1NIAI SKAUSMAI. prostatl- 
tls, skaudžios Ir nesmagumo RUONIŠ
KOS LIGOS Ar atsikelti reikta uak- 
tImte T
• NIOI.ATINKS FAKKKMP.H 

• Tuojau pa leng tinimas S laiko nepraradlmna 
• Crsna kaina, lengvomis Sąlygomis 

MBS KALBAMR LENKIŠKAI 
CHICAGO M BUKAI. INSTITCTR 

ŽOt MOUTH HTATR STKKKT 

Kampas Adams ftežtain Aukšle

VAL.: 9 ryto Ild S vak. Melunad. 1S-1.

Kriaučių dėmesiui
Pasitikime ir priimkime
svečius

Gegužės 15 d. 'prasideda 
Amalgameitų, kriaučių uni
jos, konferencija Chicagoj. 
Suvažiuos kriaučių iš dau
gelio miestų, kur tik kriau- 
či&i priklauso prie Amalga
meitų unijos. Tame skaičiu
je bus delegatų ir mūsų bro
lių lietuvių, koks desėtkas 
ar daugiau. Todėl mūsų, Chi 
cago lietuvių kriaučių yra 
pareiga pasitikti savo bro
lius lietuvius delegatus, ku 
rie atvyks iš kitų miestų.

Priėmimas svečių bus ge
gužės 18 d., 7:30 vai. vak., 
Korsakų užeigoj ir valgyk
loj, 1516 W. Grand Avė., an 
ti Ashland Avė. Čia priel
skanaus užkandžio bus ma i 
lonu pasikalbėti su svečiais 
ir pasidalinti mintimis. Rei
kia tikėtis, kad Chicago lie
tuviai kriaučiai skaitlingai 
pasitiks svečius, o veikles
nius kriaučius prašome pa
sidarbuoti tai draugiškai su
eigai. Prisidėjimas labai pri
einamas, tik $2.00.

Todėl prašome pranešti 
lietuvių kriaučių susirinki
me, kuris įvyks pėtnyčioj, 
gegužės 12 d., Amalgameitų 
centre, arba ne vėliau kaip 
antradienį, gegužės 16 d., 
kad komitetas galėtų tinka
mai sutvarkyti. Tikimės, kad 
skaitlingai pasitiksime ir 
pagerbsime svečius.
Komitetas: C. Kairis (Hay- 

market 9859), Shuikus (Hu
mboldt 6677). F. Brazus

Šįmet sueina 25 metai, 
kaip čikagiečiai nuliejo Lais 
vės Varpą ir pasiuntė jį Lie
tuvon, kur jis dar net ir 
šiandien laisvės balsą sklei
džia pavergtoj Lietuvoje.

Mes kviečiame tamistą į 
susirinkimą ketverge, gegu
žės 11 d., 8 vai. vak., Da- 
rius-Girėno svetainėje ap
kalbėti ir nutarti, kaip šį 
svarbų Laisvės Varpo sid&b 
rinį jubiliejų tinkamai pami
nėti.

Laikinas komitetas: adv. 
A. Olis, A. Rudokas, V. Duo
ba, dr. St. Biežis, B. Armoš- 
ka, A. Valonis.

Bridgeport. — TMB 10-jo 
skyriaus mėnesinis susirin
kimas, vietoj psnktadienio, 
įvyks ketvirtadienį, gegužės 
11 d., tuojau po pamaldų, iš 
priežasties judomų paveiks
lų penktadienio vakare. Pra 
šome visų narių susirinkti.

JUOZAPAS RAKAUSKAS
Mirė Geg. 9 d. 1944 m., 8:65 

vai. ryte, sulaukta senatvės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Tau
rage* apskričio. Batelių mies
telio. Amerikoje išgyveno 48 
metus.

lunko dideliame nuliūdime: 
moterj Petronėlę (po tėvais 
Rutkauskaitė); S sūnus Myko
lų marčių Isabelle lr Jų sūnus 
Mykolų lr Robert, Antanų 
(U.S.Army) lr Robert (U.8. 
Navy); 2 dukteria Klenų žen
tų Stanislovų Matulionlus ir jų 
2 sūnus Raymond (U.S. Air 
Corps) Ir Juozapų, Margaret 
lr žentų Thomas Dolan lr Jų 
vaikučius Darlene ir Thomas 
ir daug kitų giminių, draugų 
lr pažjštamų. Lietuvoje paliko 
brolj Antanų Ir seserj Uršulę.

Velionis priklausė prie S.L.- 
R.K.A. Cicero kuopos.

Kūnas paftarvotas namuose, 
1243 So. 48th Ct. Laidotuvės 
jvyks Šeštad., Geg. 13 d. 1944. 
Iš namų 9:00 vai. ryto bus at
lydėtas J Sv. Antano parapijos 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas l Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: — Moteris, Sūnai, 
Dukterys, Marti, Žentai, Anū
kai ir Giminės.

I,ald. direktorius Antanas B. 
Petkus. Telef. Cicero 2109.

A. +

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadieni

SOUTH
RUSSIAN TURKISH BATHS

MA55AGL

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

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, aul f erinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA SavlninkM

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IB SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materiolo lr Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didyste Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisai, ir Dirbtuvė: 527 N. WESTEBN AV&

(Netoli Grand Avė.) 
phone: Seeley etos

fBc 3

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti...........gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies, $7 4 5
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................
PETROLEUM COKE (Course).. 
PETROLEUM COKE (Pilė Run)

ieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero 
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

({steigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimu  

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

PRANCIŠKUS M1TCHELL 
(Mačiulis)

Mirė gegužės 7 d.. 12 vai. 
vakaro, 19*4 m., sulaukęs pu
sės amž, Gimęs Liet., Raseinių 
apskr., NemaKsčių parap.

Amerikoj išgyveno 30 metų. 
Paliko nuiludę: moteris Alek

sandra, po tėvais SnarKauskai- 
tė. duktė Bronislava ir žentas 
Juozapas Bartoeh; sunnus 
Aleksandras: brolis Antanas
ir brolienę Onų ir šeimynų; 3 
pusbroliai: Juozapas ir rran- 
ciškus Mačiulis ir Dominikas 
Lauraitis; pusseserė Izabelle 
Mačiulis; švogerls Klerijonas 
ir švogerka Magdalena Shar- 
kauskas ir Jų šeima ir kitos 
giminės.

Kūnus pašarvotas A. M. 
Phillips kopi., 3307 Lituanlca 
Avė. Laidotuvės jvyks penkta
dieni, gegužės 12 d., 8:30 vai. 
ryto iš kopi. J Šv. Jurgio par. 
bažnyčių, o po gedulingų pa
maldų bus nulydėtas J Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a.a. Pranciškaus Mi(- 
ch/ell giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kvlečiarnl 
dalyvauti laidotuvėse ir autelk
ti Jam paskutinį patarnavimų 
lr atsisveikinimų.

Nuliūdę lieka: Moteris. Duk
tė, Žentas, Sūnus, Brolis Lr 
kitos Giminės.
Laid. direktorius A. M. Phil

lips. Tel. YARDS 4908,

ONA JONIKIENE
(l>o tėvais \'aiionaite)

Gyveno 4541 So. Hermitage 
Avė. Mirė Geg. 8 d. 1944 m., 
8:30 vai. vak, aulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šau
lių apskričio ir parapijos, Vinu- 
šnienų kaimo. Amerikoje išgy
veno 34 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Petrų; 2 dukteris Marijo
nų Shonborn ir žentų Pvt. Jo
seph (U.S.Army) ir Onų; 2 
sūnus Pvt. John (U.S.Army) 
marčių Virginia ir Kazimierų; 
seserj Klenų Wlttlenę švogerj 
Pranciškų Ir jų 4 dukteris 
Elenų Zubris, Antoinette Doll, 
Barbara Dawson ir Frances 
Arivood, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoj 
paliko 2 seseris Veronikų Au
gienę ir Barborą Stankienę.

Velionė priklausė prie Lie
tuvių Piliečių kliūbo 12-tam 
Warde.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eideikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avenue. Laidotuvės 
jvyks penktad., Geg. 12 dienų, 
1944 m. Iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta j Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už veliončs sielų. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Vyras, Dukterys, 
Sūnai, Žentas. Marti, Sesuo, 
Švogerls lr Giminė*-

Laidot. direktorius John F. 
Eudeikis. Telef. Yards 1741.

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 
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PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COSTI 
PART1OULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUOTION8 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Mort BeautlfuU—Mo«t Epdurtag—Stronger Bert la The World. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KRE1PKITS8 PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commaree

MODERNI išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias

I PHONE 9000
,— Moteris patarnauja. 

1117 BOOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNBKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

ja

I
M ',1'
1M y k

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WOS» 
(1399 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

I. LIULEVICIUS •
4343 SO. CALIFORNIA AVĖ.___________________Phone LAF. 3571

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

______________________________________ Teiephoae YARDS 1418______________________________________

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

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10758 & MICHIGAN AVĖ.

Phonee: CANAL 2515 

COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10321 SO. MICHIGAN AVĖ Phone PULLMAN 9661
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
S už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
LIETUVIS KUR TAI PACIFIKE

SULAIKYTAS ĮTARIAMAS

Vito tėveliai Thomas Ziz- 
minskas ir Barbora Zizmin- 
skienė (po tėvais švegždai- 
tė) yra seni Racine gyven
tojai ir biznieriai. Liepos 6 
d. 1937 metais Thomui Ziz- 
minskui mirus, bizniui vado
vavo sėkmingai dar 6 me
tus, Vito mamytė ir rūpino
si savo vaikams duoti ko- 
daugiausiai mokslo.
BAIGĖ AUKŠTUS 
MOKSLUS

Vitas T. Thomas (Zizmin- 
skas) gimė kovo 23 d. 1921 
metais. Racine, Wis. Tenai 
pat išėjo pradžios mokslą 
ir High School. Vėliau įsto
jo į Marąuette Universitetą

Ensign Vitas T. Thomas 
(Zizminskas)

♦ * *
(Milwaukee, Wis.). Univer
sitete studijavo inžinerijos 
mokslą, ir spalių 31 d. 1943 
metais baigė mokslus ir ga
vo laipsnį “bachelor of me-

NATURAIE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PLAST10 MA- 
TBKIOLAS NATUKA1A8 UUM 
SPALVOS DANTŲ FlJUTOMa.

NAUJOS 
BUSI

OANTV
PLS1TOS

Velvafone 
$12.50

chanical engineering”.
Studijuodamas universi

tete, jau keturis metus pri
klausė prie laivyno atsar
gos oficierių lavinimo kor
puso (ROTC) ir užbaigus 
mokslą jam buvo suteiktas 
Ensign laipsnis ir pasikrtas 
į aktyvią laivyno tarnybą.
VANDENS
SPORTININKAS

Vitas būdamas dar visai 
jaunas, visą laiką labai do
mėjosi vandens sportu. Bu
vo net įsigijęs jachtą “Glo- 
riant”, kuri 1943 metais bu
riavo lenktynėse, 333 mylių 
vandens kelionėje per Mi
chigan ežerą iš Chicagos į 
Mackinac, laimėjo pirmą 
vietą, jam pačiam aktyviai 
dalyvaujant tame buriavi
me. Racine Yacht klubas 
labai didžiuojasi, kad Vitas 
T. Thomas, nors būdamas 
labai užimtas mokslu, pasi
stengė gauti leidimą akty
viai dalyvauti buriavimo 
rungtynėse ir atnešti laimė
jimą.

PASIŽYMĖJĘS VYRAS

Už įvairius laimėjimus 
vandens sporte motinos na
muose siena yra apkabinėta 
pasižymėjimo ženklais, ku
riuos išvykdamas į Pacifiką 
tarnybai ant lėktuvnešio, 
paliko namie.

Kartu su Barbora Zizmin- 
skiene. nuosavam name gy
vena ir jos vyro sesuo Aga- 
tha Zimzinskaitė ir Vito se
sutė Martha adresu 2418 La 
Šalie St., Racine, Wis.

Kaip Barbora Zizminskie- 
nė. taip ir Agatha Zizmins
kaitė yra uolios rėmė
jos katalikiškos lietuviškos 
spaudos ir kitų labdaringų 
darbų.

1
H Hhk.. b.
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«
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Indiana avė. gatvėkaris, 
einantis į pietus, praeitą 
antradienį, susidūrė su tro
ku, 19-toje gatvėje. Dešimt 
gatvėkario keleivių buvo 
lengvai sužeisti. Trokas ap
sivertė ir .prekes išbarstė. 
Troko vairuotojas nesužeis-
tas. HI

IKI $39.50 UZ KIEKVIENĄ
Naatalduoda. Ba akanla. Natūralia apal- 
voa. Nahljnka. VlaeJ tai? tlnamoa dantq 
ala'toa. I’armatomaa oryatal claar plaltoa.

Plankinoa sunkume, aaattarta. Pataa- 
klnlmaa «aruatnataa. Matartalaa labai p*. 
Balui | ramtlaf Vlanaa dlanaa taiayaa 
paiamarlmaa. Apakaietaateaa raitai.

1 Darome plettaa (spaustas lr I
ganus tik Ii lalsnluotų dentlstp

Po 10,000 svanj
Joseph Hallihan, 12 metų,

4940 Fulton str., ir Marilyn 
Carduss, 12 metų, 5028 Wa-

Gaisras
Crystal City mieste, Te- 

xas, sulaikytas Soylo Ville
gas išklausinėjimui apie mo
terį, kurios lavonas dėžėj iš 
Chicago buvo pasiųstas į 
Los Angeles, Calif. Policija 
mano, kad tai buvusi jo žmo
na. (Acme-Draugas teleph.)

Gaisras kilo trijų aukštų 
name, 5426 Calumet avė.. 
praeitą antradienį. 64 neg
rai buvo priversti išbėgti į 
gatvę. Gaisrininkai tris vai
kus nuleido žemyn kopėčio
mis. Gaisras sukėlęs $4,000 
nuostolių.

Rado motinos namuose

Prisipažino prie nusikaltimo
Crystal mieste, Tex., pra

eitą antradienį buvo suim
tas Soylo Villegas, 26 metų, 
kuris prisipažino, kad mir
tinai sumušė savo 23 metų 
amžiaus žmoną Chicagoje, 
ir jos lavoną dėžėje nusiun
tė į Los Angeles.

Suimtasis pareiškė, kad 
jo žmona norėjusi jį palikti 
ir apsivesti kitą vyrą. Jie 
buvo vedę tiktai prieš 11 
dienų, kai užmušimas įvyko, 
balandžio 28 d.

Soylo Villegas .pareiškęs, 
kad jo žmona jį puolusi su 
dviem skustuvais, kai jis at
sisakęs nuo divorso, ir kad 
jis keletą kartų jai sudavęs 
su savo kumščia.

Villegas buvo ieškomas 
po to, kai Los Angeles buvo 
rastas dėžėje moteriškės la
vonas. Dėžė su lavonu buvo 
išsiųsta iš Dearborn gatvės 
stoties, Chicagos.

Villegas buvo areštuotas 
jo motinos namuose, Crystal 
mieste, 40 mailių nuo Meksi
kos rubežiaus.

Villegas pareiškė, kad dir
bo karo fabrike. Chicagoje. 
Jis pasakė, kad balandžio 
28 dienos vakare jo žmona 
grįžo namo, į jų kambarį, 
Racine viešbutyje, 1161 W. 
Harrison st., ir paprašė, kad 
jis pasirašytų divorso raš-

shington blvd., šv. Tomo tą, nes girdi ji norinti tekė- 
Aviacijos mokyklos moki- Įti už kito vyro. Jis bandęs 
niai, per dieną kiekvienas perkalbėti ją ir pasilikti 
surinko po 10,000 svarų se- kartu.

siųstas į Los Angeles. 
Crystal miesto pareigūnai

pareiškė, kad Villegas yra 
tėvas 7 metų amžiaus duk
ters. gyvenančios mieste su 
jos motina, Rosa Reyes, su 
kuria Villegas dar yra ve
dęs. 1 * M

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1734 8. Ashland Snd n. Mon. S3S1

Atdara ana * Iki A AaMaA aaa S IU A
KALBAMI LIITLVUKA1

>045 W. 26th Kt. 2n<1 Fl. Lnw. 3Mg 
>0 N. Dearborn Rtn. SOS, Sla SS4S 

Vldarmlaačlo Al •—4. Aatradlanl Ir 
katrlrtadlaal ana I tu f.

no popierio. Jie gavo seno 
popierio rinkime čempijono 
vardus.

Paskui įvykusi baisi tra
gedija. Taip pasakoja Ville
gas.

Paskui lavonas buvo įdė-
PIRKITE KARO BONUS! tas į dėžę ir iš Chicagos nu-

PASKOLOS DAROMOS ANI PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI 

K \ n\t\Q Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!v PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
ml lr Ilgi 18,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8236 SO. HALSTED ST. 
— 8"— I I ------ “1 I Effl

Konierencijos garbei

įdomi programa per Sophie Barčus 
radiją, gegužės 15 dieną

Suimtas jaunuolis
Buvo suimtas 16 metų am

žiaus jaunuolis Frank Ma
čias, 412 So. Sangamon, ku
ris praeitą trečiadienį prisi
pažino detektyvų biure, kad 
jis pagelbėjo Soylo Villegas, 
26 metų amžiaus, vyrui, iš
siųsti Mrs. Villegas lavoną 
dėžėje iš Chicagos į Los An
geles.

Frank Mačias, 8-to sky
riaus Montefiore mokyklos 
dėl nusikaltusių jaunuolių 
mokinys, yra Villegas gimi
naitis. Mačias buvo suimtas 
po to, kai Villegas išpažino 
savo nusikaltimą.

Mačias pareiškė, kad jis 
nežinojęs kas ten yra dėžė
je.

Illinois trečioje vietoje 
armijos asmenimis

Washington. — IŠ 7,481,- 
925 vyrų ir moterų armijo
je, sausio 1 d., iš Illinois bu
vo 470,432, užima trečią vie
tą.

Paduodant skaitlines val
stybėmis, karo departamen
tas apima periodą nuo lap
kričio 1 d., 1940 iki sausio 
1 d., 1944 m. Tame laike 
8,258,600 vyrai įstojo į ka
rišką tarnybą, ir 1,290,085 
atsiskyrė nuo tarnybos dėl 
įvairių priežasčių, įskaitant 
mirtis ir atleidimus.

Iš Illinois buvo 464,000 
vyrų ir 6,432 moterys, įskai
tant WACS ir nurses. Tiktai 
New York ir Pennsylvania, 
su daugiau gyventojų, Vir
šijo Ulinois.

Apie tai buvo pranešta 
gegužės 9 d.

Neatėjo
Aštuoni šimtai darbinin

kų Barber-Green Co., Auro
ra, praeitą antradienį neat
vyko į darbą dėl kivirčų su 
mašinų šapoa vedėju.

i mus
Chicagoje, Lietuvių audi

torijoje, 3133 So. Halsted 
str., gegužės 21 dieną įvyks
ta labai svarbi lietuvių kon
ferencija. Bus įdomi progra
mą.

Lietuvių konferencijos 
proga Sophie Barčus gegu
žės 15 dieną tarp 7 ir 8 va
landos vakare skiria per ra
diją konferencijai pritaiky
tą programą. Programa bus 
transliuojama iš radio sto
ties WGES — 1390 kilo
cycles.

Sophie Barčus radijo pro
gramoje kalbės:

L. šimutis. “Draugo” re
daktorius, “Laisvos ir Ne- 
pripriklausomos Lietuvos at- 
steigimas”.

Konsulas P. Daužvardis: 
“Klaipėdos konvencijos 20 
metų sukaktis”.

P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius: “Lietuvos Stei
giamojo seimo sukaktis”.
Kun. K. Barauskas, “Drau

go” redakcijos narys: “Lie
tuvos spaudos laisvės atga
vimo 40 metų sukaktis”.

Programoje bus pritaikin
tos momentui dainos ir mu
zika.
Pasiklausykite Sophie Bar

čus įdomios radijo progra
mos gegužės 15 dieną, pir
madienį, tarp 7 ir 8 valan
dos vakare.

Žuvę kariai kovos 
laukuose

Karo departamentas pra
nešė praeitą trečiadienį 
1,241 Jungtinių Amerikos 
Valstybių kario (oficierių ir 
kareivių) pavardę, kurie bu
vo sužeisti karo frontuose.

Sužeistųjų karių skaičiuje 
44 vyrai yra iš Chicagos ir 
priemiesčių apylinkių.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
pažymėta: Sgt Richard Dū
da, jo motina“ Mrs. Nora 
Dūda gyvena 2127 W. Hu
ron. ir pvt. John M. Barnas, 
jo motina Mrs. Anna Barnas 
gyvena 2640 W. 24th.

Didelė nelaimė
JACKSONVILLE, Fla. — 

šeši sailorai žuvo anksti 
praeitą antradienį, kai jų 
automobilis susidaužė į na
mą ir paskendo liepsnose.

10 žiedu dingo
Iš brangakmenių krautu

vės, 622 So. Michigan avė., 
Į buvo paimta 10 deimantinių 
žiedų, už $792. Manoma, kad 
žiedus paėmė vagilius, kuris 
nudavė kostumerį. Apie tai 
pranešta policijai praeitą 
antradienį. —

Pagerbta motina

Katalikė motina 1944 metų!
WASHINGTON. — “Ka

talikė Motina 1944 metų” 
yra Mrs. Augustine Bernard 
Kelley, žmona kongresmano 
Kelley, iš Pennsylvania. 
Apie tai pranešė Katalikų 
Konferencijos šeimos gyve
nimo pirmininkė Miss Mary 
Callahan. Mrs. Augustine 
Bernard Kelley buvo Kata
likų Konferencijos, šeimy
nos gyvenimo, paskirta 1944 
metams “Katalike motina”.

Mrs. Kelley yra motina 
devynių vaikų, šeši sūnūs ir 
trys dukterys. Pehki iš jos 
sūnų yra Dėdės Šamo ka
riuomenėje, du iš jų yra už-

Motinos diena Pacifike
GUADALCANAL. — Mo

tinos dieną katalikai mari
nai atžymės išklausydami 
šv. mišias, kurių metu šim
tai marinų priims šv. komu
niją savo motinų intencijai. 
Kunigas Robert J. Cronin, 
iš Glen Falls, N. Y., laivyno 
kapelionas, aukos šv. mišias 
dvejose didelėse stovyklose.

Dienos pamaldose, kurio
se šv. rožančius ir maldos 
atkalbėtos, dalyvavo didelis 
skaičius marinų iš abiejų 
stovyklų. Apie tai pranešė 
Sgt. Ray Fitzpatrick, mari-

jūryje. Tai didžiausias skai-^nų korpuso korespondentas, 
čius kariškoje tarnyboje

X Šį vakarą į Aušros Var
tų parapijos bažnyčią at
vyks pirmą kartą J. E. vys
kupas Bernard Sheil suteik
ti Sutvirtinimo Sakramentą. 
Klebonas kun. J. Dambraus
kas nuoširdžiai prašo savo 
parapijonis ir prietelius kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti ir 
pasitikti garbingąjį svečią.

X Chicago pašto viršinin
kas prašo redakcijos pakar
toti žinią, kad siunčiant laiš
kus oro paštu už kiekvieną 
unciją reikia mokėti 8, o ne 
6 centus, kaip seniau kad 
buvo. šešių centų mokestis 
palikta tiktai siunčiant oro 
piaštu laiškus kareiviams už
sienyje. šiaip gi siunčiant 
oro paštu laiškus visuomet 
reikia lipdyti ženklelis už 8 
centus.

X Anna Popeli, grįždama 
iš Hot Springs, Ark., buvo 
sustojusi E. St. Louis, III., 
pas savo pažįstamą — Sta
nislovą Miliauską, su kuriuo 
aplankė ir kleboną kun. dr. 
A. Deksni. Matė sudegusios 
bažnyčios liekanas ir paža
dėjo paremti naujos bažny
čios statymą.

X Jaunesnysis Tumasonis, 
sūnus išėjusio į poilsį dnr. 
“Draugo” redaktoriaus Pet
ro Tumasanio, pakelyje į, sa
vo stovyklą kariuomenėj, 
lankėsi “Drauge”. Pasakojo, 
kad pastaruoju laiku tėvas, 
Petras Tumasonis, buvo su
sirgęs, bet dabar jau pasvei
kęs. Tumasoniai dabar gy
vena ūkyje netoli New Lis- 
bon, Wis.

X Julia ir Vincas Rūkš- 
lėliai šiomis dienomis susi
laukė dukrelės, kuriai davė 
Amelia vardą. V. Rūkštelis 
prieš pora desėtkų metų bu
vo žymus L. Vyčių organi
zacijos veikėjas, ilgametis 
centro sekretorius, spaustu
vės menedžerius ir t.t.. Da
bar darbuojasi vienoj, ap- 
draudos kompanijoj.

X Enčerienė, Paukštis ir 
Kulikauskas išrinkti Chica
go Lietuvių Konferencijoj 
atstovauti LRKSA 160 kuo
pą, Brighton Parke. •

tarp kongreso šeimų.
Yra ir lietuvių katalikių

motinų, kurios turi net po 
dešimt vaikų, ir ne vienos 
motinos penki sūnūs yra Dė
dės Šamo kariuomenėje. Ar 
nevertėtų lietuviams pagal
voti, kad išrinkus 1944 me
tams “lietuvę katalikę moti-

/< MIRACLE" sienoms
M A LIA V A

nąp

Žuvo muzikas
Joseph Hondek, 62 metų, 

292 Olmstead rd., Riverside, 
muzikas, buvo užmuštas 
praeitą antradienį, kai buvo 
sutrenktas Burlington gele
žinkelio lokomotyvo, 400 pė
dų vakaruose nuo Harlem 
avė., Riverside. Jo žmona 
sukrito, kai buvo informuo
ta apie jo mirtį. Sūnus yra 
laivyne.

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma- 
liavotomg 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.

MIRACLE WALL FINISH

08
ntOAUOM 
pastipo**

BERLAND'S
' PAINT STORE

Mes Pristatomi OI 7 C HnlatorI Q* Telefonas Visur 131Z nalSXea »<• CANAL 1684

Pietvakarių Krautuvė -----  3618 West 26th Street




