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Molotov Priešingas Argentinos Kvietimui
Išlaisvino 110,000 Karo Belaisvių;

Naujas Amerikiečių-Rusų Suėjimas
U.S. TREČIOJI ARMIJA, Vokietija, bal. 30.—-Amerikos 

13-toji šarvuočių divizija išlaisvino 110,000 alijantų karo 
belaisvių Stalag 7A stovykloje prie Mossburg, vieton ank
sčiau raportuotų 27,000.

Tai buvo didžiausia nacių stovykla karo belaisviams. 
Išlaisvintųjų tarpe suvirš 20,000 yra amerikiečiai. Rapor
tas sako sąlygos šioje stovykloje buvo ‘‘pakenčiamos.”

PARYŽIUS, bal. 30. — 
U.S. 7-tos armijos kariai 
šiandien užėmė Miuncheną.

I

ŠTAI KAIP ATRODO BERLYNO GYNĖJAI

PARYŽIUS, bal. 30.—Amerikos 7-toji armija užėmė 
pagarsėjusią Dachau koncentracijos stovyklą netoli Miun
cheno, ir išlaisvino 32,000 politinių ir už tikėjimą įkalin
tų belaisvių.

Nutarta Kviesti Dar Tris Delegacijas
| Jungtinių Tautų Konferenciją

SAN FRANCISCO, bal. 30. — Vairavimo Komitetas 24 
prieš 5 nutarė kviesti Argentiną. V. E. Molotovas plenumo 
sesijoje reikalavo atidėti Argentinos kvietimo reikalą vė
lesniam laikui.

sutvarkyti
Dumbarton Oaks planą. Ko- 

svarstys pasaulio

SAN FRANCISCO, bal. numo sesija buvo sušaukta 
30. — Raportuojama, kad išklausyti kitą eilę kalbų, 
jungtinių tautų vykdomasis 1 šiai sesijai vadovavo Ang- 
komitetas dviem trečdaliais lijos Anthony Eden.
balsų nutarė kviesti Argen- • šią saviatę sueis keturios 
tiną. Baltgudiją ir Ukrainą didžiosios komisijos, kurios 
siųsti delegacijas į’ San ■ turi galutinai 
Francisco konferenciją.

Buvo manyta, kad Molo- į misijos 
tovas dėlto reikalaus kvies- į organizaciją idealų švieso- 
ti ir Liublino lenkus, betje; Dumbarton Oaks planą 
Pietų Amerikos delegacijos visų tautų suėjimui 
pastatė Argentinos kvieti- siūlomus priedus; 
mą ryšium su Ukrainos ir sudarymui apsaugos 
Baltgudijos kvietimu.

Apart vairavime
. to susirinkimo 46 delegaci- ton 11 narių, ir pasaulinio 
jų viršininkų, penktoji ple- ■ teismo veiklą ir jėgą.

PARYŽIUS. 1
Amerikos 9-toji 
šiandien padarė 
trataką su rusų 
ne, tris mylias 
nuo Wittenberg, 
kitą neišlaikomą nacių kiše
nę tarpe jų mažėjančių 
šiaurinio ir pietinio frontų.

Septintos armijos daliniai 
pasivarė gilyn į nacių kalną suėjimu su 
tvirtovę iki 12 mylių nuo paskutinios minutės 
Innsbrucko ir 20 nuo Bren- mas išsigandusių vokiečių, 
nėr perėjos. kurie norėjo pereiti per El-

Šiaurėje britai užėmė La- bę į amerikiečių linijas.

bal. 30. — 
i armija 

kitą kon- 
kariuome- 
vakaruose 

sudarant

tvirtovę iki 12 mylių

3-čioji armija 
iki trijų mylių 
per kurį galės

uenburgą ir praplėtė savo 
Elbe upės poziciją iki šešių 
mylių. Britai stovi 19 mylių 
nuo Hamburgo, ir 28 nuo 
Luebecko.

Pietuose 
pasistūmėjo 
nuo Passau
pulti Linz. į kurį rusai ver
žiasi iš rytų pusės. Ameri- 
kiečių-rusų suėjimas čia 
atkirstų Čekoslovakiją ir 
sukarpytų priešo jėgas į 
tris dalis.

Drauge su 9-tos armijos 
rusais įvyko 

bėgi-

Raportuoja Naują Taikos Pasiūlymą
die- 
apie

Himmlerio ‘ ‘yra pake- 
Manoma šis pasiūly- 

daromas visoms trims

LONDONAS, bal. 30. — kalbą parlamentui ryt 
Raportai sako naujas pasi- na—nors nepasakyta 
davimo pasiū’ymas iš Hein- 
rich 
ly.” 
mas
didžiosioms valstybėms.

Min. Pirm. Churchill šian 
dien posėdžiavo su savo ka
bineto nariais. Susirinkimas 
buvo paprastas, bet buvo 
duota suprasti, kad buvo 
kalbėta apie nacių pasiūly
mus ir taiką.

Taipgi raportuota, jog 
Min. Pirm. Csurchill ruošia

ką jis kalbės.

(Baltieji Rūmai sakė 
met tikrai įvyks Vokietijos 
pasidavimas, Prezidentūra 
iš'eis oficialų pranešimą.)

kuo

Yra ženklų, kad lieka tik 
kelios smulkmenos dėl Vo
kietijos pasidavimo, pav., 
ar Himmleris ar kitas auk
štas nacis gali 
naciai Atlanto 
ir Norvegijoje 
ję-

įrodyti, kad 
pakrantėje 

sustos kovo-

Veržiasi i Davao iš Dvieju Pusiu
MANILA, bal. 30.—Ame

rikiečiai kariai veržiasi ar
čiau Davao miesto iš pietų 
ir rytų pusių, padedami lėk
tuvų. kurie pasikelia iš nau 
jai užimto aerodromo tik 30 kurie buvo greit nuvalyti, 
mylių pietuose nuo to dide
lio Mindanao salos miesto.

PT laivai šeštadieny 
sirodė Davao įlankoje, 
kur jie apšaudė priešo 
litarinius įrengimus.

pa- 
iš 

mi-

Naciai kariai, kurie buvo palikti ginti Vokietijos sostinę, vedami pro išgriautus 
Berlyno pastatus po to, kaip pateko Į rusų rankas. Rusai suima šimtus nacių kasdie
ną, ir smarkiau kvoja, norėdami užimti Berlyną šiandien.

" (Radiophoto; Acme-Draugas Telephoto.)
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U.S. 24-tos divizijos ka
riai užėmė Padada aerodro
mą. Davao įlankos krante, 
be mūšio. Laukas buvo pil
nas priešo lėktuvų griaučių,

Pietinėj 
čiai baigė 
nes Norte 
traukdami
Daet miestą, tos provincijos 
sostinę.

Luzon 3merikie- 
išvalyti Camari- 
provinciją. Pasi- 
japonai padegė

Amerikiečiai Iškėlė
Vėliavą Virš Baguio

BAGUIO, Luzon. bal. 30. 
—U.S. 33-čios (Illinois) di
vizijos kariai paminėjo ja
ponų imperatoriaus gimta
dienį vakar iškėlimu Ame
rikos ir Philippinų vėliavų 
virš šio miesto, ir pradėjo 
naują ofensyvą siaurėn.

Kiti amerikiečiai pasiekė 
Trinidad pakraščius, žygiuo 
darni per aukštus kalnus.

Siūlo Atleisti Karius
Taip, Kaip Paėmė

VVASHINGTON, bal. 30. 
—Šen. Johnson(Dem., Colo.) 
pasiūlė planą karių demobi
lizacijai ta pačia eiga, ko
kia buvo imti tarnybai, t.y., 
anksčiausiai paimtieji būtų 
pirmieji atleistini.

Anot Johnson, tas planas 
yra lengvas vykdyti, ir su
taupytų daug darbo.

i

Šviesos vėl Sužibės 
i Maskvos Gatvėse

MASKVA, bal. 30.—Mas
kva ruošiasi iškilmingai mi
nėti gegužės 1 d. pirmą kar 
tą nuo karo pradžios. Ap 
tamsinimas nukritęs ir švie 
sos žibės Maskvos gatvėse >.ir namuose.

Karas Italijoje Veik Baigtas: Clark
ROMA, bal. 30. — Gen. 

Mark W. Clark, 15-tos ar- 
mijų grupės komandierius. • 
sakė vokiečių armijos Itali
joje yra “veik eliminuotos 
kaipo militarinė jėga,“ ir 
kad per 22 dienų ofensyvą 
sukapota 25 nacių divizijos., Brenner perėjos.

Trys dideli Italijos mies
tai, Milanas, Venecija ir 
Genoa, yra alijantų ranko 
"e. Komunikatas sakė nacia’ 
desperatiškai kaujasi šiau
rėje nuo Garda ežero, netoli

40 Valandų Savaitė 
Willow Run Fabrike

DETROIT. bal. 30.—Šian 
dien įėjo galion penkių die
nų, 40 valandų darbo savai
tė Ford Willcw Run fabri
ke. Tas padaryta, kad duoti 
darbininkams užtektinai dar 
bo, kadangi yra galimybės, 
kad tas fabrikas negaus j 
daugiau didelių karo pabūk
lų užsakymų. jo su sukteliais kautis,

neatsteigė tvarkos.

Visokiausių Gandų 
Apie Hitlerio Likimų 
LONDONAS, bal. 30. — 

Gandai, kad Adolfas Hitle
ris jau mirė gavo šiek tiek 
paramos. Vienas raportas 
sakė Himmleris siūlęs ati
duoti Hitlerį “gyvą ar mi-

I

Nacių Marinų Pulkai
Sukilo Prieš Nacius

NEW YORKAS. bal. 30. 
—Stokholmo Dagens Nyhe- 
ter rašė, kad ištisi pulkai 
nacių marinų vakar naktį 
sukilo prieš autoritetus Kiel 
uoste po to, kaip jiems bu
vo įsakyta tuoj važiuoti į 
Hamburgo sritį kautis.

Naciai sargybiniai praaė- 
bet

bos, kurios narių 
komite- norima padidinti iki

i

ir jam 
planus 

tary- 
skaičių 
14 vie-

US Kariai Kaujasi Atkeršyti
Už Ataką Ant Ligoninės Laivo

25,000 Darbininkų 
Grįžo j Fabrikus

DETROIT. bal. 30.—Karo
dalykų gamybos sustabdy
mas. kuris palietė maždaug 
25,000 darbininkų keliuose 
Detroito fabrikuose šian
dien baigėsi.

Apie 5,500 darbininkų
grįžo į darbus Kelsey-Hayes rūsį.” Iš kitos pusės, nacių 
Wheel Co. War Labor board radijo sustojo teigęs, kad 

■įsakė firmai priimti 13 dar- fiureris vadovauja Berlyno 
bininkų. kurie buvo atleisti gynimui, 
už dviejų užvaizdų išvary
mą. Packard Motcr Car Co. xsakė Hitleris mirė 
fabrike 16,000 <
pradėjo grįžti į darbą.

______________ _
i —

Japonai Sutvirtina
Hong Kong Rajonų

SU KINUOS ARMIJA 
VAKARINIAM H U N A N 
FRONTE, bal. 30.—Ameri
kos karininkai sakė japonai 
ruošiasi Amerikos jėgų iš- 
laipdinimui Hong Konge po 
Okinawa kovos. Anot in
formanto, priešas pasate 
bent 250.000 karių ten. 

Į --- --------------

Jugoslavų Armja
Okupavo Trieste

NEW YORKAS. bal. 30 
—ABSIE, amerikiečių radi
jo stotis Europoje, pranešė,
kad Jugoslavijos armija už- j 
ėmė Trieste. Italijos uoslą i

♦

I

I

Lai
vas. nors labai sužalotas. 

. nuplaukė į uostą su sudu
žusiu japono lėktuvu ant 

; denio.

GUAM, bal. 30.—Ameri- | savo lėktuvą į laivą, 
kos kariai. įpykę dėl japo
no lakūno saužudiškos ata
kos ant bejėgio ligoninės 
laivo, kuris evakuavo jų su
žeistus draugus, dar smar
kiau kaujasi už du aerodro
mus—jų pirmuosius objek
tus pietinėj Okinawa.

Neginkluotas, nelydimas 
U. S. S. Comfort buvo už
pultas ir sužalotas 50 my
lių pietuose nuo Okinawa. 
Ataka užmušė 29 ir 33 su
žeidė. Žuvusiųjų tarpe buvo 
šešios slaugės.

Nors laivas buvo apšvies
tas ir jo dideli raudoni kry
žiai aiškiai matėsi, japonas 
visvien jį atakavo ir pa’eido

I

Kitos Stokholmo žinios 
sr oar vo. .sakė Hitleris mirė sekma- 
darbininkų tiienio vidurdieny. Tiergar-

■ ten požemy, ir kad Propa-; 
gandos Ministras 
Goebbels buvo prie 
tas raportas sakė 
mirė antradieny iš 
ties širdies atakos.

Nuo šeštadienio pietų iki 
sekmadienio ryto apie 200 
japonų lėktuvų keliais atve
jais puolė Amerikos laivus 
prie Okinawa.

I

Pačioje saloje 27-tos divi
zijos kariai užėmė šiaurinę 
pusę Machinato aerodromo, 
dvi mylias į šiaurę nuo Na- 
ha, Okinawa sostinės, salos 
vakariniam 
niam krante 
mėjo kalnus 
aerodromo.

krante. Ryti- 
U.S. kariai lai- 
prie Yonabaru

—Apie 200 B-29 lėktuvų 
dar kartą atakavo japonų 
saužudžiij lakūnų bazes Ja
ponijoje.

—Grafas Bernadott vyks
ta j Stokholmą, sakoma su 
nauju nacių taikos nasiūly- 
mu.

—Rusai užėmė Mustras- 
ka-Ostravva, Čekoslovakijos 
plieno gamybos centrą.

—Rusai jau valdo dides: •
dalį Berlyno, ir iškėlė savo n8cįų linijų Olandijoje, 
vėliavą virš nacių sostinės. ------------------

KALENDORIl ’š
Gegužės 1 d.: Šv. Pilvpas 

ir šv. Jokūbas 
senovės: Pilvinis

apaštalas; 
ir Gegutė.

Šv. Kry- 
Šv. Alek-

Gegužės 2 d.: 
žiaus Atradimas, 
sandras ir Šv. Juvenalis se
novės . Dievonis ir Nerutė.

ORAS
Ūkanota ir šilčiau.

Joseph 
jo. Ki- 
Hitleris 
priežas-

Niekas Neatsiima Mussolini Lavono
spiaudė buvusio fašistų va
do kūną. Vėliau lavonas bu
vo už kulnų pakabintas prie 
stulpo.

Mussolini praleido penk
tadienio naktį kalėjime, klau 
sdamas kodėl jam nėra gy
nėjo. Vėliau, sakoma, jis 
siūlė smerkėjams “imperi
ją,“ jeigu jie jo nenužudy
tų.

Liudininkai sakė jis šaukė 
Ne!” į, šaudytojus. Apart

Mussolini ir jo meilužės bu
vo sušaudyta kiti 17 fašis
tų vadų.

MILANAS, bal. 30.—Be
nito Mussolini lavonas, taip 
sudaužytas, kad sur.ku jį 

, pažinti, guli Milano miesto
_ lavoninėje. Kol kas niekas

Lėktuvai NumetėMaisto neatėjo jį atsiimu. 

Badaujanfiem Olandam
LONDONAS, bal. 30. — 

Britų Lancaster lėktuvai 
vakar parašutais nuleido 
daugiau negu 600 tonų mais 
to olandams civiliams, ku
rie buvo sugauti užpakaly

Mussolini ir jo sėbrai bu
vo italų patrijotų suimti 
miestely netoli Como, beban 
dant pasprukti į Šveicariją. 
Formalaus teismo nebuvo 
ir po sušaudymo lavonai 
buvo sukrauti į 
nuvežti į Milaną 
dymui.

Įtūžę italai

vežimą 
viešam

ir 
ro-

<4

Britai Numetė Maisto
Nuo Rangoon Miestoi
CALCUTTA. bal. 30. — !

Britų 14-toji armija prasi- j 
mušė per japonų linijas pie-: 
tinėj Burmoj iki 36 mylių 
nuo Rangoon miesto. Ali
jantų lėktuvų da’iniai nuo
lat puola japonų pozicijas ir 

, apšaudo kareivines bei mo
torinius transportus.

spardė ir

Rusai Nori Šiandien Užimti Berlyną
LONDONAS, bal 30. — 

Maskvos radiio pranešimas 
sakė rusai kariai 
Reichstagą (seimo 
Berlyno centre.

ržėmė
rūmus)

30.

i

LONDONAS, bal.
Rusų tankai įsilaužė į Tier- 
garten parką Berlyno cen-

tre, kuris buvo nacių paver
stas į požeminę tvirtovę.

Maskvos pranešimai sakė 
rusų armijos smarkiai* puo
la nacius gynėjus, kad spė
ti pirm gegužės 1 d., tradi
cinės sovietų šventės, oku
puoti pačių sostinę.
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MEMORA N D U M
ON A POST-WAR INTERNATIONAL

ORGANIZATION

(Tęsinys)
available information 
out the fact that the 
of wholesale extermi- 

bloody reprisals.

Ali 
bears 
policy 
nation, bloody reprisals. 
confiscation of private prop 
perty, deportations of peace- 
ful citizens, suppression of 
their religious freedom and 
individual human rights — 
at the hands of the occupv- 
ing authorities of the USSR 
—continue unabated in Lith
uania, Latvia and Estonia. 
ALL THIS ON THE E VE 
OF THE INTERNATIONAL 
SECURITY CONFERENCE} 
B. International Security 
Conference at San Francisco

Prior to the establish- 
ment of an United Nations 
International Organization, 
as suggested by the prelim- 
inary Charter devised 
Dumbarton Oaks and 
partial amendments by the 
Yalta understanding, 
y/ould likę to focus atten- 
tion on the following facts:

Inde- 
that 

equal, 
Crea-

By
UNITED ORGANIZATIONS OF A M E R1 C A N S OT 
LITHUANIAN. LATVIAN AND EST0N1AN DESCENT

C. DUMBARTON OAKS 
PROPOSAES AS 
AMENDED

C ar Founding Fathers in 
their Deelaration of 
pendence proclaimed 
all men are created 
are endowed by their
tor with certain inalienable 
rights, such as Life, Liber- 
ty and the Pursuit of Happi- 
ness, and that governments 
derive their powers from 
the consent of the gaverned.

These fundamentai prin
ciples have never been vio-1 
lated by our Nation.

We hold that the šame 
principles should be recog- 
nized by all Nations and 
should constitute the basis 
for the entire international 
security organization.

Unfortunately, the trend 
of affairs since the Dumbar- 
ton Oaks Meeting is deviat- 
ing frem the course of these 
fundamentai principles.

Such provisions as the 
right of any great power 
accused of aggression to 
stop discussion of a dispute 

mmsed to reeognize the Re- ūn which it is not directiy 
pablies of Lithuania. Latvia involved. and a deniai of the 
and Estonia: : Assembly’s right to make

recommendations on any sub 
ject which happens to 
under ccnsideration by 
Council — transforms 
entire Post-War
edifice into an excliisive Di- 
rectorate of the Great Fow- 
ers to perpetuate wartime 
acąuisitions as a status quo 
in a world of power polities.

The fair wording of Chap- 
ter 2 of the Dumbarton 

•v Oaks prcject is overshadovv- 
ed by Chapter 6 of the šame 
doeument which implicitly 
invests the Great Powers 
into the seats of unrestriet- i■
ed control in the Security 
Council. i

The power of the would- 
be Council is so expanded I 
that the International Court 
of Justiee is left practically į 
a superfluous impotent in- ! 
stitution.

A statement by the Honor- 
able Cordell Hull on the 

1944,

I

(c>

at 
its

we

Lithuania. 
tonia are 
I.eague of 
Republies 
fullv 
1 be 
ship 
ant
tiulis.

Jjatvia and- Es- 
meinbers of the

Nations. These 
have ahvays faith-

assuined and executed 
ebligations of nieinber- , 
in. and of the 1 ’<>ven- 

of. the

The peoples of Lithuania 
Latvia and Estonia duriu; 
the years of the N’azi oecti 
pation liovei ceased to l’ign 
the Nazi invaders by ever 
nuaus. and through thi 
struggle for the restoratio: 
of their own independente 
they have direetly eontrib- 
uted to the defeat of 
enemies:

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PASIDUODA Į NELAISVĘ

Sov< riiyn EiĮUaiUy

Nations

ive of size and strength, as

or any other of the special 

arrangeinents through tvhich. 

in the unhappy past. the na

tions strove to safegu.ard 

their security or to proniote 

their iuterests.

Lt. Gen. Kurt Dittmar, militarinis referentas vokiečių 
generaliniam karo štabe (centre) ir jo sūnus 16 m. am
žiaus (laiko baltą vėliavą) pasiduoda į nelaisvę dviem 
Amerikos karininkams. (Acme-Draugas telephoto)

econo-
cul-

tions in the spiiit of good 

neigliboi-s founded on the 

principles of liberty, equali- 

t.v, justiee. morality. and law,, 

is the most effective niethod 

of safeguaiding and promot- 

ing the politieal. the
nik*, the sočiai, and the 

turai wėll-being of our 
tion and of all nations. 
International Court of 
Justiee —

I iisp.ites of a Jėgai character 
whieh present 

the peaee of the 

lx> adjudicated 

national court 

wbose decisions 

based upon

principles of law.
M oseo ir F o a r-N a t io n 

Deelaration —

J hrough this deelaration. the

na-

a threat to 

world should 
by an inter- 

of justiee. 

would be

applieation of

i I

Antradienis, geg. 1 d., 1945

partnere in a future system Franklin D. Roosevelt vardu, 
of general security wiil be laivynas pranešė balandžio 
the foundation stone upon 25 dieną.
which the future internatio-
nal organization \vill be 

structed. ”

(Daugiau

VVASHINGTON, D. C. — 
45,000 tonų lėktuvnešis Co- 
ral Sea bus pavadintas

coli-

LIETUVIAI DAKTARAI

l-.-K-h sovereign nation. largo 

c? small, is in lau and un
der law the eųual of eve-y 

other nation. The principle

oi sovereign eųuality of all TeL HEMloek 8700 
peace-loving statos, iriespeet- tel. PROspect G070

Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avė.
VALANDOS:

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

be
the • J
the _

Security

Soviet Union, Great Britam, į 

the United Statos, and Ulo
ną have laid the foundation I 

for co-operative effort in 

post-war world toward 
ab'.ing all peaee-loving 

tions. largo and sinall. 

live in peaee and security. 

to preserve the liberties and 
rights of civilized existenee. 

and to enjoy expanded op-

portunities and facilities for ' 
ėconomic, sočiai and spiri-; 
tual jirogress.

Didžiausia Lietuvių 
Jeweiry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laix 
vaeiius, Auksinius ir Deiman 

dntua Žiedus, Rašomas Plunks- 
uja ir (vairam 
mokius auk
sintus daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

I

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

Taipgi taisome Laikrodžius 
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In 
3trumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
TEWELRY — WATCHMAKEL

— MUSIC
4218 ARCHJER AVENUT

Phone: LAFAYETTE 8617

Ofiso TeL .... VIRgmia 1886

DR. 1L. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekm. tik susitariu*.________________

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia Saukite— 
Re*. TeL: MTDw*y 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 Dd 12 vaL dienu.

theAs ne provisioi.s cf 
f o ui-nat ion deda ra t ion 

earried into effort. 

will no longer be neec 

spheres of inf.uenee, fo 

lianec's, for b'alanee of power,
i

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Ciceru
Antradieniais, Ketvirtadieniai* 
r. . ir Penktadieniais

VaL: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicagš

'Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais

Valandosj J—S popiet.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ-

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 8211
Bes. TeL REPublic 0054

Jeigu neatsiliepia —

gauk KEDzie 2868 
VALANDOS:

Kasdien nuo 1-S vai. popiet 
ir nuo 6 Iki 9 vai. vakar..

Trečiadienio vakarai, ir taipgi 
Sekmadieniai, pagal sutarti.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARTAT

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

DR. J. J. SIMONAITIS
DR. STRIKOL'IS

PHYSICIAN AND SUK C 
4645 So. Ashland Avė

OFISO VALANDOS:
Nmlfld 4 k-
Nedeliomis, 

vakarais
Offiee TeL
Namų TeL

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
2423 VVest Marąuette Road

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

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHTRURG \S

2201 VV. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—-8 ▼ v. 
MekmafL, Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place
TeL REPubBe 7868

no 6 Iki 8 vaL vafc
Sercdomis ir Subatos 

— tik pagal sutartį.
YARds 4787
PROspect 1930

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimai '
TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

. Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

kampas 34th St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 5 iki 

Nedėlioj pagal sutartį.SUKNELIŲ IR SIŪTŲ REIKALE 
KREIPKITĖS PAS MUS !

the

★ ★ ★

JAUNAVEDŽIAI, JŪS RASITE
ČIONAI DIDELĮ PASIRINKIMĄ

UŽ PRIEINAMAS KAINAS:

Apart suknelių ir siūtų, turime ir 
kailių — vėliausios mados ir puikiausio 
išdirbimo. — Pasiteiriaukite.

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės — tai 
yra mūsų ypatinga specialybė.

Turime labai l
puoštais ‘cloth’ kotų — (iž jums prieinamas kainas.

geros rūšies motery kailiukų, kailiukais pa-

ATEIKITE PATYS IR PAMATYKITE ŠIANDIEN!

8

I

these reasons, Lith-
Latvia and Estonia,

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

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.

IeL YARds 2246

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

K CANal 6257
Ree. TeL: PROnpect fifiSK

For 
uania, 
the countries of our fore- 21st day of March, 
fathers, should be fully en- shows how far the Dumbar-
titled to be represented in ton Oaks Proposals have de- 
the deliberations at the viated from American Fund- 
f-orthcoming International amentals: ♦
Security Conference at San “I nb rn'itional

Francisco. <‘o-operą t ion between

J
i—

DR. P. Z. ZALAWBūkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

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

~ PATYRIMO

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, JrJ

OPTOMYTRISTAI
1801 So. AsMand Avenue 

laapu ll-to« 4
Iclefonasi CAKAL Š63S, Chic^a

OFIŠO YALANDOŠi
IMAM JiM AUkLU UM » Hi!
Trečiad. 9:1* a. m. Iki 1 p. m. 
Šeštad. 9:10 a. m. Iki 7 p. m.

GYDYTOJAS IR CH1P.URGAx
1821 So. TIalsted St.

Rerldencij*: 8600 S. ArV-s^jin ivr
VALANDOS: II v. ryte iki 3 p į» 

6 iki 9 vai. vakare.

*

Trečiadienio Ir Brftadlenlo vakarai. 
Ofisą* yra uždarytas.

TeL YARd* SI 4*

DR. V. A. W $
GTDITOJAM IR mi’.-i • «,.L$ 

IR AKINTUS IRITMKO 
744 VVest 35th

VaL: 11-12; 2-4; ir 6 30 x 20
Pirmadieniais—2-4 ir t! :»>■>< f 

šventadieniais -11-12.

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau
doną]] Kryžlą.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMMINO

*

JUSTTN MACKIEWICH,
4192 Archer Avė.

fMPGUTiJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRA1TIS, ĮSTEIGTAS BAL 11, 19S3 M.

WHFC - 1450 kilos
SEKMADIENIAIS — aue 1 

ild 2 nl. popiet
KITOMIS DIENOMIS — eue 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadieniaie nuo 7 Dd 8 v. v.

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 

įiSAVINGS 
U AND

LOAN ASSOCIATION 
or CHICAGO

MARGUČIO ofiso adresas-.
6755 S. Western Avė., Chicago, I1L

Telefonas — GROvehUl 2242

Virginia 1141
Prea. and Mgr.

t

Pirkite 
Karo Bonų 
--------

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

Skaniausia duona t«»;»
kurią uždirbame savu ra Al... 

; tnis.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ PAS MUS

Paskolos Yra Jlaroioos —— 
stal.»bai. ItemoniaUmiii. Refinaivųt Ūmui — 
AVI I.LMJVt 'IftMtSIMį IšMOKf.lIMt! 
I a-inaiKlokite Žemoms Nuošimčių Kainoms. 

TAPKITE I IX\\SIM \I X EPKIKI.AI so.Ml! 

TAl'PYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai 
rūpestingai glolMtjami ir ligi Sė.iHHi.oo ap
drausti |MT Federal Satings and lx>an In- 
stiranec < or|w>ration.. Jūsų pinigai bus grei
tai išmokami Jonis ant pareikalavimo.

SENIAI si \ IK ŽYMIAI ŠIA 1.1ETI Vlf
IIX\XslXf: IŠTAIGA.

— 17 Metai Sėkmingo Patarnai inio! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec'y. 3236 S. HALSTED ST.
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HELP W A N T E D IŠ KOVŲ BERLYNO GATVĖSE

$ “DRAUGO” A 
gs DARBŲ SKYRIUS gg

(‘DRAUGAS” HFT.P WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Deorbom
Tel. RANdolph 94S8-9489

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA
BLOCK CUTTERS 

DALINIO AR PILNO LAIKO 
PASTOVUS DARBAI 

GERA PROGA
20TH CENTURY G LOVE 

2650 BELDEN AVĖ.
z~

KARO DARBAI
PRIE ALUMINUM CASTINGS 

PILNO LAIKO 
DIENĄ AR NAKTĮ

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

2742 W. 36th PLACE

LUMBER YARD
P AP. DARBININKŲ

I
Patyrimo Nereikia

PILNAM AR DALINIAM 
LAIKUI 

AUKŠTA MOKESTIS 
Valandomis kurioms jums patogu 

prie nuolatinių darbų. 
MATYKIT MR. MARKS 

KING MIDAS 
LUMBER COMPANY 
2221 S. ASHLAND AVĖ.

HELP WANTED

vieną

Iš
kas liko nesugriauta bombardavimu iš oro. sugriauta kanuolėmis. Kadaise gražusis 
Berlynas liko tik griuvėsiais. (Acme-Draugas telephoto)

namo į namą, iš gatvės į gatvę ėjo kovos rusų su naciais Berlyne. Tokiu būdu,

Gerai Apmokami Darbai HELP WAXTEI) — MOTERYS

Didelėje South Side

Karo Dirbtuvėje

PATYRUSIŲ
BENCH OPERATORIŲ 

HANDI-GRINDER OPERS. 
CHUCK POLISHERS 
ROTARY SURFACE 

GRINDERS 
MAŠINOMS OPERATORIŲ 

PAPR. DARBININKŲ 
TROKERIŲ

Dženitorkų
Valymo Darbai Dėl

MOTERŲ
VISOSE MIESTO DALYSE

VAL.: 5:30 vak. iki 12 vid

Karo Pramonė
★ ★

10 % Naktimis Bonai

Dykai Apdraudos Naudos

Naujos, Modemiškos Dirbtuvės

Gera Tansportacija

Dining Room
Pagelbininkių 

taipgi reikia 
ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

turi su- 
pradeda 
privalo

A

i

:>

GALVOSOŲIS 
PAS VAIKUS

Rašo DR. R ACKUS
4204 Archer Avenue, Chicago Į

■cx-- -------------------------------------------------------- vyt----

Galvos skaudėjimas pas 
vaikus pirm 10 metų am
žiaus beveik niekad pasto
viai neįsigali. Ir neprivalo 
įsigalėti.

i
Bet jei vaikas guodžiasi 

galvos skaudėjimu, tai reiš-į

Padėkime

FOOTE BROS. 
Gear & Maciūne Corp.
5219 S. WESTERN BLVD.

COMPANY
EMPLOYMENT OFISAS 

MOTERIMS 
Street Floor

309 W. VVASHINGTON ST.

DIRBTUVĖS TYPIST

Lietuva turi būti vėl lais
va ir nepriklausoma valsty
bė. Todėl mes padėkime savo 
broliams lietuviams, kovo
jantiems už nepriklausomy
bę, atgauti laisvę ir nepri
klausomybę.

DARBININKŲ
SVARBIAI MAISTO PRAMONEI

85c Į VALANDA
Laikas ir pusė už viršlaikį 

Patyrimo nereikia 
Atsišaukit nuo 9 iki 12 ryto

Centrai Products Co.
214 W. Ohio St.

STENOGRAPHER
Neseniai baigusi Aukštesnę Mo
kyklą ir jauna moteris turinti 

komercinio patyrimo.
PATYRIMO NEREIKIA
Nuolatinis įdomus darbas 

svarbioje nramonėie. 
GERA MOKESTIS

CECO STEEL PRODUCTS 
COMPANY 

5701 W. 26th ST
CRAWFORD 2510 EXT.

SKELBKITES ‘DRAUGE’.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — Brighton Parke 
mūrinis namas, 2 fletų po 4 kam
barius, beismente irgi kambariai, 
karšto vandens šiluma, visi pato
gumai. Prieinama kaina. Kreipki
tės prie SAVININKO — TEL. — 
VIRGINIA 2949.

321 PAIEŠKOJIMAS

REIKIA REIKIA
VYRO

50 iki 60 metų senumo kadpo Nak
timis Sargas ir iššluoti afišą.

VAL. — 6:30 VAK. IKI 6:30 RYTO
4 naktis j savaitę. 75c j valandą.

NOVICKĮ
4 PP.
ir Sekmad.)

J savaitę.

MATYKIT MR. 
NUO 2 IKI

(Uždaryta šcštad.

415 W. PERSHING RD.

VYRAI IR MOTERYS

BILLING CI.ERK 
TYPIST

PERMANENT
GOOD WORKING CONDITIONS
TAKIN BROS. FREIGHT LINE

601 W. 24TH PLACE

Siuvimo Mašinoms
• Operatorių
Rankomis Siuvėjų — 

Finishers
Abelnų Dirbtuvėje 

Darbininkių
★

CAFETERIA PADĖJĖJŲ
Su ar be patvrimo. 

KREIPKITĖS PRIE MISS RIO. 
Vyrų ir Moterų Drabužių 

Išdirbėjai.

M. BORN & CO.

Prašome pranešti J "Draugo” Ad
ministraciją (2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8. III., Tel. Canal 8010). ad-1 
resą ANDRIAUS DAMULEVICTAUS ’ 
— paskutiniu laiku vadinosi DAMŲ-Į 
LIS.

Jisai yra atvykęs Amerikon 1910: 
metais. Kilęs nuo Simno, Alytaus i 
apskr. Vedęs ir turi šeimą.

Teško jo artimas giminė.

kia jog jį atakuoja kokia 
nors liga, jog jis sirgs.

Visos infekcinės ligos, to
kios kaip skarlatina, tymai, 
difteritas, vėjarauplės, raup 
lės, šiltinė, influenza, bron- 
chopneumonija ir t.t. prasi
deda su baisiu galvos gėli
mu. Faktinai, bile liga su
kelianti kūne aukštą tempe
ratūrą yra priežastimi gal- 
vosopio.

Nesveiki tonsilai, ar ade- 
noidai nuodija vaiko siste
mą, ir nuo to vaikui dažnai 
galvą skauda.

Jei mokyklinio amžiaus I 
vaikui nuolatos, arba per- 
dažnai galvą skauda, jei tie 
galvosopiai dažniausia pasi
reiškia po to kai vaikas skai 
to ar rašo, — tai reikia pa
tikrinti ar kartais vaiko a- 
kims nereiktų akinių.

Be to, jei galvosopis daž
nai atakuoja vaiką popiet 
pavakaryje, tai gal būt kad 
vaikas turi tuberkuliozą. 
Vienas iš žymių simptomų 
pas džiovininkus, tai popie
tiniai galvos skaudėjimai.

Ir jei viduriai yra perkie- 
ti, jei normaliai viduriai ne
išsituština, tai ne tik vai
kui, bet ir suaugusiam gal
vą skaudės.

Maži kūdikiai, kai jiems

galvą skauda, tai su ranku-' 
tėm rodo į savo galvą ir 
vaitoja, čia motina 
prasti, kad kūdikis 
sirgti... nedelsiant 
šaukti daktarą.

Kiekviena teįsisąmonina, 
kad duoti vaikui aspiriną 
ar phenacitiną yra pavojin
gas žestas. Šie vaistai ga
li sugadinti širdį, gali už- 
nuodinti vaiką, gali sukrik- 
dyti augančio jo sveikatą. 
Tad atsargiai!

Geraširdė motina visuo
met trokšta savo vaikui ge
ro, ji visada stengiasi jam 
pagelbėti. Bet geraširdė ig- 
norantė kartais pražudo jį. 
Taigi kad užauginti vaiką 
sveiką, vien tik meilės nepa
kanka, prie to dar reikia ir 
žinojimo...

i

Po svietą pasidairius
“Darbininkų rojaus” dele

gacijos San Francisco kon
ferencijoj reikalavimai man, 
taverščiai, primena 
Ezopo pasakėlę.

Žiemos dieną girininkas 
pamatė gulintį ant sniego 
kaž ką juodą. Pasilenkė ir 
pažino angį, kuri buvo su
stirus ir atrodė nebegyva. 
Girininkas pakėlė ją nuo že
mės, įsidėjo į antį, kad su
šiltų. Parėjęs namo angį pa
dėjo prie pečiaus ir šildė. 
Apstoję vaikai angį pradė
jo žiūrinėti. Kai angis atši
lo ir kai vienas vaikas pri
siartino ją paglostyti, ji 
kirto ir ves-vos neįgėlė 
mirštamai kūdikio. Girinin
kas tuomet paėmė kirvį ir 
perkirto pusiau angį.

Modemiškoji angis yra 
kūjo ir piautuvo bogomolai. 
Atšildyta, nupenėta dabar 
ji kerta visom pusėm.

Kas paims kirvį ir per
kirs pusiau kūjo ir piautu
vo užmačias?

L3bs ryts
Rašo Jonas Skelly

I
BAISU

Hitleris telefono opereiter- 
kai sako:

— Greit pasiųsk telegra
mą į Japoniją. Sakyk; čia, 
pas mane, labai bloga, karš
ta ir viskas pašol von. Tik 
prašau neskaityk man tos 
telegramos, nes aš nepakę
siu.

PRIETARAI
Jei pavasarį pirmiau ma

tei varlę, tai tuos metus 
būsi negreitas. jei matei 
skruzdėlę — greitas.

f

1060 W. ADAMS ST.

PRISIDĖKITE PRIE KARO LAIMĖJIMO!

ak
■

< •-

REIKIA
★ 10
★ 4

VYRŲ
MOTERŲ
ir rūkytos 
Gera mokestis, pa

mėsosDirbti dešrų 
departmente. 
stovūs darbai. Galima dirbti ilgo
mis valandomis.

KARO GAMYBOS DARBAI

Edouard Herriot
Pasiekė Maskvą

MASKVA, bal. 30.—Bu
vęs Prancūzijos Premjeras 
Edouard Herriot, kuris bu
vo nacių įkalintas ir rusų 
armijos išlaisvintas netoli 
Berlyno, šiandien lėktuvu 
atvyko į Maskvą.

t
A

f

T

Y
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Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas O. M. — Dar
žovių beveik visos šaknys, 
pa v.: morkos, gručkai, bu
rokai, ropės, bulvės ir t.t. 
žmogų tukina todėl, kad tu
ri savyje cukraus arba krak 
molo, kuris pavirsta į cuk
rų laike virškinimosi. Bet 
daržovių lapai, pav.: batvi
nių lapai, kopūstai, salotės, 
špinakai, selerijos, rūkšty- 
nės. asparagai, kalifijorai ir 
t.t. — žmogaus netukina. 
Daržovių lapuose randas, 
daugiau vitamine nei jų šak 
nyse.

Atsakymas B. R. — Jei 
tamstai taip dažnai, kaip 
savo laiške rašai, skaudžias 
pikvotės (boils) ant odos 
išauga, tai patarčiau išana
lizuoti šlapumą ir patikrin- 

. ti ar kartais nesiranda krau 
juje cukraus. Geras kraujo 
atsparumas, odos švara ir 
tinkamas maistas apsaugoja 
žmogų nuo pikvočių.

* , i
Atsakymas J. J. — Tai 

kitas žmogaus sugalvotas 
nonsensas, būk tai maistas 
laikomas elektrikiniame šil
dytuve yra vėžio priežasti
mi. Tai netiesa.

I

Į

Aną dien vienas ’ tavorš- 
čius užklausė manęs, kaip 
žmogus gali nuplikti. Sako, ' 
kaip prapesorius Kampinin
kas nuplikai, kad tiktai trys 
plaukeliai beliko.

Aš jam ant delno padėjau , 
tokį atsakymą. Kai vyras 
da neženotas ir jau turi ap
sirinkęs merginą, tai iš mei
lės ji jam po vieną plauką! 
peša. O kai apsiženija, tuo
met da iš didesnės me’zes 
jau saujomis peša ir tekiu 
būdu žmogus palieka plikas.

Samuel S. Leibcavitz 
gelbėjo 116 kriminalistų nuo 
mirties bausmės, bet jis 
gaus tik kalėdinę kortelę iš 
vieno savo klijento.

Richard Roberts, norve
gas laivo kapitonas, prane
šė savo deimantinių vedy
bų sukaktuvių proga, kad 
jis buvo išgelbėjęs daugiau 
kaip 800 asmenų, bet tik 
vienas iš jų pasakė: dėkui 
jums.

iš-

Vyras (į žmoną). — 
sų Jonukas tikrai turi 
no inteligenciją ir manda 
gumą...

Žmona.
pastebėjau, nes savo inteli- ' 
genciją ir mandagumą aš 
dar turiu.

Mū-
ma-

Aš tai seniai

DOVANA
2 Raudonieji Punktai už 
kiekvieną jūsų panaudo
tų riebalų svarą, prista
tomą mėsininkui. Vis 
Taupyk Panaudotus Rie
balus Kovos Frontams 
ir Naminiui Frontui.

!
I 
i
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H 13ų®

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ ir JEWELRY 

KRAUTUVĖ
3241 S. Halsted Street

CHICAGO. ILLINOIS
Tel. CALumet 72.37

Pas mus rasite didelį pasirin
kimą .įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui : Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir . daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir t. t.
Šių dalykų galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

f
Mūsų kompanija turi aukštą pri- 
ority. Galima gauti visas aplika
cijas U.S.E.S. referrals.

MATYKIT MVS PIRMIAU 

ATSIŠAUKITE

ROSE PACKING CO., INC.
212 N. Green St. ar 

2129 W. Pershing Rd.

Teisingumas reikalauja — 
Lietuvai nepriklausomybės!

REMKITE TUOS, KURIE
SKELBIASI “DRAUGE”

PIRKITE KARO BONUS!

4
;■ ...r.'

karoAmerikos industrijai reikalinga kuodaugiausia 
darbininkų. Prisidėkit^prie Pergalės laimėjimo ir įsi
gykite karo darbą, šiame puslapyje rasite didelį pa
sirinkimą darbų, tad, pasinaudokite pirma proga!

Atsakymas O. G. — šv. 
Vito šokis (Chorea) papras 
tai tęsiasi šešetą savaičių, 
bet kartais simptomai gali 
būti pastebimi net per ke-1 
lis mėnesius. Toji liga gali 
pasikartoti. Tai yri širdį 
gadinanti liga ir reikalauja 
rimto bei stropaus gydymo.. 
Jei nebus tinkamai gydoma, 
tai vaikas arba mirs, arba 
per visą savo gyvenimą bus 
menkos sveikatos.

Platink “Draugą“. J

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VALANDOS:

WCFL., 1000 kil., nedėlios vak.-9:30
WHFC, 1450 k.. Ketverto vak.,-7:00

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių 
pšgMBf ■■■IbiišĮ — ke M

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago

W. CERMAK RD..................... TeL OANal NE
BKN X KAZANAUSKAA, J
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2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
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56.00 . per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
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Advertlsing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
"Metams .................................................................................... $7.00
Pusei metų ...................................................-................  4.00
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Dviem mėnesiams  ..................................   1.50
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Pusei metų .................................................................
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$6.00
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Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiiinčiama 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.

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

I ^garbingas fašizmo galas
MUSSOLINIO LAVONAS PURVYNE

Vienas korespondentas iš Milano. Italijos miesto, 
pranešdamas New York Times ir Chicago Tribūne 
<. ienraščiams apie sceną, kokia įvyko Milano gatvėse 
praėjusį sekmadienį, savo korespondencija šitaip pra
dėjo:

“Benito Mussolini praėjusią naktį sugrįžo į miestą, 
kur buvo gimęs jo fašizmas. Jis sugrįžo gulėdamas 
ant uždaryto sunkvežimio (moving van), kuriame 
jo kūnas buvo užmestas ant kitų kūnų — jo meilu
žės ir kitų 17 vyrų, sušaudytų drauge su juo.

“Negražiu būdu pradedame raštą apie jo pasku
tinį puolimą, jo bėgimą, jo suėmimą ir jo egzeku
ciją. Bet ši pasaka tikrai negraži, j s s epilogas šį ry
tą čia Piazza Loreto buvo jos šlykščiausią dalis ir 
ji eis į istoriją, kaipo baisus tiranijos g:las.”

Tūkstančiai žmonių grūdosi prie fašistinės Urani
jas tėvo Mussolinio lavono, išmesto į gatvės purvyną, 
k .d gauti progos jį spardyti, ant jo spiauti.

Iš tikro, tai baisi pabaiga, baisi, nežmoniška negar- 
bnga bausmė, kuria jam uždėjo toji pati italų minia, 
v’sai dar neseniai krykštavusi džiaugsmu savo dikta
toriui, imperijos kūrėjui, “ii duče’’ — vadui.

T \UTA NETEKO KANTRYBĖS

Kitų tautų žmonės gal truputį kitaip būtų pasielgę 
k d ir su Mussolinio tipo vadu. Bet italai, kaip papras
tai, prieina prie pačių kraštutinumų: vakar šaukė dik- 
t: toriui valio, o šiandien jį patys nuteisė, sušaudė, 
s; irdo jo lavoną ir į jį spjaudo.

Tačiau ir kantriausi žmonės būtų netekę kantrybės. 
P'r su virš dvidešimtį metų Mussolinis terorizavo Ita- 
li as žmones. Jo griežta ir kruvina diktatūra, kaip ir 
v os kitos diktatūros, sulaužė krašto įstatymus, su- 
g. iovė teisėtą valdžios aparatą ir buvo paremta tik 
vi'no žmogaus autoritetu ir tuščia ambicija savo as
menį iškelti. Net patį karalių jis buvo pavertęs savo 
t: ’nu. Iš Bažnyčios globos išplėšė jaunimą ir jį ėmėsi 
a kieti pagoniškoj dvasioj, kad jį savo tikslams netruk
domai galėtų naudoti. 4

Tokie fašistų diktatūros tikslai pasmaugė Italijos 
žmonių laisvę.

P PLUKDĖ TAUTĄ KRAUJUOSE

Bet ir to neužteko. Mussolini užsimojo didelę impe- 
ri ą įsteigti. Jis smurtišku būdu užpuolė Etiopiją ir ją 
p- vergė. Jis savo auklėtiniui Hitleriui atėjo į pagalbą 
tr sškinti Europos tautų laisvę ir siekti vergijos rete
ži s pančioti visus Europos žmones. Mussolinis išvedė 
it' ’ų armiją prieš Prancūziją, kai toji buvo Hitlerio 
uf uita ir naikinama. Tai buvo iš pasalų smogimas 
pc iu į Prancūzijos nugarą. Tai buvo vienas iš šlykš- 
či u šių ir pavojingiausių Italijos fašistų vado elgesių, 
k' iuo paduota ranka baisiam budeliui Hitleriui, pra
de’Bsiam siausti visoj Europoj ir triuškinti visos eilės 
ta tų laisvę. Be to. italų tauta įtraukta į karo ugnį, 
pa lukdyta kraujo ir ašarų klanuose. Pražudyta mi- 
lij nai jaunų vyrų, ‘išžudyta daug civilinių žmonių, 
str riauta daug miestų, sodybų, visas kraštas pavers
tas griuvėsiais. Be to, Italija savo kolonijų Afrikoje 
neteko.

Tos tai priežastys išvedė Italijo® žmonių minią iš 
kantrybės ir tokią tai gyvenimo užbaigą ji surengė 
dfkLatoriui Mussuliniui.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

KELI JO GYVENIMO BRUOŽAI

Mussolini gimė 1883 m. Jo tėvas buvo kaimo kal
vis, kuris su mažiuoju Benito turėjo bėdos, nes jis 
buvęs labai padykęs, veik nesuvaldomas. Tėvui tek
davę žiaurokai sūnų valdyti. Todėl Benito vienu kartu 
buvo pabėgęs Šveicarijon, kur vargęs, buvęs valkata, 
badavęs. Iš Zurich miesto buvęs išvytas, nes ėmęs 
skleisti radikalizmą. Daug kartų buvęs pasodintas į 
kalėjimą. Vėliau išbėgęs į Vokietiją. Paskiau grįžo 
Italijon ir 1910 m. pradėjęs leisti sOcialistišką laik
raštį.

Pirmojo pasaulio karo metu Mussolini tarnavo italų 
kariuomenėj paprastu kareiviu. 1919 m. išrinktas Ita
lijos parlamentan.

GRIAUNA TEISĖTĄ VALDŽIĄ IR STEIGIA 
DIKTATŪRĄ

Laikotarpis tarp 1919 ir 1922 metų Italijai buvo 
sunkus ir tamsus. Mussolini organizavo savo fašistų 
partiją, kad tomis suirutėmis pasinaudoti. 1922 m. spa
lių 24 d. Mussolinis sušaukė fašistų konvenciją ir įsakė 
organizuoti juodmarškinių pulkus, kurie, naudodami 
fizinę jėgą įmaršav0 Romon 1922 m. spalių 28 d., nu
vertė teisėtąją vyriausybę, įsteigė fašistų diktatūrą 
ir nuo to laiko pradėjo savo siautėjimą visame krašte.

Šia proga tenka konstatuoti, kad Mussolinis savo 
diktatūrai įsteigti įkvėpimą gavo socializme. Kai 1917 
m. Rusijoj įsigalėjo komunizmas. Mussoliniui to ir te
reikėjo. Jis pasimokė iš Lenino ir Trockio metodų, 
kaip reikia versti teisėtas valdžias, steigti diktatūrą 
ir durtuvų pagalba ją išlaikyti.

Hitleriui gi jau nebereikėjo mokytis tiesioginiai iš 
Rusijos komunistų. Jis pasimokė iš Mussolinio veik
los. Taigi. R sijos komunistai buvo Mussolinio fašizmo 
inspiracija, Italijos fašistai — Hitlerio nacizmo.

GRIUS IR KITOS DIKTATŪROS

Fašizmas drauge su savo steigėju jau žlugo. Jau, 
galima drąsiai sakyti, žlugo ir nacizmas su savo vadu 
Hitleriu. Pranašo nereikia, kad ir rusiškam bolševiz
mui tokį pat likimą išpranašauti. Jei Stalinas nepa- 
sigydys iš rusiškojo komunizmo imperialistinės ligos, 
jei jis neišmoks bendradarbiauti su pasaulio demokra
tijoms teisingos ir pastovios taikos palaikyme, jei jis 
vis sieks daugiau tautų pavergti ir jei, pagaliau, ne
sugrąžins Rusijos žmonėms civilinių teisių ir laisvių, 
ir jis nepajėgs išlaikyti savo diktatūros, paremtos dur
tuvais ir teroru. - . | Ų

Visos tautos, visas pasaulis šiandien veržiasi į lais
vę. Tos laisvės yra verti ir reikalingi ir Rusijos žmo
nės. Visos tos tautos, kurias Stalinas turi pavergęs ir 
nuo kurių rankų jo užnertus vergijos retežius atsisa
ko nuimti, yra vertos laisvo ir nepriklausomo gyveni
mo ir į tokį gyvenimą turi neginčijamą, šventą teisę.
★

Pergalės dienos belaukiant
Visos šios dienos yra svarbios, istoriškais įvykiais 

išmargintos. Bet ši diena gali būti pati svarbiausia — 
ji gali būti Pergalės Diena Europoje.

Jau šeštadienį buvo prasiveržusi žinia, kad Vokieti
jos armijos besąlygipiai pasidavusios trims didiesiems 
sąjungininkams — Jungtinėms Valstybėms, Didžiajai 
Britanijai ir Sovietų Rusijai. Bet tai buvo tik gandas.

Tačiau ši diena yra paskutinė, kurioj vokiečiai turi 
duoti atsakymą į sąjungininkų ultimatumą besąlygi
niai pasiduoti ne vien tik amerikiečiams ir anglams, 
kaip jie pasiūlė praėjusios savaitės viduryje, bet vi
siems trims drauge. Spėjama, kad šiandien bus susi
laukta teigiamo vokiečių atsakymo.

Taip manyti pagrindas yra didelis.
Neužmirškime, kad amerikiečių ir rusų armijos jau 

yra susijungusios. Vokiečių armijos suskaldytos į ke
lias dalis. Jos nebeturi tarp savęs susisiekimo ir to
liau kariauti nebegali. Visi didieji miestai ir centrai 
užimami: Berlynas šiandien bus užbaigtas valyti nuo 
nacių, Munichas jau amerikiečių rankose, užimamas ir 
Hamburgas. Italijos fronte paimtas Milanas, Venecija 
ir kiti miestai. Visur vokiečių pasipriešinimas pasida
rė visai nebereikšmingas.

Ištikrųjų, Vokietijos nacių kruvinoji karo mašina 
jau yra į dulkes sumalta. Karą Europoje galima lai
kyti baigtu. Pergalės Dienos paskelbimas, tai tik for
malumo dalykas. Pagaliau ir to formalumo gal jau 
šiandien susilauksime. Juo greičiau, juo geriau, nes 
pasaulis 5 ra ištroškęs taikos.
★ .

Maldos mėnuo
Neužmirškime. kad Šventasis Tėvas prašo visų ti

kinčiųjų visą gegužės mėnesį — Švč. Panelės Marijos 
mėnesį pašvęsti gilioms ir karštoms maldoms už at- 
steigimą pa-aulyje teisingos ir pastovios taikos.

Mes. lietuviai, maldausime, kad pokariniame pasau
lyje ir Marijos žemė ■— Lietuva būtų nepriklausoma 
ir naudotus visomis laisvėmis.

mis. Amerikos visuomenės 
organizacijomis etc. Publika 
džiaugėsi, kad ALT pasiun
tė delegaciją ir kad pasiun
tė kompetentingus žmones.

IMigiau tokių patriotingų 
mitingų!

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!
REMKITE TUOS. Ki'RIE 
SKELBIASI "DRAUGE”.

Svarbūs Tautos
Reikalai

Praėjusį sekmadienį įvyko 
gausingas, patriotiškas Chi- 
ęagos lietuyių masinis susi
rinkimas. Jį surengė Ame
rikos Lietuvių Tarybos sky
rius.

Kadangi momentas nepa
prastai svarbus: pergalės 
laimėjimo išvakarės Europo
je. San Francisco konferen
cija. Lietuvos padėtis, todėl 
susirinkimo reikšmė buvo 
nepaprastai didelė,

★ ★ ★

Masiniame susirinkime gi
liai susikaupusi publika pa
gerbė velionies Prezidento 
F. D. Roosevelto brangią at
mintį.

Vienas iš kalbėtojų atpa
sakojo velionies nuopelnus 
Amerikai, pavergtųjų tautų 
laisvinimui ir Lietuvai. Ke-
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Šiuo žemėlapiu parodoma, kurioje vietoje įvyko kitas 
Amerikos ir Sov. Rusijos kariuomenių susijungimas per 
Austriją, ties Linz miestu. Amerikiečiai taip pat užėmė
Munich, o Italijoj britų kariuomenė pasiekė Milaną. (Acme 
Draugas telephoto)

lėtą savaičių prieš mirtį 
Prez. Rooseveltas pakartojo 
savo nusistatymą už laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą.

Kalbant apie velionį Pre
zidentą daugelio žmonių a- 
kyse matėsi ašaros.

★ ★ ★

Svarbaus mitingo publika 
vienbalsiai nutarė siųsti pra 
šymą naujam Prezidentui 
Trumanui, kad jisai vestų 
pasaulį į teisingą ir pasto
vią taiką, vykdant Atlanto 
Čarterio dėsnius, jungtinių 
tautų deklaraciją ir kitus 
tarptautinius susitarimus. 
Vienbalsiai nutarta prašy
ti, kad Prez. Truman stovė
tų ir už Lietuvos žmonių 
teises į laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą.

★ ★ ★

Chicagos lietuvių masi
niame mitinge tartas stiprus 
žodis ir San Francisco kon
ferencijos reikalu. Priimta 
gera, rimta ir griežta rezo
liucija, 1 reikalaujant, kad 
šiomis dienomis San Fran
cisco organizuojama pasau
lio saugumo organizacija 
būtų pagrįsta moralumo ir 
teisingumo pagrindais ir 
kad į tą organizaciją įeitų 
ir Lietuva, kaipo laisva, ne
priklausoma ir demokratinė 
respublika. Rezoliuciją nu
tarta pasiųsti į San Fran
cisco konferenciją ir Prez. 
Trumanui.

★ ★ ★

Didelio entuziazmo susi
rinkime sukėlė perskaityta 
telegrama iš ALT delegaci
jos San Franciskoje. Visi 
džiaugėsi, kad delegacija o- 
fisą įsisteigė, konferencijos 
sekretoriate užsiregistravo, 
plenumo posėdžiuose daly
vauja, palaiko glaudų kon
taktą su spaudos agentūro-

Kiekvienas gali būti "delegatu" Į 
San Francisco konferenciją

Lietuviai, siųskime milijoną laiškų
Iš Statė Department šio

mis dienomis atėjo įgalioji
mas kiekvienam amerikie
čiui tapti •‘delegatu’’ į San 
Francisco taikos konferen
ciją.

Tą galima padaryti laiš
kais su patarimais. Reikia 
siųsti šitaip, kaip Statė De
partment pataria:

Division of Public Liaison 
American Delegation United 
Nations Conference, San 
Francisco, California.

Kitokių “įgaliojimų” dėl 
privačių delegatų nėra. Jei 
kas nori važiuoti ir įteikti 
savo patarimus personaliai 
į viršminėtą ofisą, tą gali 
daryti. Tai šis yra Statė De
partment parėdymas — ir 
tiktai tokis!

Kiek miltų?
1900 metais Jungtinių A- 

merikos Valstybių gyvento
jas suvartodavo apie 230 
svarų miltų per metus. Po 
pirmojo pasaulinio karo per 
capita suvartojimas nukrito 
maždaug iki 200 svarų me
tuose. ir per pastaruosius 10 
metų nusistovėjo maždaug 
155 svarai miltų.

Kad būti laibesnėmis. mo
terys valgo mažiau duonos, 
ir kai gyvenimo būvis paki
lo. visi žmonės valgo dau
giau mėsos, pieniškų produk
tų ir daržovių.

Patartina kiekvienam A- 
merikos lietuviui kreiptis su 
laiškais prašydami atgavi
mo laisvės Lietuvai. Tas la
bai svarbu. Tesiunčia laiš
kus tėvai, motinos, vaikai.

Adresuokite į viršminėtą 
konferencijos ofisą.

Pasiųskime milijoną laiš
kų dėl Lietuvos! S. P.

Mrs. Sybille Reinhardt iš 
Detroit, Mich., džiaugsmą 
lieja su malda, kad jos sū
nus Maj. Gen. E. F. Rein
hardt. komendantas U. S. 
69th Infantry Division. pir
mas oficialiai atliko sujun
gimą Amerikos ir sovietų’ 
kariuomenių prie Elbe upės. 
(Acme-Draugas telephoto)

S
KLAUSYKITE

VALIAUSIŲ MNIŲ — PRANEŠIMŲ — 
MUZIKOS — DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS--5
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
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Taipgi Paaiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMA, VAIDINANT 
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Jau nustatyta tvarka

Lietuvių maldos dienai katedroje

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 5

GANDO PAVEIKTA I

I

PAMOKSLUS SAKYS LIETUVIŠKAI KUN. K. BA
RAUSKAS, ANGLIŠKAI J. E. ARKIV YSKUPAS S. 
A. STRITCH. PAMALDŲ TVARKĄ VES PRELATAS 
M. KRUŠAS

KOMISIJOS 
SUSIRINKIMAS

Kry-'Balandžio 26 d. Šv. 
žiaus parap. klebonijoje bu
vo lietuvių maldos dienos 
komisijos susirinkimas, ku-į 
riame nustatyta dienos tvar-Į 
ka, gegužės 13 d., 4 vai., Šv. 
Vardo katedroje.

Pamaldų tvarka bus se
kanti.

Išstatymas Šv. Sakramen
to.

O Salutaris.
Litanija Šv. širdies Jė

zaus.
Lietuviškas pamokslas. 
Giesmė — Gailestingoji. 
Malda už Lietuvą. 
Giesmė solo.

• Suplikacijos.
J. E. Arkivyskupo 

mokslas.
Tantum Ergo.
Palaiminimas šv. Sakra

mentu.
Garbinkime Šv. Sakramen

tą.

pa-

i5.

Tėvu Pranciškonų 
misijos 1945 m.

VADOVAVĘS
SUSIJUNGIMUI

, vyskupijos bažnyčių moti
nos name. Ir čia drauge su 
savo Ganytoju, J. E. arki
vyskupu S. A. Stritch, ku
ris visuomet kėlė savo bal
są už Lietuvą; prašysime; 
Dievo, kad Jis atsižvelgtų į 
kentėjimus, vargus Lietu- į 
vos žmonių ir išvestų juos-7”^ °er A^eriką 

perėjo gandas, kad naciai 
jau pasidavė aliantams.
(Acme-Draugas telephoto)

iš tos baisios nelaimės.
Atsiminkime, kad gegužės 

13 d. taip jau yra Motinų 
Diena. Brangios motinos, jū
sų sūnūs gerbė jus ir my
lėjo. Bet šiandie jie kauja-

Nuotrauka moters San 
Francisco konferencijoj, kuo 
met žaibo greitumu praeitą

Iškilmių vedėju išrinktas 
prelatas M. L. Krušas. Jei 
jis iš kokių nors priežasčių 
negalėtų, tai tą pareigą at
liks kun. I. Albavičius, dia
konu kun.
subdiakonu kun. V. černaus 
kas. Prie J. E. arkivyskupo 
kun. A. Briška ir kun. A. 
Linkus.

Lietuviškai pamokslą 
kys kun. Barauskas.

Solo giesmę giedos art. A. 
Brazis. j

Kvietimu per radio rūpin
sis kun. I. Albavičius.

Garsinimu ir kvietimu 
spaudą kun. A. Briška.

Bridgeport. — Moterų Są- - 
jungos 49 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks šį v'ka
rą, gegužės 1 d., 8 vai. va
kare, parapijos mokykloje. 
Visos narės kviečiamos at
silankyti. Yra daug reikalų 
svarstymui ir svarbių pra
nešimų. Valdyba |

I i
i
I

B. A. LACHAVVICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA — 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pull. 1270
Rez. tek: Commodore 5765.

Lewiston, Maine — šv. 
Patriko bažnyčios koplyčio
je, gegužės 10-20 d. — tėv. 
Juvenalis Liauba.

Haverhill, Mass. — Šv. 
Jurgio parapijoje, gegužė? 
6-13 d. — tėv. Justinas Vaš- 
kys.

Rumford, Maine — Šv. A- 
tanazo bažnyčioje, gegužės 
17-20 d. — tėv. Justinas Vaš- 
kys.

Newark, N. J. — švč. Tre
jybės parapijoje, misijos ir 
40 vai. atlaidai, gegužės 14- 
22 d. — tėv. Juvenalis Liau
ba.

Elizabeth, N. J. — švento
Petro ir Povilo parapijoje,' mui su rusų kariuomene, 
šv. Onos no vena, liepos 17- (Acme-Dbaugas telephoto) 
26 d. — tėv. Juvenalis Liau-'---------------------------------------—
ba PRANEŠIMA!

Chicago, III. — Visų šven
tųjų parapijoje, šv. Onos no- 
vena, liepos 17-26 d. — tėv. i 
Agnelius Krasauskas.

1 Newtown. Pa.- — šv. Ka
zimiero Seserų vienuolyne, 
metinės rekolekcijos, rug
pjūčio 6-15 d. — tėv. Juve
nalis Liauba.

Plymcuth, Pa. — šv. Ka
zimiero parapijoje, 40 vai. 
atlaidai, rugsėjo 23-25 d. — 
tėv. Juvenalis Liauba.

Franciscan Fathers.
Mount St. Francis, 
Greene, Me.

Canal 2515

Skaitykite “Draugą”

• ALFRED VASAITIS •
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

F

Majoras gen. E. F. Rein- 
hardt, komendantas 69-sios 
Infantry Divieion, U. S. Pir-i 
mosios Armijos, vadovavęs

1 ■ i
iš vakarų pusės susijungi-j

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

B. Kazlauskas, ‘‘Blaise 
Studio” 150 Broadway, Mel

ši" už pasaulio laisvę. Kad ™se Park. savininkas, cice- 
ta laisvė būtų pritaikinta rietis, nufotografavo stalus 
ir mūsų tautai, jūsų malda S'J eksponatais ir parod-os. 

darbininkes, iš jų padarys1 
judamus paveikslus. B. Kaz
lauskas yra gabus meninin- į 

kas savo specialybėje, pui
kiai padaro spalvuotus, ju- 

prie Dievo teisingojo, prie darnus, paprastus paveikslus 
Dievo galingojo. ’ >ir PįSiai patarnauja, ypatin-

Kun. A. Briška i gai organizacijų reikalams 
laiką ir darbą paaukoja.

Nebuvo garsinta, kad įėji
mas laisvas — publikos bū
tų atsilankę žymiai daugiau 
ir nauda didesnė būt buvus. 
Šiaip paroda buvo vykusi. 
Net stebėtis tenka, iš kur 
rengėjos šiais laikais gau
na kumpių, sūrių, skiland
žių. lašinių, dešrų, čielų par
šų ir k. gėrybių?

Lankytoja

daug reikš šioje Šv. Valan
doje. Norime matyti Lietu
vą ir jos žmones ne vergi
joje, bet laisvėje. Mūsų šir
džių troškimą telydi malda

J. Paškauskas,

sa-

per

IŠKILMIŲ SVARBA
ir

buvo
•V | zmo-

Tautiniu valgiu 
paroda

Ciceroj bal. 22 d. 
didelė ir įdomi. Daug
nių lankėsi, pirko įvairius, 
šiais laikais suikiai gauna
mus produktus, .gėrė ir val
gė. Buvo duodami šalti už
kandžiai ir pietūs iš 8-10 
šiltų tautinių valgių: šiupi- 
nis. vėdarai, kugelis, dešros, 
mėsa, kastinis, sriuba, ka
va su pyragaičiais ir k. Už-

i
kandžiais, pietumis ir išsta-

I

Bridgeport. — Kat. Fede
racijos 26 skyriaus 
mėn. susirinkimas 
antradienį, gegužės 
vai., parapijos salėj, 
mentas mums turi
viską svarbesnis. Lietuvos 
ateitis dabar arba nieka
dos; šaukia mus visus į grei 
tą pagalbą. Ona Banys

svarbus 
įvyks 

2 d., 8 
Šis mo- 
būti už

Maldos dienos reikšmė 
svarba yra didelė. Mūsų Ga
nytojas, taip jau buvusis 
prezidentas nenuilstančiai 
ragindavo prie maldos, prie 
Dievo. Tiesa, mes savo baž
nyčiose laikėme pamaldas, 
meldėmės už taiką, už pa
saulio ramybę. Bet dabar 
artinasi valanda, kada tu
rėsime progos visi drauge 
susirinkti prie maldos erd
vioje, gražioje Šv. Vardo ka
tedroje, visų Chicago arki-

■
Vienų Metų Mirties

Sukaktuvės

A A
VLADISLOVAS 

K ILTĮ NAS
Jau sukako vienerl metai, kai ■ 

negailestinpa mirtis atskyrė iš ' 
mūsų tarpo mylimą broli Vla
dislovą K i Įtiną.

Netekome savo mylimo Gi- 
KUŽės 2d.. 19 11 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados noįtalesime užmirš
ti. Lai gailestingas Pievas su
teikta Jąm amžiną atilsi.

M«s. atmindami tą jo liūdią 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme 2-jas gedulingas šv 
Mišias iaž jo sielą Geg 2<t.. 
1945iii.. «:0<> vai. ryte. I hevo
Apvaizdos par. bažnj čk>j<-. ir 
Geg. 4d.. 7:30 vai. ryti-. Gimi
mo Paneles švenčiausios par. 
bažnyčioj. Marųm-lte Parke.

Kviečiam,- visus gimines, ir 
draugus, kaimjmrs ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasim-tsti už 
a. a. Vladislovo Kiltino sielą

Nuliūdę lieka: .Ses.in> Stanis
lava Mažeika. Broli- MeK-štn- 
dra- Kiltimi- ir kitos Giinės.

*

AA

i

i

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

PETKUS

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamai

Atsiverčia...
Capt. George W. Heinzen. 

U. S. armijos kapelionas, iš 
Milwaukee, Wisc., kuris yra

tytais eksponatais lankyto- Ledo road apylinkėje, Indi
jai buvo labai patenkinti, joje. rašo, jog daug Indijos 
jais gėrėjosi ir teiravosi, ka- žmonių atsiverčia kataliky- 
da vėl paroda bus suruošta, bėn.

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

Čia rasite suvirs 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)

ANTANAS BUKANTAS
Mirė Bal. 29d., 1945in., 3:-

45 vai. ryte, sulaukęs 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje.
Šiaulių apskr.. \ ykšnių 
pijos. Amerikoj išgyveno 32

Paliko dideliame 
moterį Oną (po tėvais 
ginaitė); sūnų Kazimierą 
S. Army Air 1-orce): 
Pranciškų ir jo šeimą: 
brolį Bartkų; ir daug 
giminių, draugų ir pažįstam j.

Velionis priklausė 
S. L. A. 125-tos kuopos.

Kūnas pašarvotas i-amuos--: 
1311 No. 34th Avenue. Mel
rose I’ark, III. Laidotuvės į- 
vyks trečiad.. Gegužės 2d. iš 
namų 9:30 vai. ryto bus atly
dėta į St. Charles par. baž
nyčią. Melrose Park. III., ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Moteris, Sū
nus. Brolis, Pusbrolis ir visos 
kitos mūsų Gimines.

Laid .direktorius — Anta
nas B. Petkus, tel. Cicero 2109.

puses

Kilo iš 
para

rti, 
nuliūdime: 

Bud- 
CC. 

broli 
pus- 
kittj

prie"

MARIJONA 
PETRAUSKIENĖ

Gy v.: 
Avenue.

Mirė
15 vai. 
tų amžiaus.

Gimus 
Panevėžio 
je išgyveno

Paliko
4 dukteris 
ir žentą Tdward ir 
Kuth, Oną Sakaitis ir 
\Vaiter. Stella Bohden ir 
tą Bill ir jų šeimą, 
ną Ižrizga ir žentą Bill ir 
šeimą: 2 sūnus 
marčią Anna ir 
Charles (V. S.
niuoše): ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Keis
tučio Pašelpos kliūbn.

Kūnas randasi pašarvotas — 
J. Liulevičiaus koplyčioj-*. 4 3- 
48 So. California Avė. laido
tuvės įvyks trečiadienį. Gegužės 
2d., 1945m. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Ne
kalto Prasidėjimo švenčiausios 
Panelės Marijos par. bažny
čią. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liėkaf: Dukterys, 
nai. žentai. Marti. Anūkai, 
visos kitos Giminės.

Laid. direktorius: J. LiUlevi
čius. tel. LAFayette 3572.

NULIUDIMO
4436 So. California 
Chicagro. Illinois. 

Bal. 30d.. 1945m.
ryte, sulaukus 62

Lietuvoje. Kilo 
apskričio. Ameriko- 

59 njetjš.
dideliame nuliūdinu-: 

— Viktoriją Suchar 
anūkę 
žentą 

žen- 
Mag-d . . - 

jų 
— John ir 

jų šeinio, ir 
Army užsi--

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCE 
Patarnavimas

Dieną ir Naktį*

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

NORIU PIRKTI
UŽ CASH

Namus
Farmas

AR

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl susitarimo šauk—

Republic 6051

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.

IGNACAS J. ZOLP
1646 VVEST 46th ST,_______ Phone YARDS 0781
MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ.* Phone YARds 1138-89

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANal 
COMmodore 

PULlman

2515
5765
1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YAJRds 4908

J. LIULEVICIUS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Tdephone YABds 1419

Split by PDF Splitter
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Pavyko lietuvių susirinkimas

Ir toliau kovokime už Lietuvą...
VIENA MOTERIS ĮTEIKE ŠIMTĄ DOLERIŲ IR TARĖ 

“GELBĖKITE LIETUVĄ!”

Praeitą sekmadienį įvyko 
Chicagos lietuvių gausus ir 
svarbus susirinkimas, kuria
me buvo pranešta apie Ame
rikos Lietuvių Tarybos veik
lą, veikiant ir kovojant už 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę.

Dideliam mitingui pirmi
ninkavo Dr. Drangelis.

Lietuvos reikalais kalbėjo 
L. šimutis. P. Grigaitis, kun. 
Ig. Albavičius, Lietuvos kon
sulas Dr. P. Daužvardis ir 
kun. K. Barauskas.

Programą paįvairino lie
tuvaitės solistės, ypač gra
žiai padainavo lietuviškas 
dainas p-lė Marytė Punkš- 
miutė ir p-lė Barčus. Tiesą 
pasakius visos mergaitės 
gražiai dainavo, bet kores
pondentui nepasisekė sužino
ti visų dainininkių pavar
džių, todėl jis neturi galimy
bės visas dainininkių pavar
des išvardinti.

Turiu pažymėti vieną įdo
mų įvykį. Agnietė Gylienė 
parėjo namo, atnešė šimtą 
dolerių, atnešė prie susirin
kimo prezidiumo stalo ir ta
rė: “Imkite šimtinę ir gelbė
kite Lietuvą iš nelaisvės.”

Dar du asmenys Lietuvos 
reikalams paklojo po šimtą 
dolerių, tai yra Dr. P Atko
čiūnas ir dar vienas asmuo, 
kurio pavardę paskelbsime 
kitą kartą.

Į

Susiiinkimas buvo gau
sus — pilna salė buvo žmo
nių, daugiausia buvo vyrų, 
kaip ąžuolų, kurie kovoja, 
kad Lietuva-vėl atgautų lais
vę ir nepriklausomybę.

Į susirinkimą taip pat 
buvo atvykę kun. J. Paškau- 
skas. kun. Dr. K. Gečys, 
kun. P. Cinikas. M. I. C., ir 
kun. A. Naudžiūnas. M. I. C., 
kun. A. Briška, daug biznie
rių ir profesionalų.

Kas Girdėt^

Chicagoje ♦

Mrs. L. Abromaitis, 
So. Union. gavo žinią, 
jos sūnus Jonas Abromaitis, 
tarnaująs 7-toje armijoje, 
buvo sužeistas karo lauke, 
Vokietijoje. Jis dabar ran
dasi ligoninėje, kur tai Pran
cūzijoje. /

* -•< *

Už Lietuvą!

1930
kad

Nelaimės

Važiuojant keliu

Gegužės 13 dieną, 
po pietų, šv. Vardo katedro
je. įvyks pamaldos už Lietu- 

!vą. Svarbų pamokslą pasa
kys arkivyskupas Stritch. 
Lietuviškai pamokslą sakys 
K. Barauskas. “Draugo” re
dakcijos narys.

Visi atvykite į šias pamal
das.

4 vai

* *

Baisu ir žiauru!
ČIA PADUODAME ĮVAI
RIŲ RŪŠIŲ NELAIMES 
KELIAUJANT

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS Antradieni

VISI IŠTROŠKĘ PALIAUBŲ

i

zy

Gegužės mėnesį
ST. AUGUSTINE. Fla. — 

Gegužės mėnesį St. Augis- 
tine vyskupijos kiekvienoje 
parapijoje bus laikomos šei
mos konferencijos. Apie tai 
pranešė vyskupijos kancelia- 
rija. Konferencijos tikslas: 
iškelti šeimos ir krikščioniš
kų idealų reikšmę

Nuotrauka Chicago vidurmiesčio praeita šeštadienio vakarą, kuomet žaibo greitumu 
perėjo paleisti gandai, kad naciai pasidavė aliantams. Bet prez. Truman pranešimas, 
kad tai neteisingas gandas, atvėsino gyventojų jausmus. (Acme-Draugas telephoto)
------------------------------------------------------------------- ----------

Gaisrui kilus

Žuvo vaikas ir jo mažiukė sesutė
_____________

VAIKAS MIRĖ NUO DŪMŲ UŽTROŠKIMO, KAI UGNIS 
SUNAIKINO MIEGAMĄJĮ KAMBARĮ. VAIKAI RAS 
TI SUSIGLAUDĘ UŽ DEGANČIOS LOVOS

NEW YORK. — Trijų me
tų amžiaus vaikas ir jo jau- 

j nesnioji sesutės, viens kitą 
apsikabinę, balandžio 29 die
ną mirė nuo dūmų užtroški- 
mo, kai ugnis sunaikino jų 
name, antrame aukšte, mie
gamąjį kambarį. Queens.

Vaikai, žuvę gaisre, yra 
sužeistojo kareivio pvt.Geo- 
rge Herman. Vaikas turėjo 
3 metus, o jo sesutė buvo 18

■ mėnesių. Jie buvo rasti 10 
valandą iš ryto už degančios 
lovos.

Mrs. Frances Indrelunas. 
48 metų, prisipažino praeito 
sekmadien’o vakare, kad ji
nai nužudė savo vyrą Juoza-

25 pėdų trokas. kuriame pą, 44 metų, perplaunant jo 
buvo 18 galvijų, apvirto 51st gerklę, kaip jis miegojo jų 
ir Damen avė., praeito sek- namo 
madienio vakare, kai trokas i 
susidūrė su gatvėkarių. Earl 
Larson, 36 metų. 6346 So. 
Fairfield avė., motormanas. 
buvo sužeistas. Troko vai
ruotojas išvengė sužeidimo. ,

Sunkiai sužeistas karo 

rašytojas
LONDON.—William Frye, 

Associated Press karo ko
respondentas. buvo sunkiai 
sužeistas balandžio 29 dieną, 
kai jeep, kurioje jis važiavo 
iš britų 2-ros armijos fron
to, Vokietijoje, buvo su
trenkta tarp troko ir medžio

X

Kai sutrenkė
CHICAGO. — Penki

menys buvo lengvai sužeisti 
praeito sekmadienio vakare, 
kai 63-čios gatvės gatveka- 
ris sudavė į stovintį gatve- 
karį. Paulina str.

basemente. 3348 W. 
38th pi. Jo galva beveik bu
vo nukirsta.

Jinai su vyru prieš tai 
rėjusi šeimyninį ginčą, 
buvo pranešta.

♦ y. *

Sumušė

tu-

i

¥

i

Labai žymus vyras, 
katalikas mirė 

Joseph V. Connally.
katalikas pasaulietis,

Sužeistas jūreivis
Karo informacijos ofisas 

pranešė, kad sužeistųjų jū
rininkų skaičiuje yra pfc.1 
USMCF, Thomas J. Luckas- 
chunas, jo tėvas John 

įckaschunas gyvena 264 
ly str.. Luzerne, Pa.

Vaikų motina Mrs. Betty 
Herman, palikusi vaikus 
prieš pusvalandį, atlikti tele
fono šaukimą, sugrįžo, kai 
gaisrininkai nešė vaikus į 

; gatvę. Policija pareiškė, kad 
atrodo, jog vaikai žaidė su 
degtukais.

ESE ŽINIOS
Mergiotės apiplėšė 

mergaite
CHICAGO. — Kai Miss 

Vernell Anaerson. 19 metų. 
1313 Leland avė., ėjo aukšti 
rytą balandžio 28 dieną na
mo, jinai buvo apiplėšta 
dviejų jaunų moterų, viena 
iš jų buvo ginkluota.

Dvi plėšikės mergaitės iš 
Miss Vernell atėmė naują 
paltą, rankinį laikrodį ir žie
dą. viso už $150 vertės. Ji 
buvo apiplėšta Leland ir 
Malden gatvių koridoriuje, 
kai plėšikės ją ten įstūmė.

graži progra- 
Grinius buvo 

jaunimo myli- 
jį ir Bridge-mus

. nuo 1912 metų laikraštinin- 
I kas, King Features Syndi- 
cate. International News

I Service, International News j Photcs, ir Centrai Press As-.
I sociation prezidentas, mirė 
; nuo širdies atakos, kurią ga-. 
i vo, kai grįžo namo su žmo- 
I na.

^u" Joseph V. Connolly buvo 
arkivyskupo Francis J. Spell- 
mano pasauliečių komiteto' 
nariu, New York katalikų 
labdarybėje. 1938 metais jis 
kalbėjo Eucharistiniame kon
grese. New Orleans. Jis bu
vo priimtas audiencijoje mi-' 
rūsio popiežiaus Pijaus XI.

su

/
Sužeisti Europoje

Europos karo lauke 
žeistųjų amerikiečių karei
vių skaičiuje yra Sgt. John 
Shinkus, jo motina Mrs. 
Shinkus gyvena Main str.. 
Connerton. Pa.; pfc. Eddin 
C. Starosta, jo motina Mrs. 
Ludwika Tatar gyvena Gro- 
vertown, Ind.
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buvo rastas rankinukas ir 
registracijos pažymėjimas, ir 
tie dalykai nuvedė policiją į 
vieno kambario apartamen
tą, 22 W. Goethe. ir buvo 
areštuota trys asmenys, dvi 
mergiotės ir vienas vyras.

Jie buvo anksti balandžio 
30 dieną ryšiumi su tuo įvy
kiu policijos klausinėjami.

Miss Doroty Fortier. 
metų, buvo sumušta praeitą 
sekmadienį po pietų vieno iš 
keturių jaunuolių, kuris iš-: kusi ginklo kova tarp dviejų 
šoko iš automobilio, kai ji- automobilių keleivių, Dear- 
nai ėjo 45-toje gatvėje, tarp born ir Oak. Kovos vietoje 
Lowe ir Union avės.
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Kas čia oer dalykas?
CAMDEN. N. J. — 65 me

tų amžiaus moteris pabėgo 
nuo savo vyro Frank W. 
Shivers. kuris turi 83 me
tus amžiaus. Ji pabėgo prieš 
penkis mėnesius.

Atėmė rankinuku
CHICAGO. — Mrs. Ethel 

Keschek, 5403 Parker avė., 
pranešė policijai, kad koks 
tai vyras priėjo prie jos au
tomobilio. kai jinai automo
bilį pastatė N. Pulaski gat
vėje. ir atėmė jos rankinuką, 
kuriame buvo pinigų.

Rado sumuštą
Arthur lies, 27 metų. 1624 

Princeton avė.. Kalamazoo, 
Mich.. buvo rastas negyvas 
jo troko budelėje, balandžio 
29 dieną. Dunnes plačiame 
kelyje, netoli Indiana-Michi- 
gan valstijos rubežiaus. Co- 
roner Russell L. Beck, iš Mi- 

| chigan City, Ind.. pasakė. 
Į kad lies buVo sumuštas.

Baigęs universitetą
Matthew J. Connelly. bai-; 

gęs Fordham universitetą, j 
New York mieste, buvo pa
skirtas prezidento Harry S. 
Trumano slaptu sekretoriu
mi.

Connelly yra gimęs Clin- 
ton. Mass.; jis yra St. Mar- 
tin’s parapijos narys, Wa- 
shington^ D. C., ir jo sūnus 
lanko St. Martin’s parapijinę 
mokyklą.

X Kun. Juliui Griniui iš
leisti iš Cicero, Liet. Vyčių 
14-tos kuopos iniciatyva ruo 
šiama vakaras gegužės 3 d., 
parapijos salėj. Be užkan
džio, bus ir 
ma. Kun. J. 
labai Cicero 
mas. Pamils
port jaunimas.

X A. a. Marijonos Kareč- 
kienės laidotuvės buvo vie
nos gražiausių No. Side. Ir 
nenuostabu. Velionė buvo 
viena seniausių toj koloni
joj gyventojų, pavyzdinga 
parapijietė, draugijų narė, 
veikėjų ir rėmėjų viso tau
tiniai religinio veikimo.

X Praeitą sekmadienį vi
si didesni parengimai Chi- 
cagoj: masinis lietuvių mi
tingai, Gildos seimas, Da- 
rius-Girėnas Kareivių Moti
nų klubo vakaras ir kiti 
vyko. Visuomenė domisi 
tuvos reikalais ir remia 
vas įstaigas.

X Juozas Mickeliūnas,
blikacijos narys Darius-Gi- 
rėnas posto komiteto, kuris 
pasiryžo suregistruoti visus 
Cock apskr. lietuvius tar
naujančius karo jėgose, sa
ko, kad kortelės plaukia iš 
visų pusių. Ragina, kad ne
būtų apleistas nei vienas lie- 

I tuvis.

pa-
Lie 
s a-

pu-

I

700 moterų
WASHINGTOX. — Ame- 

rikos katalikų universitete 
įvairiose mokslo šakose stu- i

Į djuoja daugiau kaip 700 pa
sauliečių moterų. Apie tai 
pranešė Dr. Eugenie A. Leo- 
nard, moterų dekanas

X Steve VVilkas, cicerie- 
tis. išrinktas vice pirminin
ku Cicero-Eagles Bowling 
turnamentui 1945-6 metams. 
Šių metų turnamente, kuria
me dalyvavo 16 tymų, lai
mėtoju pirmos vietos išėjo 
Blue Point Cafe tymas, ku
riame lošė ir lietuvis Belu- 
žis.
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X Moterų Sąjunga, Ame
rikos lietuvių katalikių mo
terų centralinė fraternalinė 
organizacija, šiomis dieno
mis įregistruota Michigan 
vai. Girdėt, kad dėlto ir šių 
metų tos sąjungos seimas

— bus ne Chicagoj, bet De- 
7-tasis karo paskolos va- troit, ar Grand Rapids, Mi- 

jus prasidės gegužės 14 die- chigan, kur gyvuoja skait- 
ną. Ieškoma tam darbui lingos kuopos. 
45.000 asmenų.

I Už
VATIKANAS. — Popie

žius Pijus XII prašo, kad 
gegužės mėnesį būtų mel
džiamasi ypač už taiką.

Trys vaikai gimė
MEMPHIS. Tenn. — Gimė 

trys vaikai (trejukė) dėl Mr. 
ir Mrs. T. B. Akins, iš Earle, 
Ark.. balandžio 29 dienos

! vakare, 10 valandą Vaikų1 
; tėvas yra -65 metų ir motina 
j 36 metų amžiaus. Kūdikiai 

m™™™ t-> ■ yra: du berniukai ir viena
mergyte, ir kiekvienas sve
ria po pustrečio svaro.

■ . . . ■ ■ .—/ -S

Paskendo vandenyje
Balandžio 30 dieną pa

krančių sargai tęsė ieškoji
mą kanale, netoli Division 
gatvės tilto, dėl James Nape. 
9 metų, 2145 136th. Blue 
Island, lavono. Manoma, kad 
vaikas įkrito į vandenį ir pa
skendo, kai jis žaidė su savo 
broliu Henry. 7 metų, ant 
tilto. — policija pareiškė.

Tris areštavo...

buvo palikta automobilis. 
' kurio langas buvo paliestas 
t šešių kulkų, automobilyjePirkite karo bonus

Ką pareiškė?
American Dental žurnalas 

pareiškė, kad ateityje bus 
jaučiama dantų gydytojų 
stoka.

I

Paltus pavogė
Harry Noble, 1040 E. 80th 

str.. pranešė policijai, kad iš 
jo automobilio, kuris buvo 
pastatytas 75tr ir Halsted 
strs., kas tai pavogė du vir
šutinius paltus.

Platinkite “Draugą”

1

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• BRANDĖS
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDLALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

X Genė šaučunas, ne jos 
sesutė Agnės, bus Sodalici- 
jų Chicago apskrities “Ge
gužės Karalienė” per Mari
jos vainikavimo iškilmes ge
gužės 6 d., Gimimo šv. Ma
rijos parapijos bažnyčioje. 
Genė o ne Agr.es taip pat 
yra išrinkta Soda’icijų Chi
cago apskr. pirm.

i

Plrmam Atėjus Pirmas PatarnavlnuM

MONARCH

LIQUOR

STORE

I
3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054

X Bridgeportietės veikė
jos. dalyvaudamos Nele Pr. 
Seserų Gildos seime ir ste
bėdamos nepaprastus prane
šimus iš kolonijų, tiesiog 
apgailėjo, kad viena didžiau
sių kolonijų, taip silpnai bu
vo atstovaujama. Gerb. vei
kėjos nuo šio seimo pasiry
žo. kad ir Bridgeportas atei
tyje bus garbingai atstovau
jamas. •z

l Skelbkitės ‘'Drauge”
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