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Okupavo Dar Dvi Pacifiko Salas; 
Japonu Lėktuvai Atakavo US Karius 

MANILA, kovo 4. —
Amerikos kariai užėmė 19- 
tą ir 20-tą Philippinų salas, 
Tincao ir Buriąs, Sibuyan 
jūroje, netoli Bicol pusiau- 
salio vakarinio kranto.

Amerikiečiai išlipo po ka
ro laivų ir lėktuvų apsau
ga, rasdami tik mažą prie
šo opoziciją. Gen. MacAr
thur sakė japonai Bicol pu- 
siausaly turės pasitraukti, 
kitaip bus sunaikinti.

Komunikatas pranešė, 
kad 38-tos divizijos kariai 
užėmė vieną didžiausių Lu- 
zon aerodromų, ties Iba 
prie vakarinio kranto tarpe 
Lungayen įlankos ir Bata- 
an pusiausalio. Taipgi už
imtas Iba miestas ir suim-

PRALAUŽIA NACIŲ LINIJĄ PRIE REINO UPĖS 
Essen Mulheim

ta 18 sužalotų japonų lėk
tuvų.

Pietinėj daly Manila į- 
lankos parašutistai užėmė 
Ternate miestą, 18 mylių 
pietvakariuose nuo Cavite.

Keturi japonų lėktuvai 
atakavo Lingayen, padary- 

■T darni nuostolius. Priešlėk
tuvinės patrankos vieną jų 
numušė. Du kiti priešo lėk
tuvai atakavo Tacloban a- 
erodromą Leyte saloje.

Torpedo laivai sudaužė 
13 japonų laivų Batangas 
įlankoje, o didieji lėktuvai 
iš Philippinų numetė 170 
tonų bombų ant Formosos. 
Vienas naujųjų taikinių bu
vo japonų alumino fabri- 

j kas.
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Amerikos 9-tos 
1-os armijų ve-

ties Wesel.
Daug laivelių buvo pas

tebėta prie Reino kranto, 
matomai nacių pervežimui 
per upę nakties metu. Ame
rikos lėktuvai sunaikino 37

štabo praneši- tokius laivelius.
Amerikos 9-tos armijos 

15-ltoji arir/.jos kariai baigė apvalyti Ne- 
ir Krefeld miestus ir

jų artilerija apšaudo dide
lę dalį Ruhro klonies pra
monės centrų. Amerikiečiai 
veržiasi šiaurėn susijungi
mui su kanadiečiais ir ap-

ap- supimui viso 
til-
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Kanadiečiai 
laer, penkias 
9-tos armijos 
baigia apvalyti 
Kervenheim.

Amerikos

Reinlando. 
užėmė Keve- 

mylias nuo 
pozicijų, ir 

Weeze ir

Japonai Sudegino Gyvus Amerikiečius
LUZON, kovo 3. — Gen. pasakojo kaip japonai, iš- 

MacArthur pranešė 
Amerikos kariai
Princesa belaisvių stovyk
loje Palawan saloje rado į-' 
rodymų, jog japonai sar-Į 
gybiniai sudegino 150 gy- ‘ 
vų amerikiečių karių, ir su-i 
šaudė arba nudūrė tuos. | 
kurie bandė pabėgti.

Bent penki amerikiečiai 
išsigelbėjo ir pasiekė ame
rikiečių linijaš. Vienas jų i netoli barakų.

kad girdę, kad konvojus plaukia 
Puerto Į netoliese, manė amerikie

čiai plaukia į Palasvan ir 
nežinojo ką daryti.

Jie greit suvarė 
kiečius į požemines 
ves, papylė gazolino 
degė. MacArthur praneši
mas sakė žmonių kaulai ir 
sudegusių drabužių Aku
čiai buvo rasti slėptuvėje

Amerikos 9-toji armija pasiekė Reino upę ir sutriuškino nacių Rein.'ando fronto 
centrą. Amerikos artilerija apšaudo nacius Duesseldorfe. Pirmoji armija, 1.000 ar 
daugiau Anglijos lėktuvų padedama, dasivarė iki Koelno tvirtovės priemiesčių.

(Acme-Draugas Telephoto.)
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Perkerta Japonų Linijas lwo Saloje
PACIFIKO LAIVYNO Į 200 iki 400 jardų, bet ryti 

ŠTABAS, Guam, kovo 4.— nėj pusėj japonų 
Nors japonų priešinimasis 
sulėtino amerikiečių verži
mąsi, marinai pasistūmėjo 
iki 300 jardų nuo šiaurry
tinio Iwo salos kranto ir 
bando perskelti suspaustą 
japonų garnizoną pusiau.

Adm. Nimitz pranešimas beveik tiesiai skers salą iki 
sakė marinai vakarinėj pu- 300 jardų nuo šiaurrytinio 
sėj pasivarė pirmyn nuo kranto.

I 
į

i

pozicija 
ties Minami vis dar sulai
ko amerikiečius.

Japonai yra suspausti 
prie Iwo šiaurrytinio ir 
šiaurinio kranto. Iš šiaur
vakarių kranto linija eina

Bombardavo Salą Netoli Japonijos
GUAM, kovo 3. — Paci

fiko laivyno laivai priplau
kė iki šiol arčiausiai Ja
ponijos bombarduoti Okino 
Daito salą ketvirtadienio 
naktį. Ta sala randasi 460 
mylių į pietus nuo pietinės 
Japonijos Kyushu salos. 
Šoviniai sukėlė didelius gai
srus.

VOKIEČIU LĖKTUVAI
ATAKAVO LONDONĄ

LONDONAS, kovo 4. — 
Keli nacių lėktuvai ank
sti šį rytą atakavo Londo
ną. Tai pirma priešo lėk
tuvų ataka ant Londono per 
beveik vienų metų laiko
tarpį.

SUOMIJA PASKELBĖ i LAIVAI IR LĖKTUVAI 
KARA PRIEŠ NACIUS į
HELSINKI, kovo 3. — 

Suomijos vyriausybė for
maliai paskelbė, jog tarpe 
Suomijos ir Vokietijos yrs 
karo stovis. Anot praneši
mo, vokiečiai, vieton iš
traukti savo kariuomenę iš 
Suomijos pagal

200 B-29 LĖKTUVU 
VE PUOLĖ TOKYO

GUAM, kovo 4. 
lis skaičius B-29 
anksti šiandien 
Tokyo. Tai buvo
puolimas Japonijos sosti
nės ryto metu.

Tokyo radijo sakė apie
250 Amerikos milžinų ata- Suomijos pagal sutartį, 
kavo Kanto sritį, kurion į- pradėję kariauti prieš suo- 
eina Tokyo-Y-okohama mie- mius šiaurėje.
štai, per daugiau negu va
landą laiko.

Anot japonų, jų aviaci
jos jėga pakilusi priešintis 
Amerikos lėktuvams.

i

IEŠKO GEN. HARMON
PEARL HARBOR. kovo 

3. — Šimtai Amerikos lėk
tuvų ir laivų skraidė ir 
plaukiojo plačiai po Pacifi- 
ką, ieškodami lėktuvo, ku
riuo važiavo Leit. Gen. Mil- 
lard F. Harmon ir devyni 
jo štabo nariai, 
niekas nerasta, 
lėktuvas su visais
siais nugrimzdo į jūros du
gną.

Pasitraukdami Nori Sunaikinti Tiltus; 
Amerikiečiai Veržiasi Arčiau Koelno 

! PARYŽIUS, kovo 4. —
Trijų nacių armijų likučiai 
skubiai traukiasi atgal per 
Reino upę. 
ir Kanados 
jami.

Alijantų
mas sakė nacių 1-oji para- 
šutistų ir 
buvo sunaikintos, kaip at- uss 
skiros militarinės jėgos.

(Nepatvirtintas britų ra
dijo pranešimas sakė nacių 
opozicija prieš Koelną 
subyrėjo.)

Raportai sako naciai 
imti panikos prie Wesel
tų, kur jų armijų likučiai 
subėgo, kad persikelti per 
Reiną. Vokiečiai išsprogdi
na visus tiltus per Reiną, 
išskiriant sau pabėgimo til- Amerikos 1-oji armija 
tus, kurie taipgi užtaisyti veržiasi į Koelno priemies- 
sunaikinimui. ir paleidžia čius. Pietvakariuose nuo 
visą laikytą teritoriją va- Koelno amerikiečiai užėmė 
karinėj pusėj tos 
vandens bar j eros.

Sąjungininkų 
skuba, norėdamos 
bent penkis -likusių tiltų-

f
tris prie Duisburgo ir du: mylios.

didelės 16 kaimų ir miestelių.
Pietuose Amerikos 3-čio

ji armija užėmė dar 13 Vo
kietijos miestelių ir pasi- 

, tarė pirmyn pusketvirtos

armijos 
užimti

Rusai Puola Nacius Berlyno Fronte
LONDONAS, kovo 4. — 

Nacių DNB agentūros pra
nešimas sakė rusų kariuo
menė pradėjo didelį puoli
mą pietryčiuose nuo Ber- ' 
lyno. Kolkas nėra rusų pat
virtinimo tam pranešimui.

Stalino pranešimas sakė 
rusai užėmė Pollnow ir 
Rummelsburg tvirtoves Po
meranijoje, ir netoli Kces- 
lino pasiekė Baltiją, pers- 
keldami tą provinciją ir su- 

Amerikos Saudami dauS nacixi divizi- 
sri-

Kadangi 
manoma
važiavu- I

cių, keturių kitų rusų ar
mijų daliniai pradėjo puo
limą Stettin link, ir vienas 
jų Įėjo į Pyritz. perkirsda
mas geležinkelį į Danzigą 
kitoj vietoj, netoli Labes.

Kitas rusų armijos ob
jektas gali būti Swinemu- 
ende. 
prie 
Haff

I

f. 8-toji Armija Pavarė 
Nacius Atgal Italijoje

' ROMA, kovo 4. — Po-
aštrių kautynių prie Senio 
upės, britų 8-toji armija 
pastūmė nacius atgal ryti
niam Italijos fronto gale respublikų vienbalsiai pri- 

Pietuose nuo Bolonijos ėmė Chapultepec Aktą, su-
5-tos armijos artilerija ap- darydamos istorinę sąjun- 
šaudo nacių pozicijas, 
žimus ir batarejas. Toliau niam

I

Konferencija Priėmė 
Paktą Prieš Agresiją 
MEXIC0 CITY, kovo 3.

— Dvidešimts

kuris saugo priėjimą 
Baltijos ir Stettiner 

ežero.

Kitas rusų raportas pra
nešė apie 80 apgyventų vie
tų užėmimą 36 mylių pus
raty abiejose pusėse Pol- 
lnow ir Rummelsburg.

Kiniečiai Artėja Prie 
Lashio Miesto Burmoje

KANDY, Ceilonas, kovo
4. — žygiuodami pietuosna 
per Burmą, kiniečiai kariai 
pasiekė punktą tik aštuo- 
nias mylias nuo Lashio. di- vakaruose nacių patrankos S4- jeigu tai būtų reikalin- j 
delio Burmos susisiekimo 
centro.

Indėnai kariai Myinmu 
pozicijoje, 29 mylias į va
karus nuo Mandalajaus

• užėmė dar tris kaimus
užmušė 160 japonų.

Alijantų lėktuvai ataka
vo Makasan traukinių fab
rikus prie Bangkok, Thai- 
land sostinės.

jų Stolp-Gdynia-Danzig 
tyse šiaurryčiuose.

Tuo pat metu, anot na ■

Adm. Nimitz pranešė, 
kad anksčiau tą dieną lėk
tuvnešių lėktuvai atakuo
dami šešias Ryukyu salas, 
sunaikino ar sužalojo 91 
priešo lėktuvą ir 55 laivus.

Tokyo laikraštis Maini- 
chi beveik pripažino gali
mybę, kad Amerikos kariai 
gali sėkmingai išlipti pa
čios Japonijos salose.

KALENDORIUS
Kovo 5 d.: Šv. Adri jonas 

ir Teofilis; senovės: Ada- 
kris ir Giedrė.

Kovo 6 d.: Šv. Perpetua 
ir Felicitas; senovės: Ra
minta ir Sunigilda.

ORAS
i Debesuota. Lietinga.

KINIEČIAI ATSIĖMĖ
BAZE IŠ JAPONU

CHUNGKING. kovo 3.— 
Kiniečiai kontratakavo ja
ponus ir atsiėmė Yungsin, 
120 mylių į rytus nuo Hen- 
gyang. ir perkirto japonų 
reikmenų kelią į Suichwan 
ir Kanhsien. Priešo likučiai 
išbėgo per pieninius Yling- 
sin vartus.

šaudo į sąjungininkų pozi- į S3-- 
cijas vakaruose nuo Rumi- 
ei kalno.

Reikalavimas Pakelti 
Algas (teiktas FDR'ui
VVASHINGTON. kovo 3. 

—War Labor Board nariai 
atstovaują ALF patiekė al
gų pakėlimo reikalavimą 
pačiam Prez. Rooseveltui. 
Jie sakė Ekonominės Sta 
bilizacijos Direktorius Vin
son “labiau spaudžia dar 
bininkus,” kuomet tik kas 
nenusiseka prieš-inflacinėj 
programoj.

Tarpe kitko jie sakė al
gos pakilo 19 nuošimčių, o 
pragyvenimo išlaidos paki
lo 30 nuošimčių, ir reika
lauja, kad tas skirtumas 
būtų išlygintas.

ve_ gą išlaikyti taiką vakari-
pasauly, vartojant jė- 1,000 Negrų jūreivių

Veda Alkio Streiką
LOS 

vo 4. 
negrų 
narių, 
jo alkio streiką, kaipo pro
testą prieš baltų vyrų pas
kyrimą aukštesnėm vietom, 
kurias negrai mano jie 
retų patys užpildyti.

i

Tom Connally 
kuris garan- 
ir nepriklau- 

Amerikų vals-

Senatorius 
sakė aktas, 
tuoj a sienas 
scmybę visų 
tybių, didelių ir mažų, yra 
pradžia to, kas, viliamasi, 
bus įvykdyta San Francis
co mieste ateinantį mėnesį.

ANGELES. Cal„ ko- 
— Maždaug 1,000 
statybos bataliono 

užvakar nytą pradė-

tu-

KARO BIULFifNIAI
—JAV 3-čioji armija per

sikelia per Kiel upę, 8 my
lias šiaurėje nuo Trier.

—Maždaug 1,500 sąjun
gininkų lėktuvų ir vėl puo
lė Vokietijos geležinkelius.

—Naciai vėl atsiuntė ro- 
botinių bombų į Londoną. 
Padarytą nuostolių.

—JAV 9-toji armija ir 
kanadiečiai suspaudžia na
cius į siaurėjantį plotą šiau
rėje.

Ohio Upė Dėl Lietaus
Pavojingai Pakilo

CINCINNATI. kovo 4 — 
Lietaus patvinusi Ohio upė 
iškilo iki 64 pėdų aukščio. 
Visur paupyje padaryta 
nuostolių: miestai izoliuoti, 
karo fabrikai 
šalpos 
krauta

Bent 
apleisti
Point Pleasant, W. Va., ir 
Ashland, Ky.

nedirba, ir 
organizacijoms už- 
daug darbo.
650 šeimynų turėjo 
savo namus tarpe

Atakoje Žuvo Buvęs 
Pasiuntinys Kurusu

LONDONAS, kovo 4. — 
Berlyno radijo pranešimas 
sakė Suburu Kurusu žuvo 
lėktuvų atakos metu Tokyo 
mieste, eidamas “lėktuvų 
atakų saugumo” sargybi
nio pareigas. Kurusu buvo 
Japonijos ambasadorius 
Amerikoje Pearl Harbor 
atakos metu.

Nuskandino 20 Nacių
Laivų, Sako Rusai

LONDONAS, kovo 4. — 
Maskvos radijo pranešimas 
sakė Rusijos laivai ir lėk
tuvai per praeitas dvi sa
vaites nuskandino suvirš 20 
nacių laivų, kurie bandė 
išgelbėti prie Baltijos pris
paustus nacių garnizonus.
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Svarbus suvažiavimas

Jau netoli TT. Marijonų Bendradarbių 
Draugijos metinis seimas

ĮVYKS AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJE KOVO 11 D.
— ŠĮMET SUEINA 25 METAI KAI GYVUOJA BEN
DRADARBIŲ DRAUGIJA. — 25 METAI TAIP PAT 
IR “LAIVUI ’. — ‘KAIP TĄ JUBILIEJŲ ŠVĘSI
ME?’ — PAMATYSIME SEIME

Jau beliko tik kelios die 
nos iki TT. Marijonų Ben
dradarbių Draugijos .meti
nio—seime, kuris įvyks sek
madienį, kovo 11 d., Auš
ros Vartų parapijoje.

Seimo ruošimo komitetas 
seniai sparčiai ruošiasi prie 
šio svarbaus suvažiavimo 
ir. sprendžiant iš paskiau
sių pasireiškimų, šių metų 
seimas žada būti nepapras
tas ir įdomus.

nių iš viso katalikų pasau
lio gyvenimo. Seimui teks 
Iškelti būdus, kaip tinka 
mai šiuos jubiliejinius r"- 
tus paminėti.

/Pranešimai

NEREIKIA GYVULIŲ VARGINTI

BENDRADARBIŲ IR 
“LAIVO” JUBILIEJUS

Seimas, be kitų priežas
čių, bus itin svarbus ir ne
paprastas. nes šįmet sueina 
25 metai, kai gyvuoja TT. 
Marijonų Bendradarbių Dr- 
ja ir 25 metai kai savaitraš
tis ‘‘Laivas’’ sėkmingai plaa 
kia į Amerikos lietuvių ka
talikų namus, nešdamas pa- 
mokina.’Sių aprašymų, aiš
kindamas tikėjimo tiesas, 
patiekdamas ’vairiausių ži-

Šiame suvažiavime taipgi 
bus pranešta apie vėliau
sius TT. Marijonų darbus 
įvairiuose pasaulio kraštuo
se. kur tik jie darbuojasi 
Neseniai iš Argentinos grį
žęs misijonierius kun. A. 
Naudžiūnas, MIC., asmeniš
kai papasakos, kaip TT. Ma
rijonai darbuojasi Pietų A- 
merikoje..

Bendradarbių centras taip 
gi turi pramatęs seimui pa
siūlyti naujų sumanymų to
limesnei draugijos darbuo 
tei.

Prieš 
skelbta 
apie šį

Šiaurinėje Barnioj neseniai pravestas vadinam:s Ledo 
kelia" (Ledo Road), kuris dabartiniam kare labai svar- 

I kas. Nuotraukoj matome, kaip iš Amerikos atgabenta 
Bulldozer mišina žemei kasti-lyginti greit atlieka darbą. 
Iki to! tas darbas buvo atliekamas drambliais.

------------------ .---------------------------------------------------------------------

seimą dar bus pa 
daugiau smulkmėm; 
svarbų suvažiavimą

Seimo Komitetas

kės ir nebylės baltos lyg pū- 
kis nusileidžia tarp plūdu- 
r jojančių ledų ir meld.;. Gul
bės ilgiau už kitus paukš
čius ieško vietos lizdams. Ne 
greit šie didieji šiaurės 
paukščiai pasirenka vietą il
gesniam laikui. Jos iš Žu- 
vintos ežero nuskrenda dai 
ir į kitas vietas ir tik sugri- 
žusics nusprendžia pasilikti 
čia ir sukrauja savo lizdus

ro melduose ir čia išsiveda 
gausias šeimynas.

Tik rėksnės antys, tos į- 
kyrios ežero gyvenimo ra
mybės trukdy.ojos, išnardo 
visus meldus — švitrus, krū 
mokšnias, apžiūri saleles ir 
skrosdamos orą būriais nu
traukia kitur. Jos privers
tos skristi kitur, nes geres
nės vietos jau būna užim
tos kitų ančių šeimynų.

Gegužės mėnesį Žuvintu 
ežero rajone įvyksta didy- 
Tada apylinkių pelkėse pra- 
sis sparnuočių sąskrydis, 
deda burbuliuoti tetervinai, 
sukukuoja gegutės, “atga- 
zuoja” tūkstančiai ančių. 
Šimtai kirų, ulikų, pempių, 
griciakų ten suka savo liz
dus ir nardo ežero paviršiu
je. Kiekviena šių paukščių 
rūšis traukia savo “gies
mes.”

Bet pats gražiausias lai
kas paukščių rojuje prasi
deda tada, kai visoje pilnu
moje sužaliuoja apylinkių 
plotai, kai soduose pradeda 
žydėti vyšnios, kriaušės, o-
belys. Tik tada galima pa- ninkes mėgina pavaduoti ir 
matyti tikrąjį Lietuvos (Nukelta į 3 pusi.)

paukš rojaus veidą. Dar ne
pasirodžius aušrai, Bambė- 
nos, Kiaulėčios ir Dovinės 
tankiuose krūmuose savo a- 
rijas traukia lakštingalos, o 
patekėjus saulei tas giesmi-

V

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

LIETUVIAI DAKTARAI
Tei. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEElej 0434

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Slfifi 8o Kedzie Avenue

• kDANDOS
auo 2—4 ir nuo 7—y kasdien 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

Ofiso Tel............VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite— 
Bes. TeL: MHhray 2880

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

4
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Lietuvos paukščiai pavasari
Žuvintos ežeras - šiaurės paukščių sto
tis. - Baubliai ir tetervinai. - Didysis

*

paukščių sąskrydis. - Ežero paviršiuje 
gulbės, o padangėse sakalai ir jūrų 
ereliai. - 1000 sparnuotų šeimynų

tuvos sparnuočių atstov js. 
Jie čii suskrenda ne šim
tais, bet tūkstančiais.

Sriaunusis Dovinės upokš 
nis apie 1000 ha žuvin os 
ežerą skrodžia į dvi dalis, o 
iš čia leidžiasi žiemių vaka
rų link. Dovinė ir dar du 
upeliai — Kiaulėča ir Bam- 
bėna yra puiki natūrali vie
ta, ir pro tų upelių žiotis 
naujosios sparnuočių šeimy
nos daro tolimesnes ekskur- tankiuose melduose. Jau ke- 
sijas į Marijampolės ir Aly- leri metai iš eilės šie bal- 
taus apskričius. tieji šiaurės paukščiai krau

sią žiemą Žuvintos ežeras, ja sau lizdus žuvintos eže- 
kiek ilgiau buvo sukausty
tas storo ledų sluogsnio, tad 
jame gyvenimas prasidėjo 
kiek vėliau, nei kitais me
tais.

Kaip tik 
šos, jose 
pirmosios 
virtynė.-
džiotojo akis atskiria ruda
galves nuo rudųjų, klykuo
les nuo cyplių ir didžiąsias 
r. 10 kuoduo ųjų.

Neatsilieka ir laukines 
žąsys. Mažųjų, didžiųjų ir 
pilkųjų žąsų virtynės skris-

atsirado proper- 
tuojau pasirodė 
laukinių ančių 

f ik prityrusio me-

Lietuvos gam:os veidas 
per paskutiniuosius penkio- su kraš.o 
lika metų taip smarkiai pa- čiams nėra 
sikeitė. Nusausinti nemaži ir Žuvintu 
plotai. Kartu su melioraci- jie jaučiasi 
jos darbais išnyko ir retss- 
nioji Lietuvos balų gyvūni
ja. Todėl kai kurių mūsų 
mokslininkų rūpesniu atitin
kamos įstaigos įsteigi gam
tos apsaugos plotus. Tokiuo
se plotuose per eilę metų 
susibūrė rečiausi ar jau iš
nykę Lietuvos sparnuoči ii.

mū-

. PRANEŠIMAS
Mes taisome visokių išdirbysčių

REFRIGERATOKS-STOKERS 
ir VVASHING MACHINES 

------★------
DARBAS PILNAI 
GARANTUOTAS 

KAINOS PRIEINAMOS
Telefonuokite

Polar Refrigeration 
Service

- Armitage 3979 -

prakūkavimai 
ganntaviauM 

OpteMetrieaSy Aktą SpeetaHstM 
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki t v. 
rak, Seredomis nuo pietų, • Ne

dalioj pagal sutartį.
Dasgety atsitikimą akys atitafea- 
■m ba aktatą. Karnos jigtaa kai# 

4712 South Ashland Av.
Asas YABM 1X78

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos; 3—8 popiet.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IB CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Res. TeL REPublic 0054 
Jelsru neatsiliepia — 

Sauk KEDzie 2868 
VALANDOS:

Kasdien nuo 1-3 vai. popiet 
ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutarti.

Jaunuoliai, kurie nepriimami j

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamii 
Irias. ( Jablonskis)

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Jei kituose didžiuose
ežeruose paukš- damos iš pietų vakarų į šiau- 
saugu tai Palių rę čia laikinai nutupia pail- 

ežero apylinkėse sėti. Per kelias savaites šio- 
lyg savo rojuje, 
keleri metai ne-

nesu-

TAIPGI PERKAM IR PARDUO
DAM visokių išdirbysčių Refrige- 
rators, Stokers ir VVashing Ma- 
chines. Taipgi kitokius įtaisymus.

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SUF/
4645 So. Ashland Ave_

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Nedėliomis,

vakarais
Office Tel.
Namų Tel.

Seredomis ir Subatos 
— tik pagal sutartį.
YARds 4787
PROspect 1930

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIBUKG/ '•

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS: 

Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

t

Ten jau 
pasirodo medžiotojai, 
skamba šautuvų šūviai, ne
girdėti skalikų balsų.

Dar ne taip seniai Žavin
tos ežeras neturėjo laukinių 
žąsų, erelių, gulbių ir kitų 
retesnių paukščių. Dabar ten 
užtiksime ko ne visus Lie-

-------- " ............. ........
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

%

je vandens stotyje pasilsi 
šimtai, net tūkstančiai So
vietų Rusijos, Latvijos, Es
tijos ir net Skandinavijos 
kraštų paukščių. Tik menka 
dalis Žuvintos ežero rajo
ne ' pasirenka vietas susukti 
gūž oms.,

Beveik kartu su rėksnė
mis antimis žydrioje pava
sario padangėje pasirodo ir 
mielosios gulbės. Giesminin-

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL.

Tel. CALumet 7237

INCOME TAKSUS
PILDO

-------- ★---------
Užlaikome didelę krau

tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

Čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

Bukite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

88 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prajau

na riaą akių įtempimą.

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

OnOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampai lt-toi
lu*k‘fon&s: CANAJL 0523, Cblca<O

OFISO VALANDOS:
Kwdi#a »;H £:8| p,

Trečiad. 9:S0 a. m. iki 1 p. m. 
šeštad. 9:80 a. m. Iki 7 p. m.

JeL YARds 2246

DR. C. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 W«t S5th Street

*
TeL CANaI 6122

| ' DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

i

*

f

I
Trečiadienio Ir BoAt&dlenlo va.fce.raie 

Oflau yra uždarytai.

REIKALE PASINAUDOKI!

i

<
i

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS 
------- ★--------

4148 Archer Avė.
Tel.:—VIRginia 2114

SUDRIKO RADIO VALANDOS: 
VVCFL, 1OOO K., NcdėUoi 
vakare — 9:30 P. M. 
WH1C, 1450 K., Ketveco 
vakare — 7:00 T. M-

Ateikite šiandie!
rTelefonas SEELEY 87G0

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

/<

Mtteų pačių padirbti gražOn 
PARLOR STTAI — bu 
springsaLs 
arba Jūsų 
senas setas 
ar matrosas 
padarytas 
perdirbtas ir 
kaip naujas.

TeL YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS

19 Metų Patyrimo 
4649 So, Ashland Avė.

VALANDOS: 
Nuo 6 iki 8 vaL vakare, 
Šeštadieniais visa diena.

i\ v w b v
FURNITURE COMPANY

IPAPGUTiZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIU KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAATIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAM — mm 1 

Ud S vaL popiet.
KITOMIS DIENOMIS — 

9:30 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadienlaia nuo 7 Ud 8 ▼. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryiią.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.
Tarp galingu pergalės ginklų yra malda!

I

*

I
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DARBŲ SKYRIUS gg
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“DRAUGAS” TTET.P VVAVTET1 
ADVFRTTSTNG DEPARTMENT 

127 No. Drarborn Street 
Tel. RANdolpb »488-»48»

HEUP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI

-DĖL—
HELP WANTED — VYRAI DINING ROOM

Puikios Progos su Pirmaeilinia Firma

VYRAMS!

daugiau 4 r,m. amž. 
rūšies Arl«a»inė> vi- 
Exchanęc buihling’. 
seknaad. ar šv<nta<l. 
CH ARI.ES HA R PI

LANT. 80 E. JACK-

VIRĖJAS 
dirbti a u 
<fuje Rai 
Puiki nio 
dirbti nei 
SON P.FI 
SON. AVI

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA

DŽENITORIO - PORTERIO
DARBAS DIENOMIS

Senyvo. prie abelno valymo darb.u. 
Gera mokestis. Išlikas ir pusė virš 
4 <• valandų.

SESSLER MAGMINE WORKS 
4834 W. DIVERSEY *

TAIPGI REIKIA

MOTERŲ
PATARNAUTOJŲ

Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE
Atsišaukite

ILLINOIS
REIKIA DABAR!! i BELL TELEPHONE

SHEAR HANDS 
SPOT VVELDERIŲ 

PUNCH PRESS OPERS. 
DŽENITORIŲ 

DIRBT. DARBININKŲ 
PATYRUSIŲ AR NE

Pastovūs darbai su užtenkamai 
viršlaikio mokant laiką ir pusę 
virš 40 vai.

COMPANY
Employment Ofison Moterims 

Street Floor

309 W. WASHINGTON ST.
CHICAGO

i
i

—Patogioj Vietoj—
Mūsų darbininkai gauna DYKAI 
grupės gyvybės apdraudą, Ligo
ninės priežiūrą ir kitas naudas.

ATSIŠAUKITE

CRESCENT
TOOL & DIE CO.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ 
VIRŠ 16 METŲ

Patyrimo nereikia. Dienos ar 
vakarinėmis valandomis. Pilno 
ar dalinio laiko. Lengvi dar
bai. Gera mokestis. Taipgi Stu
denčių dirbti po mokyklos va
landomis.

I

4140 Belmont Avė. 4550 W. fackson Blv.
REIKIA

TIRE INSPEKTORIŲ 
MOLD VYRŲ

KARO PRAMONĖ
Pastovūs darbai. Gera mokestis 

ir darbo sąlygos

DEALERS RETREADING,
INC.

21 E. Pershing Rd.

Tapers
Assemblers 
Solderers 

Laminators 
Armature VVinders 
Lathe Operatorių.

KIMšĖJŲ
IR RŪKYTOJŲ 

PASTOVĖS DARBAI 
100 KARO DARBAI

CORNELL PROVISION CO. 
1411 VV. CHICAGO AVĖ.

Dykai ligoninės ir Gyvybės 
apdrauda.

ŽEMOS KAINOS CAFETERIJA

E X C E L
AUTO RADIATOR CO.

320 E. 21st ST.

REIKIA
SENYVŲ VYRŲ

Prie lengvų dirbtuvės darbų. Ga
minant Luggage. Jokio patyri
mo nereikia.

BUS MERGINŲ 
Pilno ar Dalinio
Laiko Darbams

PROGRESS CASE BAG CO.
530 S. Dearbom St.

VYRAI IR MOTERYS

DARBAI TUOJAU

MŪSŲ ERDVIOJ CAFETERIJOJ
GERA MOKESTIS IR VALGIS

UNIFORMOS DUODAMA.
DYKAI BUSAIS PATARNAV.

DĖL

ABELNU DIRBTUVES 
DARBININKU

PATYRIMO NEREIKIA
100% SVARBI RADAR 

PRAMONĖ

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION

4951 VV. 66th ST
PORTSMOUTH 62

★ ★
Gera Mokestis. Automatiškas 
pakėlimas. Bonai. Dykai ap- 
drauda. Dirbkit vienoj ar ki
toj mūsų dirbtuvei.

DIDŽIOJI DIRBTUVE:
4545 VV. AUGUSTA BLVD.
DIRBTUVĖS SKYSTES:

973 VV. Cullerton
Darbininkų taipgi reikia mūsų di
delėje Cafeterijoj didžioje dirbtu
vėje. Pilnam ar daliniui laikui. 
Valgis, uniformos ir apdrauda 
duodama.

MOTOROLA
Galvin Mfa. Corp.

4545 VV. AUGUSTA BLVD.

PARDAVIMUI

KAMPINIS 10 
2-3; 6-4 Tnbk- 
fcaldytuvni, naujas 
k as j Ma rq u o t t 
nsf>7. witowskj. 
FIELD.

i .

0 \ . 
F.

blo-

Ali. NAMAS
t op per'iai, C 

stokeris. 1 
Park.--HEMIock
6558 S. KAIP.-

VYRAI IR MOTERYS

NU

t

Kurie Nori Gerą Darbą DABAR 
Įsklirbimo Proga

i

MOTERIMS!

MAŠINOMS OPERATORIŲ
OFISO DARBININKŲ—PAPRASTŲ DARBININKŲ

Nau-jausi įrengimai
Moderniškos dirbtuvės. Dykai Apdraudos Nauda 

Prie Boulevardo. Gera Transportacija 
Puikios Darbo Sąlygos

FOOTE BROS.
G E A R & M A C H I N E

5219 S. WESTERN BLVD.

H EI.P TVANTED — MOTERYS Lietuvos paukščiai
(Atkelta iš 2 pusi.)

-r

REIKIA
Cafeterijoj Darb

PIETŲ VALANDOMIS

★ ★

ABELNŲ DIRBTUV 
DARBININKIŲ

PILNO LAIKO
5 DIENOS Į SAV.

GERA VALANDINĖ RATA

SVARBI PRAMONĖ

ATSIŠAUKITE

SWIFT & CO
41st & PACKERS AVĖ.

GIRLS — AVOMEN

General office Avork. Typing. Will 
consider recent high school gradn- 

Pernranent position. 5 day week.

SOVEREIGN OI L CO.
S. HALSTED. YARDS 2229.

at cs.

4S5G

MERGINŲ
j

REIKIA MOTERŲ
DALINIO LAIKO DARBUI

3 DIENOS Į SAVAITĘ
Puikios darbo sąlygos ir apysto- 
vos. Gera mokestis, pastovūs dar
bai.

ELLEGANT
PAPER BOX CO.

2422 S. PULASKI RD.

BENCH OPERATORIŲ
MAŠINŲ OPERATORIŲ

DIENĄ AR NAKTĮ ŠIFTAI

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 VV. DIVISION ST.

Dėkite visas pastangas, 
kad Lietuva vėl atgautų lais
vę ir nepriklausomybę.

-IR

MOTERŲ 
REIKIA

★ ★

DIENINIAM ŠIITUI

Dirbti Prie
Cafeteria Counter

Ir Virtuvėje Darbų
★ ★ ★

Pilno ar Dalinio Laiko

Geros Darbo Sąlygos

M.BORN&CO

-s'

i
I
1

Milžiniškas Amerikos lėktuvnešis stovi kur nors Paci
fike. Aplinkui kursuoja vienas karo laivų-naikintuvų. Nuo 
šio lėktuvnešio pakilę lėktuvai griauna Japonijos sostinę : 
ir kitus pramonės centrus. (U. S. Navy photo)

tiek!
nes kiti

nors ir

du numi-

mūsų ge- 
buvo pe. 

tik pabalo.

— Tik
— Tik. 

rė...
To, tai

rani Jokūbui jau 
daug. Jokūbas 
lūpos kruta bet žodžio ne
gali ištirti ir tik po valan 
dėlės eidamas iš kambaric 
silpnu balsu tarė:

— Ak tu gaspadin, gas- 
padin, ką tu man pripiršai? 
Kad tu sudegtum!...

Nebūk lyg vėliava plcsde- 
nama vėjo ir nepradėk dar
bo vis iš naujo. Ką esi pa
siryžęs, ištesėk iki galo. —■ 
REINECKE.

(Pabaiga)

Atėjo Jokūbui lauktoji, o

Rašo Povilas Petrėnas ki ■ i RAUKNevartok
Palengvinti IM1

pasididžiuoti, lyg norėdamas, UŽKIETĖJIMĄ 
atkeršyti, atšovė:

l

šnekučiai. Nenutilsra ir ge
gučių kukavimas. Kryklės, 
kuoduotosios, cypl.ės ir kitų 
rūšių antys nuo saules te
kėjimo iki vėlyvo vakaro
skrenda [ tolimesnes apylin- ir svarbiausia diena. Viskas 
kės ieškoti maisto. O rėks
nės pempės taip gerai eina darytą planą. Nors užsakai 
sargybas, ]
pasitinka už gero kilometro 
ir iš erdvių seka kiekvieną 
jo žingsnį.

gerai, viskas eina pagal pa-

užkietėjimų, nereikia 
>projr*taneių vaistų mi- 

Mėginkite mule” ’ 
būda). l*ada- 

kvepi ančių Šak- 
» nurodyta ant 
malonu . . . visai 

dirbsit ge- z 
ir maistoų

>. 51> centą! 
Pakelis!

Palensrvinti laikinų 
vartoti šiurkšėiij 
jradjivinrių \ įdarius.
Garfield Arbatos 
rykit puoduką 
nių arbatos kaip 
pakelio.. Bu*-. i 
sveika . . . jausit. ir 
riau. Visose vaistų 
krautuvėse po llJe. 21 
Dykai Išmėginimui
Prašykit dykai pakelio. 4 po- 
dukanis: (ŽAKI IEI.I) TEA
<’O.. Dept. K-39

313—lįst St., Brooklyn 32. N. V.

I
— Tai taip, kaip aš už 

savo akį užmokėjau 150 do
lerių, bet ji yra stiklinė.

— Taigi matai Jokūbėli, 
kad mes taip greitai, taip 
skubiai, kad aš nespėjau tiu 
pasakyti, kad aš turiu pora 
vaikučių. 1

kad praeivį jos buvo tik vieni,, nors viskas 
buvo užlaikoma kuo didžiau
sioj slaptybėj, o vienok šliū- 
bą pamatyti susirinko daug 
žmonių, o ypač senbernių — 
tai nelyginant tie kurtai, 
matydami zuikį už tankios 
dratinės tvoros, liežuvius iš
kišę seilę varvina, tai taip 
mūsų senberniai — nosis 
pakabinę žiūrėjo į Oną ir 
Jokūbą ir patylom keikė sa
vo nelemtą likimą, o kiti, 
kaip va Antanas Dešnys net 
savo gražius ūsus, už savo 
nepasisekimus pradėjo kal
tinti ir eidamas dalį jų iš 
pešė, o likusius nuskuto na
mie. Tik vienas Jokūbas jau 
tesi linksmas ir žengė kaip 
koks generolas, kaip koks 
princas.

* £

GARFIELDTEA
Vidudienyje ežero pavir

šiuje tikras paukščių para
das. Tada iš meldų švitrų 

; ir krūmų ieškoti maisto iš
plaukia šimtai margaspalvių 
narų, žąsų, ančių, dančia
snapių vandens vištelių ir 
kitų. Pro padrikusias paukš
čių grupeles pradefiliuoja 
šauniosios gulbės. Gi ežero 
padangėse susirenka būriai 
blizgančių kirų, mikliai be
sisukinančių paukštvanagių, 
sakalų ir net jūrų erelių.

Sakalai ir ereliai tie pui
kūs “sklandytojai” ištisas 
valandas raižo mėlynas erd
ves ir ten seka kas dedasi 
ežere. Kai auka gerai įžiū
rėta. tie “sklandytojai” ak
meniu krenta žemyn. Po ke
lių sekundžių jūrų erelis ar 
sakalas didžiuliais nagais 
sugriebęs savo auką plazde
na į pelkes. Bet toks plėš
riųjų paukščių pasirodymas, 
atseit, jų medžioklė per daug 
negązdina Žavintos ežero gy 

į ventojų. Jie tik trumram 
laikui sulekia į meldus, krū
mus, kiti pasineria po van
deniu ir tuojau gyvenimas 
vėl eina savo keliu.

Mūsų krašto gamtinin
kams žuvintos ežeras yra 
vienas iš tų, kurie gali smul
kiai sekti Lietuvos sparnuo
čių gyvenimą. Čia yra paukš 
čių stebykla. Prityrusi ei
gulio Zubavičiaus akis ir iš
lavinta ausis gerai atskiria 
sparnuočių balsus ir jų var
dus. Šis eigulis per kelis 
metus smulkiai pažino 
vintos ežero ir apylinkių 
ventojus. Jis žino, kur 
kiuose melduose sukrovė 
dus laukinės žąsys, kur
ri gulbės, kur yra kolonija 
kirų, kur s’epiasi tulikai, ū- 
suotosios zylės, griciukai, 
laukiai ir kiti paukščiai. Ta
sai eigulis Žuvinto^ ežero 
apylinkėse yra suskaitęs net 

. keliasdešimtis rūšių įvairių 
paukščių, kurie kituose mū
sų krašto vandenyse neperi 
arba peri labai retai. Pava
sariais į šią vietą atvyksta 
ir Vytauto Didžiojo univer
siteto gamtininkai, kurie se
ka tų retesniųjų Lietuvos 
sparnuočių gyvenimą.

1060 W. ADAMS ST.
VYRAI IR MOTERYS

MEN
and W O M E N
Full Or Part Time Work 

Starting at 4 p. m. in our COOKY 
PRODUCTION, PACKING and 

SHIPPING DEPARTMENT.

NO EXPERIENCE 
NECESSARY 

ESSENTIAL INDI STRY
Apply

A. & P. BAKERY
5708 S. Perry Avė.

(2 short blocks West of Statė
on 57th Street)

WENtworth 0617

st.

Knyga yra raktas į pasau
lio širdį. Rabindranath Ta- 
gore.

ŽU- 
?y- 
ko- 
liz- 
pe-

Po visų vaišių, uo viskoC C7 j.

—svečiams išsiskirsčius. Da 
nielienė patirė, kad jauno
ji nueitų gulti pirmiau, o 
jaunasai kiek vėliau. Taip 
buvo ir padaryta. Už pus
valandžio nuėjęs Jokūbas 
žiūri, kad jo lovoj guli žmo
gystė, lyg matyta, lyg ne
matyta: žila, išsitepus vei
dą su kokiu ten ‘‘smiravid- 
la” ir dar cigaretą rūko.

— Onyte, ar tu ir cigare- 
tus rūkai?

— Tik du pakelius j die
ną.

Pažvelgė Jokūbas ir ant 
kemodės mato gražius — 
geltonus plaukus:

— Onyte, ar tai tie plau
kai ne tavo?

— Mano, aš už juos už
mokėjau $38.0C.

žiūri Jokūbas ant staliu
ko stovi visas setas dantų.

— Ir dantys ne tavo?
— Mano, aš už juos už 

mokėjau $125.00.
Jokūbas, lyg norėdamas

FOR GENTLE RELIEF FROM INIERNAL SIUGG1SHNESS

10,000 BONKŲ
9

DEGTINES 
BRANDES 
BUMO

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

NATHAN 
KAMEB 

“Lietu viskas
Ž j aukai

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

M O N A R C H

LIQUOR

STORE

Phone: YARDS 6054

i

3529 So. Halsted St.

I

KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE MRCU$=L
Iš Radio Stoties /

W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMA, VAIDINANT 

“TAČKŪNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak. 
---- -- — "

J

Nenuostabu, kad Žuvintos 
ežeras jau nuo gegjžės mė
nesio susilaukia turistų, ku
rie iš arti ir iš toli, net per 
žiūronus seka kas dedasi ta
me Lietuvos paukščių roju
je. O pažiūrėti yra ko, nes 
dabar, kai tas plotas yra 
paverstas gamtos apsaugos 
teritorija, ne tik mažieji, bet 
ir didieji paukščiai, ypačia: 
gulbės, visai nebailios ir žmo 
nes prisileidžia gana arti.

I. P-nius. I

WHOLESALE
FURNITURE

F.verythJng in the line of 
Furniture

Al C. ALLEN

BROKER

(Alešsuskas)
Factory Representative

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
Fnr appolntment rali —

REPUBLIC! 8051

Split by PDF Splitter
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN BAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, niinois
Published Daily, except Sundays.

by the 
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

56 .00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ................................................................................. $7.00
Pusei metų ..................................................-...............  4.00
Trims mėnesiams ............................................................. 2.00
Dviem mėnesiams . ........................................................... 1.50

i Vienam mėnesiui ........................................................................75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams ................................................................................  $6.00
Pusei metų .......................................................................... 3.50
Trims mėnesiams ............................................................... 1.75
Dviem mėnesiams .............................................................. 1.25
Vienam mėnesiui .............................................  75

Užsieniuose:
Metams .................................................................................. $8.00
Pusei metų ................... ■................................ ■..................  4.50
Trims mėnesiams ............  '. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.’ 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome našyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

- Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

LRKSA stovis
TVARKA IR FINANSAI

Praėjusio mėnesio pabaigoje, Wilkes Barre, Pa., įvy
ko Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj centro valdy
bos pusmetinis susirinkimas. Prieš susirinkimą per ke
letą dienų iždo globėjai peržiūrėjo sekretoriaus ir iždi
ninko knygas, patikrino investmentus, sąskaitas ban
kuose ir visą turimą organizacijos turtą. Savo raporte 
valdybai iždo globėjai pažymėjo, kad viską surado ge
riausioje ir pavyzdingiausioje tvarkoje.

Šiame susirinkime buvo peržiūrėti įvairioms valsty
bėms (jų apdraudos departamentams) paruošti smulk
meniški raportai, išklausyta visos valdybos narių, finan
sinės komisijos ir aktuaro raportai, pranešimai.

Iš tų visų pranešimų susidarė aiškus ir geras vaiz
das apie dabartinį mūsų organizacijos (LRKSA) stovį.

Pažymėtina, kad praėjusių metų paskutinį pusmetį 
pomirtinių fondas padidėjo $27,261.87. Padidėjo iv kiti 
fondai. Viso organizacijoj turto yra $1,541,582.07. Na
rių Sus-me esama netoli vienuolikos tūkstančių. N ’.rių 
mirtingumas praėjusiais metais buvęs mažesnis negu 
jis buvo pirmesniais keleriais metais. Tenka pastebėti, 
kad jau trylika LRKSA narių savo gyvybes paguldė 
įvairiuose šio karo frontuose. Centro susirinkime pa
gerbta jų brangi atmintis, pasimelsta už jų sielas, iš
reikšta užuojauta jų tėvams, žmonoms ir giminėms.

GANĖTINU MAS — “SOLVENCY”

Centro sekretorius ir aktuaras pranešė džiuginančių 
žinių, kad LRKSA 1944 metais žymiai pagerino savo 
finansinį stovį. Taip vadinami “non admitted assets” 
iš $57,036.54 sumažėjo iki $15,723.48. Turint galvoj, 
kad toj pačioj organizacijoj 1938 metų pabaigoje bu
vo tokių sumų — “non admitted assets” net 
$274.000 suvirš, galime numanyti, kaip didelė pažanga 
šiuo žvilgsniu yra padaryta. Tai reiškia, kad organi
zacijos pinigų investavimas yra labai gerai tvarkomas.

Apdraudos organizacijų turtas turi būti toks, kad 
jis galėtų garantuoti apsidraudusiems pomirtinių iš
mokėjimą. Jo turtingumas, ganėtinumas arba “solven- 
cy” turi būti nemažiau 100 nuošimčių. Jei būtų bent 
vienu nuošimčiu mažiau, valdžia pareikalautų dėti 
asesmentus arba kitokius patvarkymus daryti verstų.

Šie laikai apdraudos, ypač fraternalinėms, organiza
cijoms nėra lengvi. Tačiau ganėtinumo (“solvency”) 
atžvilgiu Lietuvių R. K. Susivienymas pažengė į priekį. 
1943 metų pabaigoje jo “solvency” buvo }06 nuošim
čiai, o 1944 metų pabaigoj 107.5. Vadinas, nepaisant 
karo metu esamų sunkumų, ir čia padaryta aiški pa
žanga.

AUGINKIME SVARBIĄ ORGANIZACIJĄ

Lietuvių R. K. Susivienymas. kaip matome, ir savo 
tvarkingumu, ir turtu, ir visais kitais atžvilgiais yra 
gerame padėjime. Mes dėlto ir kreipiame visuomenės 
dėmesį, bent retkarčiais apie jį parašydami, kad labiau 
būtų susirūpinta jo auginimu nariais. Ypač svarbu, 
kad jauni žmonės rašytųs į Sus-mą. Tai svarbu ne vie
nu kuriuo, bet daugelio atžvilgių. Svarbu yra būti ap
sidraudusiems, bet taip pat svarbu yra priklausyti 
prie savųjų organizacijų, kurios yra pastatytos ant 
stipraus religinio ir tautinio pagrindo. Mes nuoširdžiai 
raginame susidomėti šia organizacija. Dabar eina spe

cialus narių prirašinėjimo vajus, kuris duoda picgos 
prfeirašyti kai kuriomis palengvintomis sąlygomis.

Be kitko, reikia turėti galvoje ir tai, kad juo gau
singesnės bus mūsų organizacijas, juo stipriau galė
sime paremti Amerikos pergalės laimėjimą ir Lietu
vos laisvinimo darbus.
★

Karo eiga
Visuose karo frontuose sąjungininkų jėgos vis stip

riau pasijudina ir gerų rezultatų pasiekia.
Labai yra svarbu, kad Amerikos devintoji armija 

jau pasiekė Reino upę ir paėmė didelį miestą Muen- 
chen-Gladbach. Be to, kitos armijos taip jau artinasi 
prie Reino. Cologne, ketvirtasis didumu irfiestas Vokie
tijoj, esąs prie Reino upės kranto, pasidaro didelio 
sąjungininkų bombardavimo auka.

Kai Reino upė, kuri, be abejonės, yra prirengta kai
po paskutinė apsigynimo linija, bus mėginama pereiti 
keliose vietose tuo pačiu kartu, vokiečiams sunkiau 
bus gintis. Pėstininkams ir artilerijai į pagalbą ateis 
aviacija su parašutininkais ir tokiu būdu vokiečiams 
atsilaikyti kad ir prie Reino bus labai sunku. Rusų 
armijos rytų fronte savo pareigas atliks.

Ir kadangi Jaltos konferencijoj sutarta visų Europos 
karo frontų veiklą sukoordinuoti, tai turės pagreitinti 
nacių karo mašinos sudaužymą, o gal net priversti vo
kiečius prie besąlyginio pasidavimo.

Pacifiko fronte taip jau stebėtina pažanga padaryta. 
Amerikiečiai įsiveržė į dar vieną Filipinų salą Palawan. 
Užimtas svarbus miestas ir uostas. Ir šis žygis atlik
tas japonams nesitikint. Tai kalba apie gen. MacArt- 
huro puikią strategiką. Kitose salose (Luzon ir Iwo), 
kur jau per kiek laiko eina aršūs mūšiai, irgi pada
ryta daug pažangos. Iwo sala, kuri yra apie 750 mai- 
lės nuo Tokio ir strateginiai labai svarbi, jau greit bus 
amerikiečių rankose.

Galima įsivaizduoti gen. MacArthur džiaugsmą, kai 
jis šiomis dienomis sugrįžo į Corregidor salą, kurią 
prieš apie trejetą metų buvo priverstas užleisti japo
nams.

Vienu žodžiu, karo žinios paskutinėmis dienomis yri 
džiuginančios.

Mirė dr. Jonas Šliupas
“Dirva” gavusi žinią, atėjusią ••oficialiais lietuvių 

šaltiniais”, kad mirė dr. Jonas šliupas, kuris paskuti
niu laiku gyvenęs Vokietijoj netoli Šveicarijos sienų. 
To paties laikraščio pranešimu, bolševikams besiarti
nant prie Lietuvos dr. Šliupas pabėgęs Vokietijon.

Dvi dr. Šliupo dukterys gyvena Amerikoj: dr. Aldo
na šliupaitė (Jankauskienė) gyvena Brooklyn, N. Y., 
Hypatija Yčienė-Žiūrienė — Cleveland. Ohio.

Velionis buvo sulaukęs apie 86 metus amžiaus.
Reikia pripažinti, kad savo laiku dr. šliupo vardas 

Amerikos lietuvių tarpe buvo labai plačiai žinomas. 
Dar ir dabar senesnėj kartoj netikintieji žmonės vadi
nami “šliuptarniais”. Tuo pavadinimu lyg norima kre
dituoti dr. šliupą už lietuvių dalies nukrikščioninimą 
arba subedievinimą.

Taigi, iš to aišku, kad dr. šliupas buvo žinomas kai
po bedievybės skleidėjas, šį savo darbą dirbo per ne
katalikišką spaudą, leisdamas pigios rūšies bedieviš
kas knygeles, sakydamas šlykščias prakalbas. Savo 
laiku jis tiek buvo įsismaginęs, kad atvirai pranašavo, 
jog po dešimties metų (tai buvo prieš apie trisdešimts 
metų) bus uždarytos bažnyčios Amerikoje ir kunigai 
varpinėse iškarti. Tačiau tie pranašavimai neišsipildė. 
Šiandien Katalikų Bažnyčia Amerikoje yra stipresnė, 
negu kuomet nors ji yra buvusi.

Tekiu savo darbu dr. J. šliupas Amerikos lietuviams 
daug žalos padarė. Jis savo tautiečius ne švietė, bet 
juos klaidino; ne vienijo bendrai kovai dėl tautos ge
rovės. bet kurstė vienus prieš kitus; vieton rašyti ir 
spausdinti rimtus, naudingus raštus, jis blevizgas ii 
melagystes platino.

Dr, šliupas kiek rimčiau dirbo studentaudamas ii 
tuo metu, kuomet dr. J. Basanavičius buvo pakvietęs 
jį dirbti prie ‘‘Aušros”. Bet prie šio laikraščio jis ne
ilgai tedirbo. Atvykęs į Ameriką ir su kun. A. Bur
bos pagalba šiaip taip baigęs medicinos mokslą, ne
trukus pasinėrė griauti tikėjimą ir dorovę lietuvių iš
eivijoje.

Po pirmojo pasaulio karo grįžęs į Lietuvą ir pama
tęs, kad jo pastangos nukrikščioninti lietuvių tautą 
neneša rezultatų, gerokai apsiramino ir šiek tiek rim
čiau į gyvenimą buvo pradėjęs žiūrėti. O mirdamas 
gal būt, gailėjosi tų darbų, kuriais daug žmonių su
klaidino. papiktino, pakreipdamas juos dirbti prieš pa
tį Dievą ir prieš tautą.

Tiesa, velionis vieną, kitą dalykėlį ir geresnį para 
šė, vieną, kitą darbelį ir naudingesnį atliko, tačiau jit 
toli gražu neatsveria jo raštu ir gyvu žodžiu paskleis 
tų šlamštų, nuodijusių Lietuvos išeiviją Amerikoje.

Chicago Žinios 
Gražiai pavykus 
"Baby shower”

BALF Chicago apskritis 
vasario 25 d. buvo suruešęs 
‘‘Baby Shower”, Lietuvos 
vaikučiams, kurią dauguma 
vadino “krikštynos be kū
dikio”. Šią “shower” ruo
šė veik vienos moterys, iš
skyrus apskrities vice pir
mininką kun. P. Ciniką, M. 
I.C., kuris, kaip ir visuomet, 
prie visų mūsų visuomenės 
gerų darbų mielai priside
da; tad ir čia žymiai prisi
dėjo. Šiaip jau, moterys dė
jo pastangų. Na, jei mote
rys ką pasiryžta, tai ir pa
vyksta. Jos gerai išrekla
mavo, prigamino valgių, ka
riais publiką vaišino ir pa
ti publika buvo daugiausiai 
moterys — pilna Dariaus- 
Girėno didžioji salė. Visos 
ėjo nešinos didelėmis dėžė
mis dovanų — vaikučiams 
drabužėlių. Kurios negalėjo 
atvykti, tai dovanas prisiun 
tė. Rytojaus dieną, jau virš 
poros dešimtų moterų iš 18 
skyriaus stojo darban pa
kuoti gražius mažus rūbe
lius.

“Shower” buvo ir trum
pa programa, kurią išpildė 
jaunieji talentai. Buvo ro
domi judamieji paveikslai iš 
Raud. Kryžiaus darbų. J. 
Daužvardienė kalbėjo Raud. 
Kryžiaus reikalais. Gi kun. 
P. Cinikas, MIC.. kalbėję- 
BALF reikalais.

Baigiant buvo vaikų kon
testas. Tipiškiausias — lie
tuviškiausias berniukas ir 
mergytė gavo dovanėlę ka
ro stampomis. Tie laimin
gieji buvo — Mirga Kamins 
kaitė, 4104 S. Maplevvood, 
ir Robertas Bastis, 3327 S. 
Halsted St.

E. S.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir Įvairius 
kitokius auk
sinius Hniktim 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

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

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKEB 

— MLSIC

4J10 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

UŽ YPATINGA VĖLESNIO 
Modelio, Mažai Išvažinėtą 

VARTOTĄ AUTOMOBILIU

Mokėsiu
JŪSŲ KAINĄ

CASH PINIGAIS !
-------★-------

Sulyg Jūsų patogumo — at
vyksiu į Jūsų namus pasita

rimui. — Tik pašaukit:

ROY KLIMAS

CRAWFORD 831!

PRISTATO KURO LAIVAMS, TANKAMS

Šiame kare — Pacifike — labai svarbų vaidmenį vaidi- j 
na kariuomenės dalis, vadinama Seabees. Šioj nuotraukoj 
matome Seabees pontoninį iš laivelių tiltą, kuriuo prista- ' 
tomą kuras tankams amerikiečių užimtoj japonų saloj. 
(U. S. Navy photo) £

TIKRAI SKANU...

AineriKos lanunams LiKrai .skanu geras sendvitis ir puo- 
das karštos kavos. (U. S. Navy photo) . i

Prisidėkite prie J.A.V. karo laimėjimo — 
pirkite kuodaugiausia Karo Bonų. J

_________ ___________________________
i

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė! ;

j
4

— ?

S A.------------------------------------------------------------------------------------------- i

įvyksta šiandien

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENC. P. MARIJOS 

APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga 

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

KAINA $3.50

Kreipkitės su užsakymu:

DRAUGAS"

4

-4

I 2334 So. Oakley Avė Chicago 8, Illinois
----- ——---------------- - —e

I

iH STASYS LITYVINAS SAKO
S"DABAR- 

įj REIKMENIS.” -----
X Stogams Sieikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sy- 
VĮ dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia- 
& vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik- 
vl Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
m — Kombinacijos Durų — VVallboard 
W menų (Hardware) — Pleisterio — 
m Vamzdžių ir tt.

Tai Geriausias Laikas Pirkti 0 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS $ 
----  GERAS PASIRINKIMAS: 0

— Plaster Board— 
Cemento — Srutų

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ

STASYS LITVVINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vaL pp.

TEIKIA DYKAI!

I
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
r°8=8=už U.S. LAISVE ir 
| Pavergtųjų Išlaisvinimą

Vyras ir žmona kariuomenėje
George F. Nevedomskis. 

gyvenęs 6609 So. California, 
Chicagoje. dabar yra Dėdės 
Šamo kariuomenėje kaipo 
leitenantas. Jis išvyko į Dė
dės Šamo kariuomenę 1943 
m., Kovo 10 dieną. Jis vedė 
gruodžio 9 d.. 1944 m., lt. F. 
Blomberg (po tėvais pavar
dė).

$5,000 nuostoliu
Dešimt trokų buvo suža

lota. kai gaisras kilo Ray E. 
Schuster’s garaže, 3704 So. į 
Western avė., kovo 2 dieną. I 
Sakoma, jog gaisras sukėlė 
apie 85,000 nuostolių.

* * *

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TUTNOIS

TIKRAI, TAI LAIVAS

Visaip Pasitaiko
Tokio tipo laivai naudojami kariuomenės transportui 

Brahmaputra upe. Burmos fronte. Ir tokius laivus Ame
rika turi pastatyti ir vis už mūs perkamus karo bonus. 
Pirkim dar daugiau. (U. S. Signal Corps phcto)

Karveliai karo tarnyboje

Tikrai greitas karvelis!

LT. GEORGE F. NEVE- 
DOMSKIS, IR JO ŽMONA 

LEITENANTE
* • *

Lt. George F. Nevedoms
kis gimė Chicagoje. lapkri
čio 12 d.. 1922 m. Jis yra 
baigęs Harrison high school, 
ir Armour Tech. Universite
tą.

Prie namu mirė
John Valkenburg. 77 

tų namų tepliorius, mirė 
širdies ligos, kai jis vaikš
čiojo netoli savo namo, 
Loomis str.

į: * *

Širdies ataka
Joseph J. Thomas, 52 me

tų. Omaha Packing kompa- 
2320 So.

nuo šir- 
2 dieną. 
Mary li- 
ataka iš-

Vėl baisus įvykis

Prisipažino prie nusikaltimo
f

Jo tėvai vadinasi Rose 
George Nevedomskiai.

7ta karo paskola

WASHIXGTON. D. C. — 
Iždo sekretorius Morges- 
thau kovos 2 dienos vakare 
pranešė, jog septyntosios 
karo paskolos vajus prasidės 
gegužės 14 dieną ir baigsis 
birželio 30 dieną. Numatyta 
14 bilijonų dolerių suma 
7toje karo paskoloje.

Konfeskavo karstus

me-1i 
nuo ■

Į
4841

pietų

nijos foreman, 
Halsted str.. mirė 
dies atakos kovo 
Little Company of 
goninėje. Jį širdies 
tiko darbe.

* * *

i Važiuoja
Kovo 8 dienę po

Kun. K. Barauskas išvyksta 
trims dienoms į East St. 
Louis. pas Kun. Dr. A. Deks- 
nį, kuris ten klebonauja lie
tuvių parapijoje. Ir Kun. Ba
rauskas ten pasakys pa
mokslus per keturisdešimt 
valandų atlaidus.

i

Kun.

STOCKHOLM. — Iš Šve
dijos gauta žinia, kad vokie
čių vargia sukonfeskavo vi
sus karstus Berlyno apylin
kėje. Ir vienas iš civiliu ne
gali gauti karstų be specia
laus leidimo, sako Dagens 
Nyheter laikraštis, kovo 2 
dieną.

CHICAGO, ILL.
Martin M. Lennartz, C. S. V., 
mirė staiga, kai jis laukė 
traukinio ant eleveitoriaus 
platformas. Kai už jo sielą 
buvo atnašaujamos gedulo 
šv. mišios, dalyvavo vysku
pas 
gų-

D. O’Brien ir 50 kuni-

Du žuvo
asmenys buvo užmuš-

Aukokite Amerikos Raud. 
Kryžiaus karo fondui, kurio 
vajus dabar vyksta.

Du 
ti kovo 2 dieną, kai jų au
tomobilis buvo sutrenktas 
New York Centrai keleivinio 
traukinio, Kesnedy .av. 3ker- 
skelyje. Hammonde.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morąičių
UŽ MAŽESNI NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT 8UPEBVISION

ii i
iii i

4192 Archer Avė.
JUSTTN MACKJLK WICH,

ST AND ARD 
FFDFRAT 

Bsavtngs
AND

LOKN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

Virginia 1141
Prm. and Mgr.

.♦

T į musVIENAS KARVELIS NUSKRIDO 260 MYLIŲ PER 265 
MINUTES. 17,000 KARVELIŲ PALEISTA.

Iki šiol šiame kare. R. A.
F. paleido (numetė) apie 17,- 
000 pašto balandžių, kiek
vieną savoje klėtkutėje su 
mažu parašiutu, sąjuginin- 
kų kareiviams, agentams ir 
patrijotams, esantiems prie
šo teritorijoje. Bet 16,000 
balandžių (karvelių) negrįžo 
Anglijon; buvo jie sučiupti 
arba paklydo dėl blogo oro. 
Iš balandžių, kurie grįžo 
saugūs namo, keli atliko ne
paprastai greitą skridimą, 
pavyzdžiui, William, iš 
Orange, nešant pranešimą iš 
kariuomenės, esančios Arn- 
heme, skrid^ 260 mylias per

Sugavo Malt Capone 
po 11 mėnesiu

Vienuolika mėnesių polici
ja ieškojo Matt Capone, 37 
metų, jauniausiojo Al Capo
ne brolio. Kovo 2 dieną 
Matt Capone buvo areštuo
tas kirpykloje. 2132 So. 60th 
ct., Cicero.

Matt Capone kaltinimas, 
; kad jis turįs ryšį su nužu
dymu James D. Larkin. ba
landžio 17 d.. 1.44 m.

Cicero policijos vadas Ko- 
no vsky'-JMĘRflHįę 3tfatts Capone 
kirpykloje, ir palukė poli-

^sjcijos sąuadą.
- 1 -------------------

X Town of Lake biznie
riai Kavalčikai šiomis dieno 
mis pirko Marąuette Parke 
bizniavą namą, adresu 2451 
West 69 St.

X Elena Šarkaitė iš 
Bridgeport pasveiko. Elena 
Janutienė iš Town of Lake 
jau 3 mėn. kaip serga. Elena 
Stogienė iš Marąuette Park 
jau metai, kaip serga, pri
žiūrima dukters Zuzanos.

— heme, skridi
BUVO DINGUSI MOTERIS. PASKUI PAAIŠKĖJO. KAD 265

I’T17V4Q I’VDT^UIC! TA TT» -r

z--* ,

Kunięįaš rizikavo savo 
gyvybę, kad išgelbė
jus Švenč. Sakramentą

PITTSBURGH. — Kuni 
gas Stanley Idzik kovojo sau 
kelią per tirštus dūmus, už
sidėjęs blanketą ant galvos, 
kad išgelbeti Švenčiausiąjį 
Sakramentą iš degančio ai- Europos ir Viduržemio ka- 
toriaus, Ckir Lady of Perpe- ro frontuose, 
tual Help bažnyčioje. Jis bu- žuvusiųjų kareivių skai- 
vo priverstas liepsnų tris čiuje yra pvt. Charles F. 
kartus grįžti pirm negu pa
siekė tabernakulą.

Kunigui Idzikui padėjo 
gelbėjime kun. Vincent Rie- 
land. šv. Sakramento bažny
čios klebonas, ir capt. Ray
mond Christie. Visi trys bu- destistas. buvo rasta mirę,* 
vo užsidėję maskas, kad ant grindų jo ofise, 1758 W. 
apsiginus nuo liepsnų ir dū- 21st str.. kovo 1 dieną, grei- 
mų. čiausia nuo širdies atakos.

VIENAS VYRIŠKIS JĄ SUMUŠĖ IR ĮMETĖ Į BESI
KŪRENANTĮ PEČIŲ.

I

Praeitą trečiadienį Chi
cagoje dingo 58 metų mote
ris. Buvo rasta tik jos bato 
užkulnis, sudaužytas puodas 
ir namų raktai. Tie dalykai 
gulėjo gatvelėje, užpakalyje 
apartmento.

Anksti praeitą šeštadienį 
(kovo 3 d.) Joseph Nischt, 
30 metų, žanitorius pastate, 
6849-6859 Clyde 
pažino, kad jis 
metų moterį iki 
paskui įmetė ją.
gyvą, į besikūrenantį pečių.

av., prisi- 
sumušė 58 
besąmonės. 
galbūt dar

Nužudyta moteris vadina
si Mrs. Rose Michaelis. 6855 
Clyde avė., gyvenusi tame 
pačiame name, kur Nischt 
tarnavo.

Joseph Nischt pareiškė 
capt. Edward Kelly, 
Woodlawn policijos, ir 
Philip Breitzke. kad jis 
vo gėręs tuo laiku, kai 
puolė, ir negalįs išaiškinti 
kodėl taip įvykę. Iš karto 
Joseph Nischt neprisipažino 
prie kaltės, bet pagaliau at
skleidė paslaptį.

Žuvę amerikiečiai 
karo laukuose

Skaudi pamoka!

Kodėl Įvyko žmogžudystė?

iš 
St. 
bu- 
už-

WASHINGTON. D. C. — 
Karo departmentas kovo 2 
dieną pranešė 1.391 Jungti
nių Amerikos valstybių ka
reivio pavardę, kurie žuvo

Yushis, jo motina Mrs. Mo- 
nica Yushis gyvena 2223 
23rd pi.. Chicago, III.

w

Dr. William Beidler, 
metų, 1219 Waveland avė.,

O

74

PALAIDO GYVENIMO PASEKA. TVARKYKIME SAVO 
GYVENIMĄ PAGAL DIEVO ĮSTATYMUS, TADA 
IŠVENGSIME BAISIOS TRAGEDIJOS.

OCENA SPRINGS. MISS. 
— Kovo 2 d. rašėm, kad 
viešbutyje buvo rasta nužu
dyta su plaktuku Mrs. Lilian 
Pierce, 22 metų, žmogžudys
tė įvyko praeitą antradienį, 
jos lavonas buvo rastas tre
čiadienį.

Kovo 1 dieną
tuotas Edward Sharp Bo- 
sarge. 22 metų, jūrinnikas, 
iš Bilote, ir jis pareiškė, kad 
sudavė jaunai moteriškei su 
plaktuku po to, kai susigin
čijo viešbučio kambaryje. 
Sakoma, kad ginčas kylęs 
dėl 
kas 
tis.

buvo arės

nau. kad vėl jai sudaviau. 
Kai aš atgavau sąmonę, aš 
paėmiau rankšlostį ir suri
šau jos galvą. Aš bandžiau 
ją atgaivinti, ir pastebėjau, 
kad ji mirusi”...

KAI NEPAISOMA DIEVO 
ĮSTATYMŲ

Tikrai baisus įvykis!
žmonės nepaiso Dievo įsta- 

I tymų — tada įvyksta 
j sios tragedijos.

Šis įvykis tepamokina 
kiekvieną, kad gyvenime rei
kia paisyti doros taisyklių.

ši
kad
mas
mas 
kių.

Kai

i

11
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Leiskit man nuvesti jus už scenos

į Ed ison Išbandymo Virtuvę”

pirmenybės maudytis, 
turi pirmas eiti maudy-

bai-

įvykį paduodu tik tam, 
parodyti, jog palaidu- 
ir nevarkingas gyveni- 
veda prie šiurpių įvy-

<■:

■

'i

jis

* * *

KĄ PASAKĖ?
Bosarge pasakė, kad 

sutiko Mrs. Pierce New
Orleans autobusų stotyje Į 
antradienio ryte, ir kad jie 
keliavę kartu į Biloti, kur, 
Mrs. Pierce pasakė jam, ji 
vyko ištekėti už kareivio. 
Vėliau jie paėmė taxi į 
Ocean Springs, ir užsiregis
travo viešbutyje kaipo vyras 
ir žmona.

Jis pasakė, kad jis turėjo 
kelis išgėrimus, ir paskui su
siginčijo kas turi pirmas 
maudytis. Bosarge pasakė, 
kad jis paėmė plaktuką, ku
rį atnešė jam bell boy. ir 
nuėjo į prausyklą 3U Mrs. 
Pierce.

“Ji man sušėrė ir aš su
daviau jai į galvą,” — jis 
pasakė: “Ji išsvyravo iš 
prausyklos į lovą. Aš ma-

• Vyrą kaltina
WASHINGTON. — Henry 

Coren3. 43 metų, automobi
lių tepliorius, buvo kaltina
mas policijos kovo 2 dieną 
jo žmonos Mrs. Pearl Co- 
rens. 31 metų, nužudyme, 
kurios nukirsta galva buvo 
rasta Virginia miške, vasa
rio 27 dieną. Jis yra sulaiky
tas be užstato.

199 metams nuteisė
Kermit Brecdlove, 33 me

tų, 5149 Prairie avė., buvo 
rastas kaltas nužudyme Sa- 
muel Black. 56 metų, polici
ninko. Breedlove, negras, 
buvo nuteistas 199 metams 
kalėjiman.

I
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Būdas laimėt savo vyro širdį. 
Du žodžiai—gera virėja—ma
giškai žavėja daugumą vyrų. 
Tad pabandykit Jane ‘Foster 
skonį—patraukiančius recep
tus. Maistas priduodantis 
sveikatos, pilnas skonio ir 
visuomet geras. Žvilgsnis <į 
Edisono Išbandymo Virtuvę 
tuojau parodys jums kodėl.

Vlrėjos prie darbo! Po Jane 
Foster priežiūra šie valgiai 
gaminami Edison visa-elekt- 
ros išbandymo virtuvėj. M iš
ravi m o ir maišymo nurody
mai atydžiai pildomi: virimo 
ir kepimo karščiai patikrina
mi. Tada valgis nusiųstas 
prie .............................................

<11J

:;as

“Ragavimo stalo.” Jane Fos
ter ir jos štabas paragauja 
maistą paruoštą Išbandymo 
Virtuvėje. Ar visi valgiai pa- 

, trauklūs? Ar maistingi? Ar 
kaina atskiro valgio yra pri
einama karo budžetui? Ar 
sutaupys punktų?

Bus ko nors gero! Jei gali
ma pagerinti kokį valgį, jis 
yra pakartotinai rengiamas 
iki kol bus tobulai skonin
gas. Dėl to jūs norėsit iš
mėginti Jane Foster recep
tus. Jūs juos mėgsite, Jūsų 
draugės girs juos. Tėmyki- 
te Jane Foster receptus.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

paliuosuotas
ir parvykęs

Bielskis, po

ir dabar

sūnus Kazimiero ir 
Vilimų iš Marąuette 
šiomis dienomis bu- 

parvykęs dešimčiai 
poilsio. Iš profesijos

Ona Jasparienė. žino
ma Labd. Sąjungos veikėja, 
šiomis dienomis džiaugėsi 
sūnumi Jonu, kuris kelioms 
dienoms buvo 
iš kariuomenės 
namo pasilsėti.

X Juozefina
tėvais Brazauskaitė, 1400 S. 
Cicero Av., guli Norwegian- 
American ligoninėj po sun
kios operacijos. Kambario 
numeris 353.

X Antanas ir Veronika 
Paukščiai iš Marąuette Pk. 
šiomis dienomis susilaukė 
sūnaus. Antanas yra sūnus 
vestsaidiečio Paukščio, ku
ris dabar teisingai save ti
tuluojąs “grandpa”.

X Antanas ir Adelė Cher- 
ry iš Brighton Park išvyko 
į Clinton, Iowa. aplankyti 
brolį ir švogerį Micky Mic- 
ką, kurs ten randasi karo 
ligoninėj — Schick General 
Hospital. M. Micka buvo su
žeistas Vokietijoj.

X Alfonsas Sambaras. sū 
nūs našlės Onos šambarie- 
nės iš Marąuette Park. yra 
sužeistas fronte
gydomas Anglijoj. Kitas sū
nus — Aleksandras tarnau
ja karo aviacijoj ir šiuo me
tu randasi Texas stovykloj.

X Lt. (j-g.) Ant. J. Wil- 
liams,
Onos 
Park. 
vo 
dienų
jis yra dantistas ir šiuo me
tu išvyko su automobilu į 
Camp Shoemaker. Calif.

X A. ir E. Šniurevičių, 
stambių biznierių iš Mar
ąuette Park, sūnus Alek
sandras paleistas parvyko 
namo poilsio 17 dienų. Ka
riuomenėj jis yra inžinie
rium prie orlaivių. Edwadas 
sūnūs yra Marines ir randa
si į South Carolinos stovyk
loj.

X ‘‘ Draugo ’’ skaitytojai, 
korespondentai, bendradar
biai — visi kviečiami į tal
ką “Draugui” platinti, “Lai 
vui” naują kelią pravesti. 
Be to, iš anksto reikia pri
duoti administracijai biznie
rių ir profesijonalų sveiki
nimai savo klijentų Velykų 
švenčių proga.

X Kun. dr. K. Gečys ku
ris šiuo metu po operacijos 
guli šv. Kryžiaus ligoninėj, 
praeitą šeštadienį turėjo 
surpryzą: L. Vyčių 14 kp. 
įsteigtų lietuvių kalbos ir 
kultūros kursų lankytojos 
(apie 15 narių) “in corpo- 
re” nuvyko pasveikinti sa
vo mokytoją ir dovaną į- 
teikti.
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CHICAGOJE TARP TIKRŲJŲ GĖLIŲ

Telaimina Dievas 
ARO metinės vaka 
rienės dalyvius

Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų Draugijos meti
nė vakarienė pasisekė, kuo 
puikiausiai. Kad pasėkos 
gražios ir vakaro įspūdžiai 
malonūs ir pasiliks neišdil
domi, didžiiausią padėką 
reiškiame kapelionui kun. 
B. Urbai už įdomų ir tvar
kingą vakaro vadovavimą.

Labai nuoširdžiai dėkoja
me gerb. kunigams už at
silankymą ir aukas.

f
PASKOLOS 

DAROMOS 
ant Pirmų Morgičių 

už pigesnį nuošimtį — be komišino
PAS

iš Lietuvos praeities, kal
bą pasakė Zigmontas Sta
žas. Vasario 16 d. paminė
jimas, žodžiai kun. Justino 
Vaškio, jausmingai dekla
mavo Rūta Jasedavičius.

Ir taip žodžiais, muzika
ir dainomis vaikučiai pynė jis nori, 
vainiką jų tėvų-protėvių 
kraštui — tėvynei jos pa
dėtį apgailestaudami.

Dovydo Motini

toriaus vietai, Aubrey Wil- 
liams sakė jis neprašys 
Prez. Roosevelto ištraukti 
jo nominaciją. Jis sakė yra 
daug senatorių, kurie nėra 
pasisakę 
kalu, ir

Card, kuri opereteje (dabar
Chicagoj) vaidina Mitzi rolę, nusifotografa- 
tikrųjų gėlių Garfield Park šiltadaržyje, kur 
pats žydėjimas ankstyvųjų pavasarinių gėlių.

sisakytų 
jos užgyrimo.

jo užgyrimo rei- 
vienaip ar kitaip, 
kad senatoriai pa- 
dėl jo nominaci-

Naciu Submarinai
Norvegijos Fjorduose

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. o j Chicago
2202 W. CERMAK RD............................. Tel. CANaI 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, RaštininkausKasyklų Savininkai
Svarsto Lewis Plana „ Londonas. kovo 3. - 

WASHINGTON. kovo 3" T? T™*
marinų dabar koncentruo- 

— Minkštos anglies kasyk-i . x, .. _.
lų savininkai svarsto Uni
ted Mine Workers reikalą-l 
vimą, kad unijai būtų pas
kirta 10 centų mokestis už 
kiekvieną iškastą toną ang
lies. Savininkų atstovas sa
kė jeigu tie pinigai eis an
gliakasių medikalės prie
žiūros ir apdraudos fondui, 
tai savininkai beabejo rei
kalaus tą fondą valdyti.

-f

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja. 
PHONE. 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

jami Norvegijos fjorduose. 
matomai paskutiniam des
peratiškam bandymui prieš 
sąjungininkų laivus Atlan
te. Norvegai sako suvirš 
300 nacių submarinų ir ki
tų karo laivų randasi fjor
duose. Juos saugoti naciai 
pastatė 25 pėdų storumo 
akmenines sienas.

SI. Casimir Monument

I

2 vak po-

dėl jos da

lie-

Laisvę pažinę 
bar ir kovojam.

dėkoj a- 
rėmė- 

gerada-

be
se

Nei vienas nesigailėjo už 
tai, kad valdė liežuvį.

gabaus 
gabias ran-

taip butų
16 d. 
jei ne

suteikti
I
I

Kuris neturi 
žuvio, tas turi 
kas.

vybėj sesers M. Dovydos, 
atvaizdavo Lietuvą pančiuo 
se. Lietuva buvo Phyllis 
Kumskis. Trumpoje formo
je. savo surinktais faktais

L I. ZOLP
1646 WEST 46411 ST.

AND
RELIEF

MARCH-I1

Tiesiog Ten, Kur Busas 
Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą,
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą.'

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

Daugelis Lietuvių yra pilnai 
patenkinti tais meno šedevrais, 
kuriuos mes padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

Dėkojame mūsų bran
gioms pasiaukojusioms rė
mėjoms už nenuilstamą dar- 
bavimąsi, bilietų platinimą, 
korespondentėms už skelbi
mus ir atskiriems skyriams 
už stambias aukas.

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

Nuoširdžiausiai 
me kilniaširdžiams 
jams, rėmėjoms, 
riams ir prieteliams, kurie
savo atsilankymu suteikė
te mums daug džiaugsmo ir 
sudėjote gražių aukų vie
nuolyno naudai. Jūs savo di
deliu gerumu ir duosnumu 
mus stebinate ir džiuginate. 
Jūsų gailestingumo darbus 
ir aukas 'šv. Angelas Sar
gas tikrai surašys auksinė
mis raidėmis į Jūsų gerų 
darbų amžinąją knygą. Ge
rasis Dievas tepakeičia jū 
sų darbus ir aukas į turtus 
amžinai tveriančius dangiš
koje tėvynėje.

Virginia 
vaidinama 
vus tarpe 
dabar yra
Garfield Park, taip pat ir Lincoin Park, šiltadaržiai pub
likai atdari nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. vakaro kasdien ir 
sekmadieniais. Įžangos nėra.

I

ir Stanislova, šalčiai Juoza
pus ir Marijona, Valančiai 
Antanas ir Anastazija, Va- 
dilauskis Jonas, Zeleskiai 
Vincentas ir Eleonora, N. N.

Ačiū labai ačiū visiems
ir visoms, o mūsų maldos 
kasdien siunčiamos į dangų 
maldauja Dievą
Jums gausų atlyginimą.

Williams Žada Kovoti 
už Savo Nominaciją'

WASHINGTON, kovo 3.
. — Nežiūrint Senato ūkio 
komiteto 12 prieš 8 balsavi
mą prieš jo paskyrimą Ūkio 
Elektrifikacijos administra-

3914 West lllth St.

• ALFRED VASAITIS • NULIŪDIMO VALANDOJE

Šv. Kazimiero Seserys
Motina M. Juozapa

BISHOPS' WAR 
EMERGENCY

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1926 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 1003

KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE!!
KREIPKITĖS

ANTHONY

PRIE
B.

Per metinę vakarienę am
žinais nariais įstojo: Ona 
Andriulaitienė, Ona Ber- 
žanskienė, Adolfas ir Ona 
Čepulioniai, Aleksandras ir 
Antanina Erčiai, Agnietė 
Gilienė, Mykolas ir Julijona 
Juzėnai, Elzbieta Lankaus
kienė, Linkininkienė Agota, 
Lindžiai Vincentas ir Bar
bora, Leliuga Robertas, Pui
šiai Jonas ir Marijona, Pa
keičia! Gasparas ir Marijo
na,. Prose vičiūtė Emilija, 
Pratapas Jonas. Radavičie- 
nė Ona, Rimkienė Barbora, 
Rokas Antanas, Selvenis Jo
nas, Sinkevičiai Kazimieras

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

Kančia 
mokykla.

tai didvyrių 
Maironis

Vasario 16 
paminėjimas

Marąuette Park. — Ko
lonija didelė, veikimo daug, 
bet vieni vieną darbą dir
ba, kiti kitą ir 
praėjęs Vasario 
jokių ceremonijų 
serys-mckytojos.

Vasario 16 d.
piet, parapijos salėn suėjo 
visi mokyklos vaikučiai.

Programą pradėjo Kinder 
garten mažyčiai. Po to mo
kyklos orkestrą, vadovybė; 
sesers M. Paulissos, išpildė 
kelis dienai pritaikintus nu
merius.

Po to iš eilės visi skyriai 
įvairiai išpildė savo dalis 
Baigiant, 8 skyrius, vado-

B. A. LACHAWICZ
ROSELANDE

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. PulI. 1270 —Canal 2515
Rez. tel.: Commodore 5765. SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATOGUMUI:

South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

JŪSŲ

1410

6812

NARIAI 
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULIman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
330 4 LITUANICA AVĖ. Phone YABds 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARds 1419

Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANaI 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270
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