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Rusai Apsupo Vieną, Sugavo Priešą 
Kazokai Veikia Berlyno Fronte

ALIJANTŲ JĖGOS VIS ARČIAU SUSIJUNGIMO VOKIETIJOJE
U____

MILĖS
Hamourg

MASKVA, bal. 11.—Val
džios laikraštis Izvestia ra
portavo iš Marš. Žukovo 
fronto rytuose nuo Berlyno, 
kad didelės kazokų (raite
lių) jėgos jau pradėjo ten 
veikti.

LONDONAS, bal. 11. - 
Austrijos radijo sakė pas 
kutinės trys nacių 
apskritys Vienoje 
valytos, kas gali 
kad rusai visiškai 
Austrijos sostinę.

Nacių ir rusų pranešimai 
davė suprasti, kad rusų ar-

mijos baigė apsupti Vieną 
ir uždarė visus pabėgimo 
kelius ten esančiam nacių 
garnizonui.

Austrijos radijo nepasa- ■ 
kė keno jėgos apvalė Vie
nos apskritis, ar rusų tre
čios armijos, ar antros ar
mijos, ar pačių Austrijos 
patrijotų.

Nacių DNB agentūros pra 
nešimu, rusai buvo atstumti 
atgal iki Ringstrasse bul
varo Vienos centre, tuoj Į 
vakarus nuo Dunojaus ka
nalo.
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LIEKA TIK M MYLIOS IKI BERLYNO; 
UZfME ESSEN, KOVOJA BRUNSVIKE

SU JAV 9-JA ARMIJA, bal. 11.—Amerikos 9-toji ar
mija šiandien pasiekė Elbe upę prie Magdeburgo, 64 my
lias nuo Berlyno.

Jolo Išlipimu Užvaldė Visą Šulu Salyną i
MANILA, bal. 11.—Ame- J kariai sutriuškino visą or- 

rikos 8-tos armijos kariai. Į ganizuotą japonų opoziciją 
išlipę strateginėj Jolo saloj pietinėj Luzon, pasivarė 20 
ir užėmę jos sostinę ir svar
biuosius aerodromus, 
užvaldė visą Šulu 
tarpe Mindanao ir 
jos.

Lt. Gen. Robert
bergerio jėgos, išnešdamos 
39-tą persikėlimą vandeniu jįr’oš nuo Minda-

nao. kur randasi Culion Co-
' lony. didžiausia raupsuočių 

kolonija pasaulyje. Tuoj 
krantan iškelti vaistai ir

tuo 
salyną 
Borne-

Eichcl

mylių iš Lucena į Antimo- 
nan rytiniam krante ir tuo 
perskėlė salą siauriausioj 
jos daly.

i Kiti 41-os divizijos dali
niai išlipo Busuanga saloje, 
šiaurėje nuo amerikiečių 
valdomos Palawan salos,

FRANCE
į

Amerikos 9-tos
nuo Berlyno, šiaurėje amerikiečiai ir 
Ruhr klony alijantai išmuša sugauta 
ną, ir veržiasi Miuncheno ir Pragos link, 
vakariniam fronte.

armijos kariai jau

Progue

CZECHO.

Liegmfz

AUST O
-nleb r' Lmz^^yienno^'

V’.

pasiekė Magdeburgą ir Erbe upę, tik 63 mylias 
britai pasistūmėjo iki Hamburgo ir Brunswicko. 
nacių jėgą. Rytuose rusai baigia okupuoti Vie- 

iš kur galės susijungti su alijantų armijomis 
____  (Acme-Draugas Telephoto.)

NACIAI SUŠAUDĖ 102 US Lėktuvai Naikina 
$10 Dienai Atlyginimą SUKILĖLIUS LAKŪNUS Vokiečių Luftwaffe

Angliakasiai Laimėjo i

Harz kalnų į neišvardintą 
linijų, norėdama perkirsti 
naciams progos pasitraukti 
paruoštas tvirtoves.

per du mėnesius, išlipo kran 
te prieą, Jolo miestą po dvie 
jų savaičių “minkštinimo” 
bombardavimų.

Šiaurėje, Gen. MacArthur maistas.

WASHINGTON, bal. 11. | 
—Minkštos anglies kasyklų 
savininkai padarė didelį nu
sileidimą angliakasių unijai 
ir pasirašė naują sutartį, po 
to, kaip valdžia perėmė 235

12-TOS ARMIJŲ GRU
PES ŠTABAS, bal. 11. — 
Patikimi raportai sako na
ciai kovo 31 d. sušaudė 102 
narius Vokietijos aviacijos 
jėgų, norėdami tuo sustab-

uždarytas kasyklas septv- dytį karininkų sukilimą.
niose valstybėse. Anot raporto, sušaudytų-

US Kariai Kopiasi i Okinawa Kalną
GUAM, bal. 11.—Ameri

kiečiai pėstininkai antrą 
kartą per tris dienas Įstei
gė poziciją ant kalno netoli 
Kakazu. pietinėj d?ly Oki- 
nawa salos, kur japonai 
smarkiai ginasi.

Orui pragiedrėjus, abiejų 
pusių artilerijos ugnis su
mažėjo. Didelis lietus nesu
stabdė amerikiečius nuo už
ėmimo Tsugen salelės, Na- 
kagusuku įlankos žiotyse

karių 
sa’elės
valdo

Išlipę Tsugen salelėje 
prieš mažą opoziciją, 24-to 
korpuso kariai vakar išmu- 

> šė visą 150 japcnų 
I garnizoną. Iš tos 
amerikiečiai dabar
visą Nakagusuku įlanką.

Šiaurinėj Okinawa daly 
amerikiečiai pasistūmėjo iki 
2.500 jardų pirmyn per lie
tų ir dumblą, nors pietinėj 
daly jau šešta diena stovima 
beveik ant vietos.

Sakoma angliakasiai gaus jų tarpe buvęs generolas 
pagrindinę 810 dienai algą, vardu Baber. 
arba $1.50 pakėlimą. John 
L. Lewis liovėsi prašęs 10 
centų mokesčio nuo kiekvie
no tono anglies.

KINIEČIAI ATSIĖMĖ
MIESTĄ IŠ JAPONŲ

CHUNGKING. bal. 11.— 
Kinijos kariai atsiėmė Chan

Jako Stumia 'Mirštantį' 
Hitlerį iš Vadovybės

LONDONAS, bal. 11. — 
Oficialūs sluoksniai Londo
ne gaur.r* raportus, būk na
ciai stumią Hitlerį į šalį, ir 
jo vieton gal pastatysią Ges 
tapo viršininką Heinnch

BRITAI UŽĖMĖ TRIS
MIESTUS ITALIJOJE

ROMA, bal. 11.—šviežus 
kariai buvo siųsti į britų 
8-tos armijos ofensyvą, ku
ri veržiasi šiaurėn 
Italijoj, žygiuodami 
kily liepsnosvydžių 
alijantai pasivarė
iki pustrečios mylios.

Pasistūmėjime užimti Lu- 
go, Fusignano ir Cotignola 
miestai.

Vakariniam Italijos kran
te 5-tos armijos kariai ap
valė Massa ir pasivarė dvi 
mylias į šiaurę. La Spezia 
laivyno bazės link.

Atsižymėjusios 2-os neu- 
zelandiečių divizijos kariai 
lydėjo persikėlimui per Se
nio upę, kur britai praplėtė 
savo poziciją.

rytinėj
užpa-

ugnies, 
pirmyn Himmlerį.

PARYŽIUS, bal. 11.—JAV’ 9-toji armija užėmė Essen 
miestą ir kau ja si su paskutiniaisiais naciais Brunsvvicko 
mieste. Atsižymėjusi 2-oji šarvuočių divizija skubiai va
žiuoja Magdeburgo miesto ir Elbe upės link.

Greit važiuojanti 1-oji armija skubiai pereina per Tu
ringi jos lauką pietuose nuo 
punktą 120 mylių nuo rusų 
Vokietiją pusiau, ir neduoti 
iš pozicijų šiaurėje į Alpėse

Parašutistai užėmė Essen. kur randasi milžiniški Krupp 
municijos ir geležies fabrikai, kurie dirbę dieną ir naktį. 
Naciams teko tuos fabrikus atstatyti septynis kartus.

Iš pirmos armijos fronto pranešta, kad 1-oji armija 
mano iki šeštadienio, ar bent per savaitę, susijungti su 
rusų jėgomis rytuose.

. Trečioji armija Įsilaužė į Erfurt, 63 mylias nuo Leip- 
zigo, išmušė nacių opoziciją Stegar miškuose, ir užėmė

■ Coburgą.
į Arčiausiai prieita prie 
rusų linijų 1-os armijos 3- 
čios šarvuočių divizijos pa- 
sivaryme 40 mylių iki pozi
cijos 19 mylių pietryčiuose 
nuo Nordhausen, reikmenų 
bazės 115 mylių nuo Ber- 

: lyno. - /
Visur per centrinę Vokie- 

j tiją raportuojama nacių Ii- 
i nijų “subyrėjimas.”

Gen. Bradley armijos sto
vi 57 mylias nuo didžiojo
Leipzigo miesto Saksonijo-

1 je, kuriam ir rusai gręsia

Nacių komunikatas sakė

Crailsheim, 94 mylias nuo 
Miuncheno ir 42 nuo Duno
jaus.

Šiaurėje britų armija kau 
jasi prieš smarkiai kovo
jančius nacius pire Breme
no. ir iš lėto veržiasi Ham
burgo link.

Kanadiečiai kariai užėmė 
Deventer, paskutinę olandų 
tvirtovę prie Issel upės tar
pe Arnhem ir Zwolle.

Vokiečių fronto centras 
susmuko, o šiaurinis ir pie
tinis galai yra gręsiami di
delių atakų.

Alijantai stovi tik 48 my
lias nuo Čekoslovakijos ru- 
bežiaus. Kanadiečiai uždaro 
spąstus ant maždaug 150,- . 
000 nacių Olandijoje.

LONDONAS, bal. 11. — 
Maždaug 2,150 Amerikos 
lėktuvų šiandien atakavo 
eilę nacių aerodromų, gelė- 

, žinkelių centrų ir aliejaus 
bei amunicijos krovinių Nu- 
ernbergo-Regensburgo-Miun- 
cheno srity, tęsdami didžiau 
šią vajų sunaikinti priešo 
aviacijos bazes.

Naikintuvai skrido aukš
tai ir žemai, ieškodami na
cių lėktuvų, 
keturias 
63 nacių 
naikinta 
vai.

Per praeitas 
dienas apdaužyta 
aerodromai ir su- 
798 priešo lėktu-

Nacių komunikatas sakė 
9-toji armija įsilaužė į Bo- 
chum miestą, Ruhr apsupi
me. Priešas teigė, kad 7-oji 
armija buvusi išstumta iš

US Kariai Suėmė 285 Nacių Diplomatus
MUELHAUSEN. Vokieti- gi suėmė daug narių Vokie- 

ja. bal. 11.—Karas jau baig tijos geležinkelių ministeri- 
tas 285 nariams Vokietijos jos Scherba mieste. 10 my- 

■x~;——;i—k. |įų pietuose, ir Transocean
žinių agentūros fotografijų 
skyrių Langensalza mieste, 
penkias mylias pietryčiuose. 

Suimti pareigūnai sakė 
75 nuošimčiai Berlyno iš- 

Joa- 1 griauta ir veik visi valdžios 
rūmai sunaikinti, bet Ges-

Ištiktas Paralyžiaus gschicheng miestą, vakari-
CHICAGO, bal. 11.—Lai- Honan provincijoj, už- 

vas Jupiter sušvilpė, bet La mu®dami 400 japonų gynėjų 
Šalie st. tiltas neiškilo, tad *r Pavaryda-mi likusius Lo- 
laivas sustojo. Pietinio tilto nin ^nk- 
galo sargas pašaukė polici
ninką. kuris šiauriniam kon 
trolės kambary rado sukri- 
tusį Joną Stakėną. 36. 8331 
S. Kerfcot st.

Stakėnas buvo ištiktas 
paralyžiaus. Ugniagesiai nu 
vežė jį į Henrotin ligoninę. 
Manoma liūdesys iššaukė 
ataką, kadangi Stakėnas 
buvo sukrėstas kovo 25 d., 
kuomet jo brolis Ričardas stovų Rūmai, 
revolveriu nušovė du Jono 

•sūnus, pašovė Jono žmoną 
ir dukterį, ir pats nusišovė.

nėj" Honan provincijoj, už
RAF Lėktuvai Nudėjo 
Vokietijos Kovos Laivą 

i

I

užsienių reikalų ministeri
jos, kuriuos JAV 3-čios ar- 

LONDONAS. bal. 11. — mijos 6-toji šarvuočių divi- 
įsčiusius rū 

syse, butuose, garažuose ir 
pažįstamų namuose.

Užsienių Ministras 
chim von Ribbentrop ir kiti rūmai sunaikinti, bet Ges- 
jo ministerijos viršininkai i tapo ir šturmtruperiai ge- 
nebuvo šiame mieste. ležine ranka tebevaldo Ber-

šeštoji tankų divizija taip lyno gyventojus.

Lcnd'LėdSC Pratesimas aviacijos ministerija zija rado išsislapsči
pranešė, kad balandžio 9 d.. syse butuose, gara 

Pasiustas Prezidentui j naktį, britų lėktuvams ata- 
WASHINGTON bal 11 1 kuoJant Kiel laivyno bazę, 

-Bylius pratęsimui jend. ; nacių mažasis kovos laivas 
lease dar vieniems metams ' Admiral Scheer buvo nus- 
buvo pasiųstas Prezidentui i kandintas- 
po dviejų dienų debatų Se
nate. Bylius yra tas pats. I 

•’ kurį anksčiau užgyrė At-

Anglijos užsienių minis
terijai artimi šaltiniai sakė 
jie neturi jokių žinių apie 
tokius raportus, ir pareiškė, 
kad visas dalykas atrodo 
kaip gandas, pabrėždami, 
kad jeigu ir būtų tiesa, tas 
nė kiek nepaveiktų karo ei
gos.

Kitas gandas sakė Hitle
ris “miršta.” Dar kitas sa
kė Hitleris buvęs nužudy
tas.

i

KARO BIULDU
—JAV 7-toji armija Įsi

laužė į Schweinfurt, balbe- 
ringų fabrikų centrą.

—Rusų jėgos įsilaužė į 
Moravijos provinciją Čeko
slovakiją.

—JAV 5-toji armija Ita
lijoje perėjo per Rigido upę. 
šiaurėje nuo Massa. Aštun
toji armija randa didelę 
opoziciją anapus Senio. -

Šen. Taft (Rep.. Ohio) 
norėjo prijungti p r i 
draudžiant lend-le3se varto
jimą nekariniems tikslams, i 
bet jo pasiūlymas buvo vie
no ba’so didžiuma atmestas.

KALENDORTUS
Balandžio 12 

jus, popiežius; 
rulis ir Jūratė.

Balandžio 13
dora ir Šv. Hermenegildas,- 
senovės: Strutis ir Aga.

Naciai Karaliaučiuje 
■ Labai Daug Nukentėjo 
. MASKVA, bal. 11.—Rusi-Į 

j .i°s armija paskelbė skait
lines nacių nuostolių Kara
liaučiuje: suimta — keturi 
generolai ir 92.000 kitų ka
rininkų ir karių; užmušta— 
42.000 nacių.

d.: šv. Juli- 
senovės: Gi-

d.: Šv. Teo-

Šalpa Gali Užtrukti
WASHINGTON, bal.

—Prez. Rooseveltac ra

ORAS
Šilta ir vėjuota.

11.
Dor- 

tavo Kongresui, kad izoliuo
tu naciu priešinimasis erali 
per kuri laiką užilginti 
UNRRA. šalpos programą 
Europai.

NETOLI ERFURT. Vo
kietija, bal. 11. — Dr. Belą 
Fabian, prezidentas likvi
duotos vengrų nepriklauso
mos 
sakė 
kino 
žydų 
prie
Silezijoj.

Fabian sakė jis buvo ten 
nuvežta’ prieš 10 mėnesių 
su kitų Vengrijos
žydų u Kad tik 1,000 jų te- 

i bėra gyvi.

demokratų partijos, 
naciai dujomis užtroš- 
ir sudegino 5,000,000 
‘‘žmonių skerdyklose" 

Auschvvitz. viršutinėj

Anot informantų, visi žy
dai suvirs 50 metų amžiaus, 
buvo tuoj nunuodijami ir 
sudeginami. Fabian išsigel
bėjo, kuomet jis įtikino naš
čius, kad jis esąs tik 46 me
tų amžiaus

Prašo Vielos Italijai
WASHINGTIN. bal. 11. 

—Šiandien prasidėjo orga
nizuotas vajus laimėti Ita
lijai vietą Jungtinių Tautų 
konferencijoje San Francis
co mieste, kaipo alijantei.

i
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15 DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO
Detroitiečiai karo 
tarnyboj
ŽUVO

S. Sgt. Charles G. 
mitis, USCMR, žuvo 
lauke. Jo motina Anna A- 
domaitis gyvena adresu 1541 
Evans St.

NELAISVĖJE

Ado-
karo

Pfc. Stanley A. Kuras, 25. 
tank destroyer, gruodžio 16 
d.. 1944, paimtas į vokiečių • 
nelaisvę. Jis baigė Šv. Ka
zimiero mokyklą; prieš iš
vykdamas į kariuomenę dir
bo Ford Motor Co. Į tarny
bą paimtas sausio mėn. 1943 
m. Užsieny išbuvo aštuonis I 
mėnesius. Jis turi brolį Stan
ley, kurs irgi kariuomenėj 
ir vieną seserį WAC parei-; 
gose.

SUŽEISTAS

vo kiekvienos tautos vėlia
va. Nors daug lietuvių lan
ko tą mokyklą, bet S. Šimo- 
niūtė išrinkta scenoje at
stovauti lietuvių tautą. Ji 
buvo pasirėdžius lietuvišku 
kostiumu.

Silvija šimoniūtė yra Die
vo apdovanota gražiu bal
su. Ji su savo sesute Luise 
dalyvaus kareivių koncerte, 
kuris rengiamas 22 d. balau- j 
džio, ^panų svetainėje.

Detroite dažnai pasikar
toja konfliktas negrų 
baltaisiais. Kadangi da 
negrų yra busų ir gatvėka
rių vairuotojai, tai daugiau
siai busuose ir strytkaruo- 
se iškyla muštynės.

Detroito visose dalyse ne
grai apsigyvena ir sako, kad 
su laiku miestas bus apgy
ventas negrais. Volungėms i

PITTSBURGH O LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side

Sgt. J. Jurgelionis. Jr., su
žeistas Europos karo lauke. 
Jo žmona Julia gyvena ad-< 
resu 488 Lantz West St.

Ona C. Aksomaitiene
i—

Cecilija Stankiūtė Haw- 
kins gimus ir augus Detroit, 
Mich., lankė katalikiškas

f CECILIJA STANKIŪTĖ IŠTEKĖJO UŽ JŪRININKO

I

Mr. and Mrs. Hawkins

Jackson su Nattie Dashio. < 
Abu jaunuoliai yra Dėdės 
Šamo tarnyboje ir medaus 
mėnesį turės praleisti kari
nyje stovykloje. Abiem jau
nom porelėms linkiu geros 

i

kloties gyvenime. Beje iš 
aukščiau paminėtų pavar
džių atrodo, kad tai sveti
mų tautų žmonės, tuo tarpu 
viena pora abu lietuviai, o 
kitos — mergina lietuvė, 
šiandieną iš pavardės sun
ku beatspėti asmens kilmę.

(Nukelta į 3 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI

Balandžio 4 d. moterystės 
luoman įstojo Joseph Payne 
su Anna Adams. Liudyto
jais buvo Angelo Marchiau
na ir May McCarthy. Balan
džio 7 d. tas pats įvyko mū
sų bažnyčioj su Andrew 
Wi£c ir Stella Jackson. šiai
parai pabroliu buvo John Tel- HEMloek 8700

Rez. tel. PROspect 6070
--------  Jei neatsilieoia, šauk SEElev 0434

“i DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avė.
VALANDOS:

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

veldėjus is gabios savo ma
mytės dainininkės ir tetos 
žymios lietuvių visuomenės 

mokyklas: pradžios Šv. Ju. veikėjos M. S. centro pirm,
gio, o aukštesnę Blessed Sa- 
crament.

Elzbietos Paurazienės.

DR. VAITUSH, OPT.
uktyvm

Žiniu-žinelės
Smagu mJtyti, kad lietu- 

vaikai aina tė- 
Pav.. veikėjų 

dukrelės.
6 d. Western 
minėjo 50 me-

vių veikėjų 
vų pėdomis.
Šimonių abi

Balandžio
High School
tų sukaktį. Paminėjimui bu
vo surengtas įdomus kon
certas. kuriame atstovauta 
33 tautos. Scenoje plevėsa-

Iš mažens priklausė prie 
katalikiškų draugysčių, ypa 
tingai Moterų Są-gos; pir
miausiai jaunamečių skyriu
je, o paaugus persikėlė į au- 

• g’-isiųjų.
Cecilija taipgi turi nepa

prastą gabumą scenoje ir 
daug kartų yra lošusi. ypa
tingai Amerikos Lietuvių 
Dukterų dr-joj.

Gaoumus Cecilija turi pa-

KLAUSYKITE....
VEIKIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS—5PROGRAMA
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,2^

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKUNŲ” ŠEIMA ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

Mokslą baigus, visą laiką 
dirbo atsakomingoj vietoj 
Detroit Federal Reserve ban 
ke.

J

Linkime Jaunavedžiams
I laimingo gyvenimo.

______________

I

Pirmoji tautos augimo 
lyga — yra šeima su 
dora ir sveikata.

VYSK. M. REINYS

v

I

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

I

I

TeL YARds 4641

I. RIMDZUS. D. C.
CBTROPRAKTORIUS

19 Metų Patyrimo 

4649 So, Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vaL vakare, 
Šeštadieniais visa diena.

įjos. F. BUDRIKi
KRAUTUVĖ 

į RAKANDŲ ir JEVVELRYj 
3241 S. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

Tel. CALumet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin- j 

j kimą įvairių rakandų, kaip pa- j 
j vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių j 
I su Gasu ir Anglimis kūrenimo Į 
J ypatybėmis, ir daug kitų na- j 
j manas reikalingų reikmenų.
Į Mūsų Jewelry skyriuje rasite į 
j Auksinių žiedų su Deimantais, į 
i Auksinių plunksnų, Rankinių! 
- Waterproof Laikrodėlių ir t. t. ’

Šių dalykų galite įsigyti ant = 
LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO I 
VALANDOS:

WCFL., 1000 kil., nedėlios vak.-9:30 I 
\VHFC, 1450 k.. Ketverge vak.,-7:00 j

i
i 
i c
I
I

i 
i
i
i

i 
i
i 
i
i

i

Ofiso TeL .... ATRginia 1886
DR. AL. RACKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai
Trečiad. ir Sekm. tik susitariu®.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Eea. TeL: MH>way 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.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
VaL: 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
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3211 

Res. TeL EEPablic 0054 
Jeigu neatsiliepia — 

gauk ELEDzie 2868 
VALANDOS:

Kasdien nuo 1-8 vai. popiet 
ir nuo 6 iki 9 vai. vakar. 

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutarti

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pami: 
irias. (Jablonskis)

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUC-iJOS NARTAI
----------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .------------------------------------

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATUS

ATLANKYKI! SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 

|| pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.
ELEKTRIKINIS GYDYMAS

tflj Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku- 
.laciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

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

nAPGUTlU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIU KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAR 11, 1933 M.

1

WHFC - 1450 kitos.
SEKMADIENIAIS -roti 

Iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadieniala nuo 7 Ud 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehill 2242

J

ATVYKSIU Į JŪSŲ NAMUS 
Su Visais

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

PRANEŠIMAS
Mes taisome visokiu išdirbysčių 
REFRIGERATOKŠ-STOKERS 

ir VVASHING MACHINES 
------★-----

DARBAS PILNAI 
GARANTUOTAS 

KAINOS PRIEINAMOS 
Telefonuokite

Polar Refrigeration 
Service

- Armitage 3979 -
TAIPGI PERKAM IR PARDUO
DAM visokių išdirbysčių Refrige- 
rators, Stokers ir Wasbing Ma- 
chlnes. Taipgi kitokius įtaisymus.

I

CASH PINIGAIS
Už Jūsų 1935 iki 1942

AUTOMOBILIŲ
Gali būt išdėvėtas, arba kaip 
naujas, sudaužytas, suskilęs 
inžinas arba apdegęs ir ne
išmokėtas.

TIK PAŠAUKI!

ROY KLIMAS

CRAVVFORD 8311

i

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų 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
TEVVELKY — W.ATCHMAKEK 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

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

' mioctai nmuMo 
Vrtrtakimo akiniu, kuria praJall- 

aa via* aklą įtempimą.

Dr. John J. Smetona. 
Dr. J. J. Smetona, JrJ 

*** OFTtoMETRKTAI
1801 So. Ashland Avenue 

tampu ll-toe i
Telefonas! CANAL 052Z, Chlcaea

OFISO VALANDOS: j
<w4i*a J|M UM a. Hk

Trečiad. 9:S0 a. m. Iki 1 p. m. 
Šeštad. 9:X0 a. m. Iki 7 p. m.

?----
PASKOLOS 

DAROMOS 
ant Pirmų Morgičių 

•1 nnn*hntj — be komKhe
PAS

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SUR C
4645 So. Ashland Aveu^e

OFISO VALANDOS:
Nao 2 Dd 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak
Nedeliomis,

vakarais
Offiee TeL 
Namų Tel.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 -
Offiee Tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
2423 VVest Marąuette Road

OFISO VALANDOS: 
Trečiad. ir Nedeliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

loL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIKUEGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Sekmai, Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPnblie 7868

Tai. CANal 6257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Trečiadienio Ir Mtadlealo Takarala 
Ofisą, yra uždaryta..

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

TeL YAKds 3148

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

nt AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

TEL. — CALUMET 4118 3236 S. HALSTED ST.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD....................... Tel. CANal 888*1

BEN J. KA7.ANAUSKAS, RaMlnink*. Joseph M. Mozeris, Sec’y.
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Ketvirtadieni0 bal. 12, 19-J.S DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILTTNOTS

f
HEIJ> WANTEI> — MOTERYSHELP W A N T E D

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

S “DRAUGO” $ 
DARBŲ SKYRIUS gg

iiiiimimiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiifiiiiiiii
“DRAUGAS” HELP WA5TKD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb 1488-1481

HELP WANTED — VYRAI VIRĖJA

HELP VFANTED — VYRAI

KARO DARBAI
PRIE ALUMINUM CASTINGS

PILNO LAIKO

DIRBTUVEI 
PAGELBININKŲ
SVARBI PRAMONE

PATYRIMO NEREIKIA 
PO KARO ATEITIS 

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS 

ATSIŠAUKITE

U T A H 
RADIO PRODUCTS CO.

Employment Ofisas 
820 ORLEANS ST.

ŠEIMININKAUTI CAFETERIJOJ 
TRUMPOS VALANDOS 

GERA MOKESTIS 
ŠF.ŠTAD. SEKMAD. IR ŠVENTA

DIENIAIS DIRBTI NEREIKIA
Atsišaukite

DURKEE FAMOUS FOODS 
2670 N. Elston Avė.

G I R L

DIENĄ AR NAKTĮ
Gera mokestis su viršlaikiu. 
10% bonai dirbant naktimis. 
Pramonė su po karo darbais.

2742 W. 36th PLACE

SHEET METAL 
DARBININKŲ 

PAGELBININKŲ 
WELDERIO 
SOLDERER 

ŠOFERIO 
DŽENITORIAUS

FOR GENERAL OFFICE WORK

With switchboard experience. 
and typing.

*

VYRŲ
Svarbiai Karo

Pramonei
Plieno Warehouse

PATYRIMO NEREIKIA
GEROS DAP.ĘO SĄLYGOS

CENTRAI
STEEL & WIRE CO.

2924 W. 51st ST.
Atsišaukit:

Nuo 9 Ryto iki 4 Pp.

Gerai Apmokami Darbai

Didelėj Karo Dirbtuvėje

PATYRIESIEMS
VYRAMS

INTERNAL GRINDERS 
ENTERNAL GRINDERS 

TOOTH GEAR GRINDERS 
SHOP FORMANŲ 

CHUCK POLISHERS 
HEAT TREAT DARBININKŲ

RANKINIŲ TROKERIŲ

Naujos, Modemiškos Dirbtuvės
Gera Transportacija

Dykai Apdraudos Naudos

FOOTE BROS.

dulkių sutraukimo įtaisymų 
dirbtuvėms. Darbas dirbtu-

Prie 
karo 
vėje ir prie statybos. 53 vai. išti- 
saus laiko per savaitę.

PO KARO PROGOS

CYCLONE BLOVV PIPE CO. 
2552 W. 21st St.

I

GIRL also needed as Comptometer 
Operator. Experience n-ecessary. 
Good working conditions. Wond-er- 
ful opportunity for the right girk

(Atkelta iš 2 pusi.)
Mūsų bažnyčioj užsakai 

eina Jurgio Razmino, para
pijos komiteto nario su Ma
ry Movra. Vestuvių varpai 
suskambės bal. 21 d. šv. 
Andriejaus bažnyčioj. nes. 
ten mergina priklauso. Jur
gis Razminas yra chemikas, 
dirbąs Meliono institute. Jur 
gio motina Razminienė tuo! 
tarpu sirguliuoja, nepaten
ka nei į misijas ateiti. Mi
sijos mūsų bažnyčio.i 
da įsisiūbuoti. Jos 
bal. 15 d. vakare su 
atlaidais. Pamokslai
metu esti rytais lietuviškai 
visomis 
pirmas 
gliškai, 
viškai.
jaunimui bėgioti po 
mas bažnyčias. Ten 
gal ir miela, bet dvasia vi
sai svetima. Susirgo Kazi
mieras Basis. Dar jaunas 
žmogus, bet jau spėkų nete
kęs. Bal. 9 d. jį atlankė tė
vas misijonierius su klebo
nu. Tėvas Aukštikalnis yra 
prityręs iškalbus misijonie
rius.

prade- 
baigsis 
40 vai.
misijij

VYRAI IR MOTERYS

100% Karo Darbai

REIKIA VYRŲ
MULTIPLE AUTOMATIC SCREW 

MACHINE OPERATORIO IR 
PAGELBININKŲ

MOKINIŲ PRTE LA THE MAŠINŲ 
DRILL PRESS OPERATORIŲ 

MAŠINISTAM PAGELBININKŲ 
PLATERS PAGELBININKŲ 
MATERIOLO IŠDALINTOJŲ 

ABELNU DIRBTUVES 
DARBININKŲ

★ ★

Reikia. Moterų
INSPEKTORKŲ

MOTERŲ DIRBTUVES DARBAM 
PLATERS PAGELBININKIŲ

LION MFG. CORP.
2640 W. BELMONT AVE.

KAVOS PAKUOTOJŲ 
Pilnam ar daliniam laikui. 

Lengvi darbai. 
Gera mokestis. 

Patyrimo nereikia.
2010 W. LAKE ST.

SHERIDAN ELECTRO CORP.

2850 S. Michigan Avė.

dienomis, vakarais 
keturias dienas an- 
kitas keturias 
Nėra reikalo

lietu- 
mūsų 
sveti- 
kalba

VTRĖJA ir virėjos pagelbininkė rei
kalinga. vaikučių katalikų įstaigoje. 
Galima ten apsigvventi, jei norima 
ST. JOSEPH’S HOME. 739 E. 351h 
St.

MERGINŲ dirbti prie I'niversal Cone 
Win<lers. Pastovus,. lengvas, darbas. 
Gera mokestis.
HENRY MYF.R THREAD MFG. CO. 
—319 \V. Van Buren.

ORDERIŲ RIVKftJŲ. Malonios <iar- 
B ' 1x1 sąlygos. 5 dienos i savaitę. GeraGEAR & MACHINE CORP. mokestis. — rlectric corp. of 

i AMERICA. 222 W. Monroe St. Mr. 
5219 S. WESTERN BLVD. GE1 BER

PAIEŠKOJIMAS
I ---r m.---------- r w----- r » ■ ■ m

Paieškau žemiau nurodytų asme- 
| nų ir prašau jų atsiliepti. Kas at- 

————■ ' | silieps nieko nenustos, bet laimės.
e t.-TvT'nTrn. T.r r.T.Tr.1. Justino ir Veronikos Pocių. 2. Ka- MAsINERIJOS PERDIRBAU reikia zlmiero sviėiulio. 3. Stasio Maslattsko. 
(5), patyrusių, gera mokestis. South .4 Mike Mildažio. Atsišaukit sekančiai: 
silkėje. CLINTON WAREHOU.SE, — 
5820 S. WOOD ST.

GE1.BER.

REIKIA

D Ž E N IT 0 R K 0 S

GEROS DARBO SĄLYGOS
VALANDOS:

4:30 PP. IKI 10 VAK.

SVARBI KARO PRAMONE

CENTRAL 
STEEL & WIRE CO.

3000 W. 51st ST.
Atsišaukit 9 ryto iki 4 pp.

Dženi+orkų
Valymo Darbai” Dėl

MOTERŲ
VAL.: 5:30 vak. iki 12 vid.

Karo Pramone
★ ★

Dining Room
Pagelbininkių 

taipgi reikia 

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY
EMPLOYMENT OFISAS 

MOTERIMS
Street Floor

309 W WASHINGTON ST.
PIRKITE KARO BONUS!

Homestead
Šv. Velykos visais atžvil

giais buvo pasekmingos. Su
važiavo vieni parapijonys ir 

j iš tolimesnių vietų. Sunku 
pamiršti prie ko per daug 
metų priprasta. Mat daug 
lietuvių, plieno kompanijai 
jųjų nuosavybes išpirkus, nu 
sipirko namus toliau nuo 
Hcmesteado ir dabar gaili
si, nes širdis traukia į ŠŠ. 
Petro ir Pauliaus naują gra
žią bažnytėlę. Jai ne kas 
sekmadienį, tai nors per Ka
lėdas ir Velykas visi grįžta 
senan lizdan ir įteikia baž
nyčiai stambesnę auką. Ve
lykų auka bažnyčiai šįmet 
siekia trylika šimtų. Bravo 
homesteadiečiai.

Aukos gražiai stumia para
pijos vežimą. Mokyklos vai
kučiai per gavėnią vartojo 
taip vadinamas “nusimari- 
nimo dėžutes” ir sutaupė 
parapijai apie $80.00. Graži 
mažyčių auka.

AMERIKIETIS OPERUOJA

Burmoj, Indijoj, vieno ge
ležinkelio “svičiai”, kurie 
sujungia ir išjungia bėgius 
traukinių judėjimui. “Svi- 
čius” operuoja Amerikos ka
reivis.

Bridgeville
Balandžio 8 d. įvyko L. R. 

K. Susivienymo Amerikoj* 
.vietinės kuopos mitingos. 
Skaityta Amerikos Lietuvių 
Tarybos atsišaukimas pa- 

, rinkti aukų Lietuvos laisvei 
ginti. Kuopa iš savo iždo 
paaukoja 5 dol. Susirinkę 
nariai sumetė kitus 5 dol. ir 
50 centų. Antanas Saunoras 
kuopos pirmininkas žadėjo 
pavaikštinėti po žmones ir 
parinkti daugiau aukų.

Mūsų bočių žemę užplūdo 
gaujos sužvėrėjusių azijatų 
— Stalino “golovoriezų’’, pa 
suvadinusių komunistais. Lie 
tuva atsidūrė mirties pavo
juje. Ji šaukiasi pagalbos 
savo vaikų, gyvenančių lais
vu gyvenimu Washingtono 
tėvynėje. Padėkime jai išsi
laisvinti iš Maskvos vergi
jos.

—

Po Svietą Pasidairius
I

Mano delnas. tavorščiaŲ 
išfigeriavo, kad didžiausi 
dieviai yra tie, kurie save 
vadina bedieviais. Visuomet 
jie pučia pilvą, kad Dievo 
nėra, o tuo pačiu tarpu šne
koje ar rašte be Dievo jie 
negali apseiti. Bile kokioje 
šnekoje vis jiems Dievas už
kliūva už liežuvio. Vadinas, 
bedieviai patys sau nevieri- 
ja. Pas bedievius, kaip a- 
nam priklode: dešinė ranka 
nežino, ką kairėji daro. Jų 

. liežuvis malatuoja vienaip, 
o sieloje kitokia rokunda. 
Juk, jei Dievo nėra, kam a- 
pie Jį šnekėti. Jam vainą 
kelti. Jei aš žinau, kad nė
ra tokio ar kitokio daikto, 
aš nei burnos apie jį neauši
nu

Aną dieną vienas bolše
vikų gazietos skaitytojas (o 
gal ir rašytojas) vienai mo
terėlei kad perša, kad per
ša — tik skaityk mūsų ga- 
zietoje ‘•Altorių šešėlį” tik 
skaityk, tai žinosi viską kas 
ant svieto dedasi.

— Ir kokios čia žinios iš 
romano, nejaugi svietas tik 
romanais gyvena. Romaną 
bile kas gali padaryti, žiū
rėk kaip pavasarį krūmai 
sužaliuos, tai ir tu pats pa
darysi Altorių šašelį.

i

Į

REMKITE TUOS, KT’RIE 
SKELBIASI “DRAUGE”.

Praeitą savaitę mūsų kle
boną atlankė tėvas Aukšti
kalnis. S.J., kun. Jonas Mi- 
sius ir kun. Antanas Karu- 
žiškis. Tėvas Aukštikalnis 
dabar veda Pittsburghe 
sijas. Dangun Žengimo 
rapijoje.

PRISIDEKITE PRIE KARO LAIMĖJIMO!

MODEL MAKERS

PUIKIOS PO KARO PROGOS

MILLS INDUSTRIES, INC
4100 Fullerton Avė.

RAPOLAS BALTAI'SKAS. 2610 West 
46th Street. Chicago, Illinois.

srityse vartojime mie- 
turinti gabumų sutvar-

Pilnai patyrę visose 
ravimo instrumentų, 
kyti pats savo darbą ir galinti pagaminti 

savo dies ir įrankius.

jsi-
Amerikos industrijai reikalinga kuodaugiausia 

darbininkų. Prisidėkite prie Pergalės laimėjimo ir 
gykite karo darbą, šiame puslapyje rasite didelį pa
sirinkimą darbų, tad, pasinaudokite pirma proga!

Iš nazių politikierių ir a- 
teities pramatytojų pasiro 
do mandriausias yra Ru- 
dolph Hess. Jis, kaip žino
ma, aną met aroplanu iš 
Vokietijos pabėgo Anglijos 
ir dabar sau ramus švilpau
ja; net mažiausias plauke
lis ant pakaušio nesistoja 
kuomet pats Hitleris ir visi 
gestapininkai. henčmenai 
šiandie netelpa savo kelnė
se ir negali išfigeriuoti, kur 
reikės bėgti

Mano delnas siūlo jiems 
mėnulį. Tesusėdie visi ant 
V-2 rakietos-bombos ir gud 
bai žemei.

i

— Čaliuk, kas tai matė 
neklausyti grenma 1

— Tai kas tokio? — at
šauna vaikas.

— Aš tau parodysiu, “kas 
tokio”! Ar nežinai, kas pa
rašyta Ketvirtame Dievo Į- 
sakyme ?

— Žinoti. Parašyta: 
“Gerbk savo tėvą ir moti
ną, o apie grenmą nei žo
džio.

[kojos{

dis, gailestingus darbus ir 
prie’ankumą.

Dėkingos —
Šv. Pranciškaus Seserys i

mi-
pa- i

sa
kai 
kas 
gy-

Padėka
Balandžio 8 dieną Lietu

vių Piliečių salėj buvo skait
lingas ‘‘card party", kurį 
surengė Šv. Pranciškaus Vie 
nuolyno Rėmėjai. Skaitlinga 
minia susirinko, už tai la
bai nužemintai dėkojame 
kunigams klebonams už ma
lonų pakvietimą savo gerų 
parapijonų. Netiktai jie 
vo žmones kvietė, bet 
kurie ir patys dąlvvavo, 
suteikė visiems daugiau 
vumo.

Labai nužemintai dėkoja
me Lietuvių Piliečių klubo 
valdybai ir visiems geriems 
nariams, kurie paskirdami 
vienuolyno naudai savo gra
žią salę, padarė didelę au
ką vienuolynui.

Dėkojame rėmėjų valdy
bai ir visiems rėmėjams, ku
rie uoliai dirbo ir tvarkin
gai vedė programą, kas at
nešė arti dviejų šimtų dole
rių pelno. Taipgi širdingai 
dėkojame visoms gaspadi- 
nėms, kurios pagamino aps
čiai valgio.

Lai Dievas šimteriopai 
atmoka visiems už geras ši r-

Dega - Frakai- A i 
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10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDŪS
• RUM’O

• GLN
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menų (Hardware> — PleisteTio — Cemento — Srutų 
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Dnrų — Mallboard — Plaster Board— 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVTMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
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THE lithuanian daily friend

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

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

$6.00.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
Vienam mėnesiui .75

Jungtinėse Vaistytose, ne Chicagoje:
Metams ..................................................................................
Pusei metų .....   *............
Trims mėnesiams .................................................................
Dviem mėnesiams ................................................................
Vienam mėnesiui ............................................ . .................

$6.00
3.50
1.75
1.25
.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 rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

. Kntered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Ui.de r the Act of March 3, 1879.

V'en? užimant
Sovietų Rusijos armijos jau žymią Austrijos dalį 

yra užėmusios. Užimta jau ir jos sostinė Viena.
Ši centralinės Europos šalis buvo respublika nuo 1918 

m. lapkričio 12 cf. iki 1938 metų kovo 12 d. Prieš tai 
ji drauge su Vengrija sudarė Austro-Vengrijos impe
riją.

Pačioje Hitlerio siautėjimo pradžioje Austrija buvo 
.užpulta, pagrobta ir prijungta prie Vokietijos.

Austrija, palyginti, nėra didelė. Ji turi 32.369 kva
dratines mailes. Gyventojų prieš šį karą buvo 6,760,233. 
Iš tų 6.116,250 katalikų, 295,452 protestantai ir 191,481 
žydas.

Sostinė Viena, tai didis ne tik austrų, bet visos Eu
ropos kultūrinis centras. Prieš karą šis' gražus, isto- 
rrkas miestas turėjo 1,874,130 gyventojų.

Austrijos vakarinė dalis yra gerokai kalnuota. Spė
jama. kad toj daly naciai yra gerokai įsistiprinę, nes 
nrno ten ilgėliau išsilaikyti. Todėl, gali būti, kad iš 
Bavarijos ir Austrijos kalnų naciams iškrapštyti reiks 
panaudoti rytų ir vakarų sąjungininkų karo jėgas.
★

Li tuvos tremtinių likimas Austrijoj

APŽVALGA
- Didysis Lietuvos prietelis

Šiame puslapyje matysite J. E. arkivyskupo Samuel 
A. Stritch laiško J. Daužvardienei nuotrauką. Laiškas 
rašytas sąryšyje su buvusių Tėvų Marijonų Bendra
darbių seimu, kuriam p. Daužvardienė pirmininkavo. 
Čia paduodame laiško vertimą:

‘ Aš prašau padėkoti Tėvų Marijonų Rėmėjams už 
išreikštą pagarbą ir prisirišimą, prisiųstą man po 
metinio seimo, buvusio kovo 11 d. Aš giliai įvertina 
jų maldas ir jų gerą darbą, kuri jie dirba. Aš ma
nau, kad kiekvienas geras krikščionis šiomis dieno
mis jaučiasi labai artimu. Lietuvos žmonėms. Įvyko 
didelė tragedija. Geri žmones, laisvę — mylinti žmo
nės yra pavergti. Šie krikščionys žmonės norėjo gy
venti taikoje su visu pasauliu. Jie verčiau patys au
kojosi negu taiką sudrumsti, pasitenkindami prašy
mu tiktai to, ką Dievas jiems, kaipo tautai, davė. 
Mes nuoširdžiai pasitikime, kad kokiu, nors nenuma
tomu būdu Lietuvai bus duota teisėtai priklausanti 
jai nepriklausomybė ir kad*jų žmonėms bus užtik
rintos civilinės ir religinės laisvės.”

J. E. arkiv. Samuel A. Stritch jau ne pirmą kartą 
palankiai ir draugiškai atsiliepia apie lietuvių tautą 
ir jos šventas teises į laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą. Daug kartų ir savo laiškuose, ir raštuose spau
doje, ir kalbose, ir pamoksluose yra griežtai ir nuo
širdžiai parėmęs Lietuvą jos šiandieninėse kovose už 
nepriklausomybę. Mes, lietuviai, Garbingajam Gany
tojui turime būti nuoširdžiausiai dėkingi.

Ta pačia proga mes dar kartą norime konstatuoti 
malonų ir džiuginantį faktą, kad visi Amerikos kata
likų vyskupai, visa katalikiškoji spauda ir didžiosios 
katalikų organizacijos stipriai ir be jokių rezervų gina 
Lietuvą ir jos teises į laisvę.

Mums tai turi būti didžiausiu akstinu dar daugiau 
ir dar vieningiau darbuotis savo tėvų krašto laisvini
mui ir visokeriopai jo gerovei.
★

Gandai apie Hitlerio nuvertimą
Vakar buvo pasklidę gandų, kad nacių slaptosios po

licijos (Gestapo) vadas, kruvinasis Himmleris nuver
tęs kruvinąjį diktatorių Hitlerį ir patsai jo vietą uži
mąs. Kol kas tie gandai nėra patvirtinti. Tačiau, kai 
iš rytų ir vakarų yra triuškinama nacių militarinę ma
šina, kuria jų diktatūra remiasi, visko galima tikėtis 
ir laukti.

Panašūs gandai vieną dalyką aiškiai iškelia, būtent, 
kad nacių vadų tarpe eina nesutikimai, ginčai ir susi
skaldymai. Tie visi dalykai dedasi prieš nacių siautėji
mo galą.

TIESOS ŽODIS 
KOMUNISTAMS

Maskva pareiškė, kad ru
sų kariuomenė eina į Aus
triją tą kraštą išlaisvinti ir 
kad rusai padės austrams 
“įsteigti demokratines įstai 
gas' ’ nepriklausomoj Aus
trijoj.

Tai yra gražus, gailestin
gas gestas iš rusų pusės. 
Jeigu rusai savo pažadus 
ištesės, austrų tauta bus 
jiems labai dėkinga.

Lietuvių tauta būtų bu
vusi rusams dėkinga, jeigu 
rusai būtų tikrai išlaisvinę 
Lietuvą ir leidę lietuviams 
įsteigti savo valdžią ir įstai
gas.

Vietoj to, rusai antru 
kart pasiglemžė Lietuvą, už
korė jai savo lėlių ‘"valdžią”, 
atskyrė ją nuo pasaulio, ir 
dar žiauriau terorizuoja Lie
tuvos žmones. Aišku, lietu
viai už tai nėra ir negali 
būti dėkingi rusams, nors 
lietuviai komunistai — iš
gamos visa gerkle rėkia a- 
pie lietuvių “dėkingumą” 
rusams už Lietuvos “išlais
vinimą.”

★ ★ ★
Tam tikra grupė “eksper

tų” parašė straipsnį, kuria
me jie sako, kad Rusijos 
“strateginių sienų” reikala
vimai turi būti pripažinti, 
bet Amerika neturi reika
lauti nei gauti jokių bazių 
apsaugos sumetimais.

Keista tų “ekspertų” gal
vosena. Jie sutinka atiduoti 
rusams ištisas valstybes ir 
tautas, nors tas reikštų tų 
tautų ir kraštų pražūtį, bet 
nenori, kad Amerika gautų 
bent vieną salelę.

Amerika juk negrobia sve

VAIDILUTĖ

1 L V 1 □ K L ROMANAS
PIRMOJI DALIS

KUR NEMUNAS BANGUOJA
______________________________________________________________________________________________________________

★ ★ ★

(Tęsinys)
—Ach, Dieve, Dieve! bet

gi tas Nemunas, Bijūnai ir 
visa šita šalis turi savo 
sielk... Ar tu, vadindama 
save lietuvaite, jauti tos 
žemės sielą? Ar pažįsti jos 
skausmus ir džiaugsmus

Regina tylėjo, žaisdama 
Klemenso laikrodėlio gran
dine. Net nežiūrėjo į jo 
akis, o jos veide slankiojo 
nuobodis.

—Tyli, Rėna?
—Aš nežinau, ko tu iš 

manęs nori?... ko rūstauji-?
—Noriu, kad būtum man 

gyvenime mano idėjų ben-

Kalbant apie Austriją, negalime užmiršti, kad šiuo 
metu ten gyvena daug lietuvių tremtinių. Vienus vo- 
kio čiai iš Lietuvos ten išgabeno, kiti ten atsirado po 
to. kai buvo priversti bėgti nuo bolševikiškojo teroro. 
Drug jų gal nė nežinojo, kad jie bėgdami nuo plėšrios 
meškos, patenka į plėšraus vilko nasrus. Tokių nelai
mi” gų Lietuvos sūnų ir dukrų, sulyg pirmesnių pra
nešimų, Austrijoj esą apie pora šimtų tūkstančių.

t arp daugelio kitų Austrijoj yra ir arkivyskupas 
Jl zapas Skvireckas, Lietuvos metropolitas. Mūsų laik
raščiuose buvo paskelbta, kad naciai jį buvo išvežę 
ir apgyvendinę Vienoje.

T ašant šiuos žodžius, kyla klausimas, kas atsitiks 
su tais Lietuvos tremtiniais, kurie gyvena tose Aus
trijos dalyse, kurias okupuoja Sovietų armijos? Grei- 
či? šiai, kad bolševikai jų ten nelaikys. Juos iš ten 
veš. bet kur!

T askvos nusistatymas tremtinių atžvilgiu yra gerai 
žinomas. Jie nepaiso, ar tie žmonės patys išbėgo, ar 
juco prievarta naciai išvarė, jų akyse jie yra “nusi
karę” ir todėl tokių žmonių laukia bausmė. Yra daug 
pavojų, kad tie nelaimingieji Lietuvos tremtiniai (ne
išskiriant ir arkiv. Skvirecko) gali būti išvežti į toli
mąjį Sibirą. Tuo būdu būtų išstatyta pražūčiai žymi 
mū~ų tautos dalis.

/ ‘įtinkamos mūsų organizacijos turėtų tuoj kreiptis 
į J1 ugtinių Valstybių vyriausybę, kad ji padarytų sku
bių žygių apsaugoti Lietuvos tremtinius nuo tokio ar 
kito panašaus likimo. Taip pat turėtų būti išreikalau
tas leidimas suteikti jiems greitą pašalpą.

Svc.bi konferencija
Balandžio 15 dieną įvyksta Federacijos apskrities 

šaukiama Lietuvių Katalikų Konferencija šv. Antano 
parapijos salėj. Cicero. Visų lietuvių katalikų veikėjų 
pareiga šioj konferencijoj dalyvauti, nes ji įvyksta 
svarbiu momentu, kuris iškelia nepaprastai daug vi
sokių problemų, kurios mus visus lygiai paliečia.

ARKIVYSKUPO LAIŠKAS TĖVU MARIJONŲ BENDRADARBIAMS

Chicajo 10, Illinois.
April 5th, 1945.

l'y dear Mrs. Daužvardis:

I ask you to thank the J.'arian 
Fathers Auxiliary for their kind expression of respect 
and djevotion sent ir.e after their annual convention on 
the llth of i'arch. I aporeciate deeply their prayers 
and the good work vvhich they are doing. I think that 
every good Christian feels very close these days to 
the people of lithuania. A great tragedy has occurred. 
A good people, a freedom-loving people is enslaved. 
These Christian people wanted to live in peace with all 
the world. They made sacrifices and, rather than disturb 
the peace, contented themselves with asking only the 
rights which God had given them as a nation. tie 
sincerely hope that i n some unforseen way Lithuania will 
be given its rightful freedom and that lts people will 
be secure in their civil and religious liberty.

Sincerely yours in Ghrist,

Archbishop of Chicago

Mrs. J. Daužvardis 
c/o Marlan Fathers 
2334 S. Oakley Avė. 
Chicago, Illinois,

timų teritorijų, o milžiniš
ka Rusija per šimtmečius 
rijo (bet nesuvirškino) i - 
teberyja mažesnes tautas.

★ ★ ★

Komunistai yra keisti va
balai. Prieš 1941 m. birže
lio 22 d. jie išsijuosę dirbo 
prieš Amerikos pastangas 
prisiruošti artėjančiam ka
rui. Tarpe kitko, šmeižė A- 
merikos Prezidentą Roose- 
veltą ir kongresą kaipo ka
ro kurstytojus ir kitais gra
žiais žodžiais.

Po nacių užpuolimo ant 
matuškos Rusijos, jie pasi
darė karšti karo šalininkai 
ir reikalavo, kad Amerika 
stotų karan.

Komunistų patrijotizmas 
yra nenatūralūs — “padirb
tas ant užsakymo” iš Mask
vos. Jeigu ryt Rusija stotų 
kariavus Vokietiją, tai ir 
Amerikos komunistai tuoj 
pradėtų bliauti prieš karą 
ir vėl bandytų streikais ir 
kitais būdais kenkti šio 
krašto karinėms pastan
goms.

Taip, komunistai yra keis
ti vabalai — keisti ir pavo
jingi. Todėl reikia jų sau
gotis ir vengti it kokių bla
kių.

★ ★ ★
Amerikos lietuviai beveik 

visu šimtu nuošimčių stoja 
už Lietuvos ir lietuvių tau
tos laisvę ir nepriklausomy
bę.

Mažytė saujalė komunistų 
— Maskvos agentų — be 
perstojimo zaunija, kad Lie
tuva yra ir “nori” būti da
limi svetimos Rusijos. Tie 
tautos Judos dar prikalbi
na vieną-kitą nesusivokian
tį lietuvį ir bubnija apie 
“tarybinę Lietuvą.”

Pačioj Lietuvoj nebuvo 
daugiau kaip 1.500 komunis
tų (ir tai bent pusė nelie
tuvių) iš 3.000,000 gyven
tojų. Naivioji “laisvės-vil
nies” ašis vis dar bando į- 
rodyti, kad likę 2,985,000 lie
tuvių "‘nubalsavo” tapti Ru
sijos vergais. Jeigu nebūtų 
lietuvių tautos tragedija, 
būtų ko juoktis iš komunis
tų sapaliojimų.

Tokį niekšišką darbą, kaip 
savo tautos pardavimą sve
timiems, gali atlikti tik iš
sigimėlis arba parsidavėlis, 
bet komunistams dar ir tie 
vardai yra perdaug švelnūs.

L. L.

dradarbė. kad kartais mo
kėtum su manim, mano liū
desiais paliūdėti, mano 
džiaugsmu pasidžiaugti.

—Taip bus, brangusis!— 
atsakė tvirtai, abiem ran
kom suimdama jo galvą.

—Bus. bet šiandien nebu
vo... Skubėjau į tave su 
džiaugsmu dėl Lietuvos lai
mėjimo, ėjau į tave pasida
linti savo perdidele laime, 
kuri nebetilpo mano sielo
je... Tikėjausis rasti atgar
sio, o radau?...

—Atleisk, atleisk, bran
gusis!.. Aš kalta, aš egois
tė, bet... Dieve mano! tu 
matai, kaip gražu!... Iš pat 
ryto laukiau, ilgėjausi ta
vęs... Ir mario širdis buvo 
kupina džiaugsmo, kuriuo 
su tavim pasidalinti norė
jau... Ach, Klemensai!... taip 
džiugu... gražu!... taip norisi 
laimės, o mano karalaiti!...

Tik trumpą akimirksnį 
alpo ji jo glėby; tuoj atsi
peikėjo ir stipriai pasiprie
šindama pradėjo gintis.

— Ar proto netekai!... 
Leisk, mus gali pamatyti!...

—Ne, jau nebepaleisiu!... 
Dabar atsiimsiu žadėtą lai
mę, kuria tiek viliojai... Da
bar tu mano!—laikė tvirtai, 
vis kiečiau glausdamas ją 
prie savęs, vis drąsiau ieš
kodamas jos lūpų.

Kaip plėšri pantera atsi
rėmė abiem rankom į jo 
krūtinę ir vikria judesiu 
ištrūko. Atvirto šalimais 
hamake ir, savo puikią gal
vą atmetusi, garsiai sukva
tojo.

Tas juokas prablaivė Kle
mensą. užgaudamas, kaip 
brutalus smūgis. Atsikėlė 
iš hamako ir karčiai, piktai 
pašiepė:

—Dar kartą pasityčiojai 
iš savo buvusio baudžiau
ninko... Karalaitė iš savo 
vergo.

—Iš karalaičio... bet ka
ralaitis buvo nemandagus... 
Tik nepyk ir būk gerutis.— 
paprašė švelniai.

—Kaip drįsti taip nedo
rai žaisti ir reikalauti man
dagumo?!

—Ar aš žinau... Gal dėl 
to, kad myliu ir noriu būti 
mylima.

—Tai mylėk ligi galo!... 
Nenori taip—skirk vestu
ves.

—Fi! kokia proza...
—Tad kokia tavoji poezi

ja?! Kame ji?.. Ar tame 
nuolatiniame instinktų er
zinime .’

—Patraukime, ekstazėje, 
laimės monuose... Amžinai 
naujuose troškimuose, išsi
ilgimuose ir nepasisekimuo
se.

—Aš pavadinčiau tą visą 
—ištvirkimu.

—Vadink, kaip nori, o aš 
nesigailiu tik ką buvusios 
ekstazės, laimės iliuzijos, 
neišsemto troškimo, po ku
rių liko noro toliau sapnuo
ti, laukti ir mylėti.

(Bus daugiau)
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oooooo LABDARYBE 000000
LIETUVIŲ B. K. LABDARIŲ SĄJUNGA

Km ANICETAS LINKT®, DVASIOS VADAS BS HŪMNTN-
4557 S*. Wood Street, Chicago, Hbnntr

Praleiskime vakarą
Ciceroje

Balandžio 15 d., 2 vai. 
pietų, Šv. Antano parapijos 
salėj bus labai svarbi ir, pa
sitikima, gausinga Vakari
nių Valstybių Lietuvių Ka
talikų Konferencija. Konfe
rencija, kaip spėjame, baig
sis dar prieš šeštą valandą. 
Po trumpos pertraukos to
je pačioje salėje prasidės 
labai graži ir įdomi progra
ma, kurią surengė Labdarių 
Sąjungos 3 kuopa. Todėl vi
sų konferencijos dalyvių pra 
šome pasilikti ir pasigerėti 
šia programa. Nesigailėsite.

Be to, labdarių 3 kuopa 
kviečia ir visus kitus lietu
vius atvykti į jos parengi
mą. šis parengimas yra svar 
bus, nes juo bus minima kuo 
pos įsisteigimo ir veikimo 
30 metų sukaktis. Kvieslys

Kalbėta apie rengiamą va
karą, kuris įvyks gegužės 
27 d. 7 vai. vak. parapijos 
svetainėj. Bus “movies”, ku- 

po riuos rodys kun. S. Jonelis.
Bus
mų.

ir daugiau pamargini-
*

centro mitingo prane

1

Iš Labdarių 1-mos 

kuopos veikimo
Town of Lake. — Labda

rių Sąjungos 1 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyko
bal. 8 d. parap. svetainėj, syti šv. Mišias už jos sielą

Iš
šė J. Ragauskienė ir S. Bart
kienė. Mūsų kuopa kapinių 
dienoj labdarių piknike Vy
tauto parke, kaip kas Aie- 

, tais, taip ir šių metų pikni
ke apsiėmė pasidarbuoti 
prie ‘‘ratų” ir prie “Hot 
dogs”. Pasidarbuoti apsiė
mė: E. Gedvilienė, S. Bart
kienė, P. Turskienė, P. Dor- 
ša. Jotkienė, Ragauskienė, 
P. Kilmitzs, A. P. Snarskiai, 
Cicienai. P. Turskienė ap
siėmė aukų rinkti. Taipgi 
gaus ir prie baro vyrų. Bu
vo skaitytas kvietimas į Ne
kalto Prasidėjimo Seselių 
Gildos seimą, kuris įvyks 
bal. 29 d., Aušros Vartų 
parap. svetainėj. Auką pa
skyrė S5.00. Atstovės: S. 
Šimkienė, P. Dorša, S. Bart
kienė, E. Gedvilienė. P. Turs 
kienė, J. Ragauskienė. Pirm. 
E. Gedvilienė pranešė, kad 
mirė mūsų narė a. a. Liud
vika Milius. Nutarė užpra-

Marųuette Park.
Ward Demokratų klubo su
sirinkimas bus bal. 12 d., 
7:30 vai., parapijos svetai
nėj. Nariai ir svečiai skait
lingai dalyvaukite. Turėsi
me judamus paveikslus ir iš
girsime ką nors įdomaus iš 
Washington. Duoklės yra la
bai žemos: 50 centų vyrams. 
25 centai moterims metams,

AUKSO MAIŠAI

Mrs. J. Gricius •

• ALFRED VASAITIS •
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1926 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 1003
KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE!!

Pacifiko vandenyne 33 vie 
j tos yra gilesnės, kaip 18,000 
i pėdų. Atlante tokių vietų 
Driskaitoma tik 19.

— 13-to bet naudos labai daug pri- i 
klausant prie politikos klu
bo.

A.

Amerikos Trečiosios Armijos karys ir Vokietijos Reichs 
bank vienas viršininkų čekiuoja maišus aukso, kurį na- 

• ciai buvo išvežę iš Berlyno ir paslėpę druskos kasyklose, 
netoli Moeckers. Vokietijoj. Visas milžiniškas turtas pe
rimtas sąjungininkų žinion. (Acme-Draugas telephoto)

Konsulatui švei 
nežinau, kokie

Man taip pat reikia užpil
dyti klausimų lapas ir įteik
ti Amerikos 
carijoj, bet
giminės už mus garantuos, 
taip ir gyvenu kol kas vil
timis. Mūsų moralinė ir ma
terialinė padėtis 
ki. Gal galite 
spaudos atsiųsti.

Sunku netekus
Priimkite mūsų 

giausius linkėjimus.
Celus Balys su šeima į narystės duokles.

labai sun- 
lietuviškos

!

Susirinkimai

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA — 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515
Rez. tel.: Commodore 5765.

-

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja. 

PHONE. 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PULCHERIA GRIGLLA 
(po tėvais Viržintaitė)

Mirė Balandžio 11d., 1945
metais, 3:30 vai. ryte, sulau
kus pusės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskr.. Kietavos par., 
Vitkelių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 40 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
4 dukteris — Pulcheria Rod
žius ir žentą Albert, Petronėlę. 
Kazimierą Pagois ir žentą. Ju
lius, 
žentą čpl. 
my); 
lienę 
kubą 
daug 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
3608 So. Emerald Avenue, tel. 
YARds 3671.

Laidotuvės jvyks pirmadieni, 
Balandžio 16-tą d., 1945 m. Iš 
namų 8:00 vai. ryto bus atly
dėta į Šv. Jurgio parap. baž
nyčią. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielą. Po 
pamaldų, bus nulydėta į švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Dukterys ii 
Žentai. Pussesere, Pusbrolis ir 
visos kitos Gimines.

Laidotuvių direktorius; 
.tanas M. Phillips, telefonas 
YAKds 4908.

Bronislavą NVilcausky ir 
Andrew (U. S. Ar- 

pusseserę Marijoną Ži- 
ir jos šeimą; pusbiolį Jo- 
Viržintą ir jo šeimą; ir 
kitų giminių, draugui ir

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir MonumentI 
I

Bridgeport. — TT. Mari- ' 
jonų Bendradarbių 10-to sky 
riaus svarbus susirinkimas 
įvyks penktadienį, bal. 13 
d., 7:30 v. vak., šv. Jurgio 
parap. mokyklos kambaryj 
Visi-os nariai-ės kviečiami 
dalyvauti ir naujų narių at- | 
sivesti. Taipgi skyrius pri
mena visiems nariams ne
pamiršti užsimokėti metines.

Valdyba

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5
I

A

‘Mirė Balandžio 9 d., 1945m..
6 vai. vak.. sulaukęs 80 metų. 

Gimė Lietuvoje.

tėvynės.
širdin

pirkikams, 
panaudotus 

Pergalės 
me- 

parakui,

Septynis nužudė
Pranešama, kad komunis

tai Kinijos provincijoje 
Yenan nužudė septynis kuni
gus. kitus ištrėmė. Katalikai

Amerikoje išgyveno 60 metų
Paliko dideliame nuliūdime: 

žentą. James l'olacek ir du anū
kus.

Amerikos 
žygių iš- 
reikalinga
ar pažįs- yra persekiojami ir bažny-
kurie už čiis konfiskuojamos. Komu- 
Valstybės nistai jėga nori sukomunis- 

Departamente Washingtone. tinti visą Kiniją.

NULIUDIMO VALANDOJE

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS

14.2.1945

Šveicarijoj prie 
konsulato d a riau 
vykti į USA, bet 
dviejų giminaičių 
tarnų garantijos, 
mus garantuos 

Į i

Mano giminės:
Ivinskis
Ivinskis
Ivinskis
Ivinskis

Juozas
Martynas
Jonas
Antanas?

Lietuvių šeima 
ieško giminių
Celius Balys 
Fluchtlingslager 
GATTIKON.
(bei Zurich)

Prašau labai Tamstų pa
talpinti spaudoje straipsne
lį, mano giminių paieškoji
mui.

D
2)
3)
4)
Kilę iš Lietuvos. Kujainiiį 

kaimo. Varnių valsčiaus, Tel 
šių apskrities. Anksčiau gy
veno Chicagoj ir Brookly.n, 
dabar nežinau.

Ieško Celienės Marijos <1- 
vinskaitės) sūnus Celius Ba
lys. gimęs 1915 metais ge
gužės 10 d. Varniuose, Tel
šių apskrity j.

Žmonos giminės: Barzdie- 
nė Barbora (Činikaitė) Žu- 
džių kaimo, Ramygalos vals
čiaus, Panevėžio apskr. gy
venanti USA Chicagoj. Ma
no žmona Celienė Antanina 
(Činikaitė) gimus 1917.10. 
21 d., duktė Ciniko Jono iš 
žudžių kaimo, Ramygalos 
vai., Panevėžio apskr.

Mes Šveicarijoje esame in
ternuoti. siunčiami iš lage
rio į lagerį, kad tikro adre
so neturime, duosiu Lietu
vos pasiuntinybės adresą. 
Jie mums persiunčia: I^ega- 
tion de Lithuanie Monbijau 
str. 87

1944 metais rugpiūčio 20 
d. su žmona ir 15 metų sū
neliu buvau išvežtas į Vo
kietiją; tais pačiais metais 
lapkričio 4 dieną iš Vokie
tijos su šeima pabėgau į 
Šveicariją, kur ir dabar rau
damės.

Bern. Schwizerlana.

Dėdė Šamas Duos 
44,200,050 Extra 

Raudonųjų Punktu 
Kuo didžiausias daugis extra 
raudonųjų punktų bus išduo
tas Amerikietėm šeimininkėm 
visoje šalyje šį mėnesį ir kiek
vieną sekamąjį mėnesį.

Apie 44 milionai extra rau
donųjų punktų bus išdalinta 
per mėsininkus 
kurie pristatys 
riebalus didžiame 
vajoje dėl šios būtinos 
džiagos vaistams, 
dirbtinei gumai, muilui, malia
voms ir šimtams kitų reikme
nų, naudojamų karo lauke ir 
naminiame fronte. Už kiek
vieną pristatytą riebalų svarą 
kiekviena šeimininkė turi tei
sę gauti po 2 raudonuosius 
punktus.

Panaudotų riebalų vis dar 
labai reikia. Moterys yra ra
ginamos taupyti kiekvieną la
šą, kiekvieną galimą šaukštą 
riebalų tol, kol bus laimėta 
galutinoji Pergalė prieš Vo
kietiją ir prieš Japoniją.

JL, 
Ta

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

JURGIS BLUMERAITIS
Gyveno ScottvHTe, Michigan.

Kūnas pašarvotas Joseph F. 
Fiala koplyčioje. 6213-15 W. 
26th St.. Berwyn, III. Laidotu
vės įvyks šeštadienį, balandžio 
14 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėtas i šv. Odilo para
pijos bažnyčią. kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žentas ir Arnikai.

Laidot. direktorius Joseph F. 
Fiala, Telefonas Berwyn 1886.

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 Ketvtrtad, 
8 vai. vak.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos,

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

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

Telephone YARds 1419

L J. ZOLP
1646 VVEST 46th ST,________ Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE Phones: CANal 2515 
10756 S. MICHIGAN AVĖ. COMmodore 5765 

 PULhnan 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAE. 3572
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Penktadienį, balandžio 13 d.

Chicagos miesto patalpose skambės
■ ■

—
ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS CHORAS DAINUOS 

CHICAGO HERALD AMERICAN GRAŽIAKALBYS- 
TES KONTESTE. KONTESTUI VADOVAUJA ŽY
MUS ŽURNALISTAS ST. PIEŽA.

Ateinantį penktadienį, ba
landžio 13 d.. Chicagos mies
to valdžios patalpose lietu
viška daina skambės, kai Šv. 
Kazimiero Akademijos Cho-' 
ras dainuos laike išrinkimo 
Chicagos geriausio gražia- 
kalbio, Chicago Herald Ame
rican konteste. Akademijos 
choras, vadovaujamas sesers 
Bernados, yra laimėjęs ne
mažai visokių prizų viešuose 
kontestuose per praeitus ke
lerius metus.

KALBĖS MAYORAS

Kontesto laike kalbės Chi
cagos Majoras Ed. J. Kelly

ir visa eilė žymesnių Chica
gos valdininkų. Chicago 
Herald American kontestą 
tvarko visiems gerai žino
mas žurnalistas ir reporte
ris Stasys Pieža.

Chicago Herald American 
gražiakalbystės konteste bus 
išrinkta du atstovai iš uni
versitetų ir aukštesnių mo
kyklų. Išrinktieji bus siun
čiami dalyvauti valstybinia
me gražiakalbystės konteste, 
New Yorke.

Kontestas prasidės Chica
go City Hali 4 vai. po pietų. 
Visi kviečiami dalyvauti. Įė- 

> jimas neapmokamas.

I

!

JIS NUSKANDINO 
YAMATO

Lt. William '^rrnest Dela-

Įvairios... Įdomios

....ŽINIOS
HOLLYWOOD. Calif. 

Gloria Dlckson. 27 metų am
žiaus, filmų aktorė, nugara
vo nuo dūmų ir mirė, kai jos 
name kilo gaisras. Nelaimė 
įvyko balandžio 10 dieną. 
Aktorė Dickson mirė nuo dū
mų

Išpiovė skylę ir išsi 
nešė už $8,000

Karo laukuose kareiviai

Žuvę, sužeisti,

! CHICAGO. — Joseph Graf- .v ~ 
fin. 716 Buena terr., karo 1S D®tr01t> Mich- 
darbininkas, pranešė polici- 1S sav0 ^ktuvo pataikė 500 
jai balandžio 10 dienos vaka- SVarU numesti bombas ant 
re. kad vagys išpiovė skylę 
jo namų duryse, ir pavogė 
rūbų ir brangakmenių be
veik už $8.000 vertės, įskai- 

j tant du žebenkščių paltus, f 
sidabrinių lapių paltą ir per

dus. Perlai priklauso jo duk- 
j teriai Mrs. J. Edward Klein. 
, Graffin žmona turi krautu-
: vę.
I

166 VYRAI IŠ CHICAGOS IR JOS APYLINKES YRA 
NUKENTĖJUSIŲ SĄRAŠE

gyvena 2042 W. 21st pi.; 
Staff Sgt. Raymond VV. No- 
vvicki. jo motina Mrs. Anna 
T. Nowicki gyvena 1004 N. 
Hoyne.

Pacifiko kare sužeistųjų 
skaičiuje yra pfc Frank Bor- 
kovvski. jo brolis Walter Bor- 
kowski gyvena 2116 N. Wol- 

į cott.
Vokiečių nelaisvėje pate

kusių skaičiuje yra pvt. 
lauke su- Charles Pinkas, jo žmona

Karo informacijos ofisas 
balandžio 10 dieną pranešė 
166 vyrų iš Chicagos ir jos 
apylinkės pavardes, kurie 
tapo užmušti, dingo ir pate
ko karo nelaisviais Vokieti
joje.

Europos karo lauke žuvu
siųjų skaičiuje yra pfc. John 
Wroblewski, jo tėvas John 
A. Wroblewski 
N. Throop.

Europos karo
žeistųjų skaičiuje yra pfc. Mrs. Virginia S. Pinkas gy- 
Noberte Grublis, jo motina vena 1902 So. 58th et., Cice- 
Mrs. Lucy Grublis gyvena 
1625 So. 49th. Cicero; T-5 
John J. Malinovvski. jo moti
na Mrs. Mary Malinowski

Teikia
New York arkivyskupijos 

katalikų įstaigos praeitais 
metais rūpinos 29,423 vai
kais, ir suteikė jiems pagal
bą.

i

ro. ir Sgt. Benedict P- VVis- 
nievvski. jo tėvas Leon J. 
W:sniewski gyvena 2901 N. 
Centrai Park

Iš šeimos gyvenimo

Meilė grižo Į namus, kai vištos išėjo
VYRAS SUSITAIKĖ SU ŽMONA, KAI JIS PAŽADĖJO 

TEISME PAMIRŠTI VIŠTAS

CHICAGO. — Ir vištos 
kartais sudrumsčia šeimos 
ramybę ir taiką, kai vyras 
vištas myli. Tai įvyko Reu- 
terių šeimoje. Bet balandžio 
9 dieną į namus vėl grįžo 
meilė, vyras ir žmona susi
taikė, kai vištos išėjo...

Ferdinandas Reuter. 29 
metų. 642 W. 61st str., my
lėjo vištas, bet buvo netekęs 
žmonos.
VIŠTOS JAM ATNEŠĖ 
VARGO

Nuo dabar nebebus Ferdi
nando Reuter pirmoji meilė 
vištoms. Jis įsitikinęs, kad 
vištos jam atnešė užtektinai 
vargo (triubelių), ir jis my
li savo vaikus daugiau, ne
gu vištas. — jis pasakė tei
sėjui Micrael Feniberg’ui, 
apylinkės teisme, balandžio 
9 dieną.

Reuter paliudijo svarstant 
prašymą (aplikaciją) dėl 
laikino užlaikymo, kurį buvo 
padavusi jo žmona Onutė. 
25 metų, kuri buvo iškėlusi 
divorso bylą, kaltinant žiau
rumu.

l Ferdinandas Reuter pa
duodamas teisėjui Feinberg 
savo vaikų (Will:am, 4 metų. 
Marjorie. 3 metų, ir Sharon. 
1 metų) paveikslą, jis pasa
kė. kad nori susitaikinti su 
žmona.

“Tai yra širdies pasikeiti
mas. ponas teisėjau”. — pa
sakė Norman Becker, Mrs. 
Reuter’s advokatas.

“Praeityje jis buvo užsi
spyręs. kad jinai nepaisytų 
vaikų, o rūpintųsi keturiais 
šimtais vištų. Kai -pavasa
rio sezonas čia pat pradėjo 
sukinėtis, jis vėl padavė 
mintį, kad jie augins vištas, 
ir jinai (žmona) jį paliko.” 
IŠĖJO KARTU SU ŽMONA

Kai teisėjas Feinberg nu
rodė Reuter’iui, kad jis viš
tas užmirštų, ir jis pasakė, 
kad jis tai įvykdys. Tada 
žmona kartu su vyru išėjo 
iš teismo.

Jinai pasakė teisėjui, kad 
jos divorso byla būtų panai
kinta.

Vištos iš namų — meilė 
grįžo į šeimą...

Cigaretės ir dinamitas

"Black markei gengė" tapo sučiupta 
$15,000 grobio policija rado

Ketvirtadienis, tai. 12, 1945

AREŠTAI PRASIDĖJO, KAI DU JAUNUOLIAI BUVO 
SUGAUTI VOGTAME AUTOMOBILYJE

didžiulio iaoonų karo laivo komas. 
Yamato ir jį nuskandino.
Japonai tačiau pašovė 
lėktuvą ir jis turėjo para- 
šutu nusileisti į jūrą, iš ku
rios tik po keturių valandų 
buvo kitų lakūnų iškeltas. 
(Acme-Draugas telephoto)

CHICAGO. III. — Federal 
Bureau of Investigation pa
reigūnai ir Maywood polici
ja praeitą antradienį sučiu
po šešis jaunus vyrus ir at
rado $15.000 grobį. Vyrukai 
yra apkaltinti, kad jie šį gro
bį paėmę iš prekinių vagonų, 
Proviso kiemuose. Chicago 
ir North Western geležinke
lyje. 7-tas jaunuolis, kurio 
name grobio rasta, buvo ieš-

kai

Dean White. 18 metų; Wil- 
liam Bell. 17 metų; Ralph 
Daul. 16 metų; ir Richard 
Nummer, 15 metų. *

Areštas prasidėjo,
White ir Bruno buvo sučiup
ti vogtame automobilyje. 
Trečias jaunuolis iššoko iš 
automobilio ir pabėgo, kai 
policija prisiartino.

Federacijos Chicago 
metinis seimelis, 
iškelta ir svars- 
eilė svarbių kiau

Walter Regišius,

I

Paaukojo $15,000

Buvo rasta 27 šautuvai, 
jo daug radijų ir heaters, ma

noma. kad išplėšta iš 25 au- 
• tomobilių. pavogtų 'vakari
niuose priemiesčiuose, laike 
dviejų pastarųjų mėnesių, 
taip pat rasta 40 dėžių ciga
rečių. rūbų, grosernijos da
lykų ir dvi dėžės dinamito.

* x *

Seniausias civilinio ka
ro veteranas mirė, 
108 metą amžiaus

Areštuotieji save vadina: 
“Melrose Parko black mar- 

Jie vadinasi:
Amerikos lakūnai Angli- Į 

joje įteikė Westminster ar-; ket gange”. 
kivyskupui J. E. Bernardui Angelo Raymond. 23 metų; 
Griffin $15.000 Anglijos baž- George J. Bruno. 19 metų; 
nyčių ir prieglaudų atstaty
mui. Mergytes, 8 metų

Paveikslas meno

X Sekmadienį popiet Chi
cago lietuvių katalikų vei
kėjų kelias į Cicero, kur į- 
vyks
apskrities 
Jame bus 
tomą visa 
simų.

• X Pvt.
2030 So. Halsted St., buvo 
pirmutinis amerikietis ka
rys įžygiavęs į garsųjį Vo
kietijos miestą Hanover. Jis 
chicagietis ir lietuvis.

X Dr. Al. Račkus Lietu
vių Katalikų Konferencijoj 
laikys paskaitą lietuvių mu- 

i ziejaus klausimu. Konferen- 
1 ei j a įvyksta balandžio 15 
d.. Šv. Antano par., Ciceroj.

X Ha n Zentakiūtė iš West 
Side, lankanti aukštesnę mo
kyklą, buvo pavojingai su
sirgus. Dabar jau sveiksti 
ir dėlto džiaugias ne tik tė
vai, bet seneliai Petrauskai, 
gyv. 2156 W. 21 Place.

X Pvt. Wm. Masiliūnas, 
U. S. Marine, parvyko atos
togų pas savo motiną ir bro
lį Joną, kuris turi biznį — 
Johnny’s Food Market. 1543 
So. 50 Avė.. Cicero. Jo krau
tuvėje visuomet galima gau
ti “Draugą”.

X Nancy Beauty Shop y- 
ra gerai žinoma visų West 
Side merginų ir moterų, ku
rios ten papuošiamos gra
žiau, negu “down-town”. Į- 
staigos savininkė Anastazi
ja Drumstaitė ruošias savo 

I vardinėms, balandžio 15

X A a. A. Vaicekauskas, 
kuris praeitą savaitę palai
dotas, buvo ne tik vienas 
Aušros Vartų parapijos Da- 
rapijonų, komiteto narių ir 
parapijos uolių darbuotojų, 
bet nuolatinis “Draugo” ir 
“Laivo” skaitytojas bei dar
buotojas dienraščio pikni
kuose.

MINNEAPOLIS.— Henry 
Mack, 108 metų, buvęs ver
gas negras, ir seniausias 
tautoje civilinio karo vete
ranas. mirė balandžio 8 die
nos vakare.

Mack, vice-commander of 
i the Minnesota departamento 
Grand Army of the Republic, 
buvo ligonis Minneapolis ve
teranų ligoninėje nuo gruo
džio mėnesio. 1944 m. Jis 

;būtų turėjęs 109 metus lie-1 
■ pos 4 dieną.*

I I

JlfNDfD WHiSKtY Q4/«OOf. GtAIN NEUTUl SMBTS. SCMENlEY POTUEIS CO*F.. N. Y. C,

JI YRA MIRUSI. MOTINA 
GAVO ŽINIĄ. KAD JOS 
DUKTERS PIEŠTAS PA
VEIKSLAS GAVO 
DOVANĄc IJJ W alte

a] r - -.-S-JT**1
z lTi M dte«s

PHILADELPHIA. — Pra
eitą rudenį 8 metų amžiaus 
Elsie Staats nupaišė “juo
kingą mažą paveikslą”, ji 
paveikslą pavadino “Mažoji 
panele Muffit”.

Jinai pasirašė po paveiks
lu “Elsie” ir padovanojo pa
veikslą savo mokytojai, ku
ri pakabino mokyklos kam
baryje ant sienos.

“JUOKINGAS MAŽAS 
PAVEIKSLAS”

Balandžio 9 dieną Elsie’s 
motinai buvo pranešta, kad 
“juokingas mažas paveiks
las” gavo vieną iš aukščiau
sių atlyginimą (prizą) 24-je 
metinėje skelbimų meno pa
rodoje. Art Director’s Club. 
New York.

“Mes nežinome kaip Elsie’s 
nupieštas paveikslas pateko 
parodon”, — Mrs. Staats pa
sakė. — “bet ji būtų labai 
patenkinta. Ji mirė vasario 
4 dieną.”

25,000,000 mokyklos vaikų 
Amerikoje yra sumobilizuo
ta dalyvauti rūbų vajuje dėl 
užjūrio karo pagalbos, Hen
ry J. Kaiser. National Chair- 
man of the United National 
Clothing Collection. pranešė

i praeitą sekmadienį. .
Rūbų vajus prasideda ba

landžio 14 dieną.
_________ 

į Pirkite karo bonus

25-tą kartą areštavo

CHICAGO. III. — Miss 
Louise Smith. 43 metų, buvo 
areštuota krautuvėje, 18 N. 
Statė, kai ji bandė atidaryti 
svetimos moters rankinuką. 
Jinai nuo 1914 metų tapo 
areštuota dvidešimt penktą 
kartą.

Išmokėjo $3,850,007

Illinois valstija kovo mė
nesį. pagal senyvo amžiaus 
programa, išmokėjo 122,708 
asmenims $3,850.007 pensi
jų. — pareiškė viešos pagal
bos direktorius Raymond M. 
Hilliard, balandžio 10 dieną. 
Dar priedo $31.634.37 valsti
ja išmokėjo dėl mediciniškų 
dalykų, rūpinantis seno am
žiaus pensininkais.

1 Pavogė telefoną

ST. PAUL. Minn. — Miss 
Delia Youngman pranešė po
licijai, kad naktį kas tai ati
darė langą jos name, nuplo
vė vielą ir pavogė jos tele- 

, foną.
Apie tai teko sužinoti ba

landžio 11 dieną.

Ji pasakė teisėjui, ką 
buvo sakęs tėvas

BROOKLINE. Mass. — 
Miss Jane Lamotte. iš New- 
ton, buvo areštuota po to. 
kai ją policija vijos penkias 
mylias. Balandžio 10 dieną 
jinai buvo teisme kaltinama, 
kad greitai važiavo.

Miss Jane Lamotte teisė
jui pareiškė:

“Tėvas man pasakė, kad 
aš niekada nesustočiau dėl 
svetimų vyrų”. Jai buvo už
dėta $15 pabauda už greitą 

.važiavimą.

X P. ir E. Pumpučiai iš 
Brighton Park balandžio 22 
d. švęs vedybinio gyvenimo 
sidabrinę sukaktį. Paminėji
mas bus Darius-Girėnas sa
lėj. Jubiliatai yra žinomi ne 
tik legiono, bet ir parapijos, 
draugijų, organizacijų veikė- 
jai-rėmėjai. Jų duktė Vir
ginia lanko aukštąją mo
kyklą.

X Sgt. Stanley Bender 
pagerbti balandžio 15 d., Sy- 

i reni valgykloj, 4270 Archer 
Avė. ruošiamas bankietas. 
Sgt. S. Bender yra lietuvis 
ir už 
su U.
sybės 
siniu
jam įteikė pats armijos va
das Lt. Gen. Alexander M. 
Patch.

pasižymėjimus kovose 
S. 7-ja Armija vyriau- 
apdovanctas Kongre- 

Garbės Medaliu, kurį

ko-

Gn. Wedemeyer Grižo
CHUNGKING, bal. 10 — 

Lt. Gen. Wedemeyer, 
mandierius Amerikos kari
nių jėgų Kinijoje, šiandien 
grįžo į Chungking iš Philip- 
pinų. Wedemeyer buvo Wa- 
shingtone konferencijoms ir 
Philippinuose matėsi 

į Gen. MacArthur.
su
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