
■■š

‘w ,£'l f

No. 82

DRAUGAS
The LlthuanUo Daily FrUąd

PLTB'LISH'ED BT THB UTHUANIAN 
CATHOUC PRESS SOCIETY

2334 8. Oaldey Ave^ Chicago, Pt 
Telephone Canal 8010—8011

The moet lnfluentlal 
LJthuanlan Peily ln America

Kaina 3c

THE UTHUANIAN DAILY FRIEND
Chicago, IUlnois, Ketvirtadienis, Balandžio (Aprll) 6 d., 1944 m. Price 3c

..."and that government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.”
-—Abraham Lincoln

voi. xxvm

NUKIRTO AIRIJOS-ANGLIJOS TELEFONĄ
ITALAI KARIAI ATMUŠĖ NACIU 

KONTRATAKA CASSINO FRONTE
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Neapoly, bai. 5.—Šiandien 
pranešta, kad italai kariai, 
kurie užėmė Marrone kalną, 
atmušė didelę nacių kontra
taką. Marncne kalnas ran
dasi į šiaurryčiui nuo Cas
sino miesto. Apart šio kal
no, italai kariai praeitą sa
vaitę užšmė du kitus kalnus 
toje apylinkėje.

Kitur Cassino fronte vyk
sta artilerijos dvikovos, ir 
daugely vietų aštrūs patro
lių susirėmimai. Sąjungi
ninkų artilerija išsprogdino

Japonai Indijoje 
užgrobė dali kelio

NEW DELHI, bai. 5. — 
Šiandien sakoma, jog į In
diją įsiverpę japonai dabar 
valdo 15 mylių plotą vieš
kelio tarpe Imphal, Manipur 
lauke, ir Kohima, 60 mylių 
į šiaurę. Jie per šešias sa
vaites turi ten įsteigti stip
rias linijas, arba “monsoon”

• audros nušluos juos ir jų 
šansus dasimušti iki Bengal- 
As?am geležinkelio, kuriuo 
sąjungininkų kariuomenėm 
pristatoma reikmenys.

Pietrytinės Azijos koman 
dos komunikatas sakė japo
nų spaudimas padidėjo vi
sam Assam fronte. Praneša
ma, kad pasitraukią britai 
ir indėnai kariai apsaugo 
savo eiles. Kiti šių dalinių 
kariai turi pramisti ir lai
kytis iš parašutais jiems 
nuleidžiamų reikmenų ir 
maisto.

Komunikatas sakė japo
nai, kurie pasiekė Imphal- 
Kohim.a vieškelį, dar neat
stumti.

Šiaurinėje Burmoje, Gen. 
Merrill amerikiečiai kariai 
pasivarė gPyn už japonų li
nijų.

Komunikatas taipgi pra
nešė, kad sąjungininkų lėk
tuvai atakavo aliejaus ir 
elektros įrengimus pietinėj 
Burmoj ir apšaudė priešo 
dalinius Indijos pasienyje.

IŠ PEARL HARBOR. — 
Laivyno lėktuvai nuskandi
no nedidelį japonų prekybi
nį laivą prie Wake salos. 
Kiti lėktuvai atakavo Pona
pe, ir apdaužė aerodromą ir 
kitos japonu įrengimus Mar 
shalluose.

KALENDORIUS
Balandžio 6 d.: Didysis 

Ketvirtadienis, ftv. Oelestl- 
nas; senovės: Žintė.

Balandžio 7 d.: Didysis 
Penktadienis, ftv. Rpifani- 

Jot; senovė?: Minvydas.
ORAS

Giedra. Gal bus truputį 
šilčiau.

du priešo amunicijos krovi
nius ir atmušė nepasakytą 
skaičių vokiečių karių.

Tuoj į šiaurvakarius nuo 
Cassino matosi nemažas 
priešo judėjimas. Pačiam 
Gesei no mieste sąjunginin
kai kariai mažais ginklais 
užpuolė nacių pa’rolę ir še
šis jos narius nudėjo.

Penktosios armijos pat
rolės Garigliano fronte at
rado naujas vokiečių kulko
svaidžių pozicijas, kuriais 
tuoj apšaudė sąjungininkų 
mortarų ba tarėjas.

100,000 darbininku 
. streikuoja Anglijoje
Londonas, bai. 5.—An-1 Rusai baigia užimti Tamopolį, Lenkijoje 

glijos streikininkų skaičius

I i

PER KLAIDĄ NUMĖTĖ BOMBAS ANT ftVEICARIJOS MIESTO

Dūmai kyla iš Schaffhausen miesto, Šveicarijoje, kur per amerikiečių lakūnų apsi
rikimą numesta bombų. Bombos užmušė 35 asmenis tame mieste. Amerikos vyriausybė
pasižadėjo užmokėti už visus padarytus nuostolius.

Sugavo 200,000 nacių Odessoje
padidėjo iki 100,000. Apart 
70,000 streikuojančių vyrų 
Yorkshire kasyklose, Bel
faste streikuoja kitas 30,- 
000.

Belfaste streikuoja 20,000 
laivų statybos darbininkų, 
7,000 lėktuvų statybos dar
bininkų, 2,000 municijos dar 
bininkų, ir keli šimtai uostų 
darbininkų.

LONDONAS, bai. 5.—Na 
cių DNB agentūros prane
šimas sakė Amerikos bombe 
riai, lydimi daug naikintu
vų, šiandien po pietų ir vėl 
skraidė virš Rumunijos.

(Acme-Draugas Telephoto).

SAKO RUMUNIJA 
PRA5YS PALIAUBŲ

Telegramos turės eįti per cenzūra
LONDONAS, bai. 5. — mui invazijos paruošimai

Šiandien nutrauktas telefo
ninis susisiekimas tarpe An 
glijos ir visų Airijos dalių. 
Tuo papildoma ankstyvesnis 
įsakymas, kuriuo buvo už
draustas visas keliavimas 
tarpe Anglijos ir Airijos.

Anglijo® vyriausybė sako 
tie žygiai daromi išsaugoji-

sekretų nuo šnipų.
Nors telefoninis susisie

kimas nutraukiamas, tele
gramas bus siunčiamos tar
pe tų kraštų, nors jie turės 
eiti per griežtą militarinę 
cenzūrą.

Daug kur spėjama, kad 
Europos invazija artėja;.

Puolė Prancūzijos invazijos krantą
Britų lėktuvai naktį puolė Vokietiją

Argentina nuėmė 
' agentūros draudimą

BUENOS AIRES, bai. 5. 
— Oficialus kemunik a t a s 
šiandien sakė Argentinos 
vyriausybė gavusi iš United 
Press agentūros ‘‘pakanka
mą prisipažinimą, kad dau
gelis tos agentūros raportų 
iiš Buenos Aires ir Mon'evi- 
deo buvo visiškai netiks
lūs.’ Pareiškimas toliau sa
kė dėl prižado užtikrinti ra
portų teisingumą, Argenti
nos vyriausybė atiduoda 
United Press agentūrai kon 
cesijas priimti ir išsiuntinė
ti žinias Argentinoje.

Argentina buvo uždėjus 
tą draudimą neilgai atgal.

MASKVA, b*l. 5—Rusų 
kariuomenė užėmė Razdel- 
naja, 37 mylias į šiaurvaka
rius nuo Odessos, ir perkirto 
Odessa-Rumunija geležinke
lį. Tais žygiai3 rusai sugavo 
200,000 nacių karių Ode'aąa 
uoste.

Rązdelnaja užėmimas reiš 
kia, kad svarbiosios nacių 
pabėgimo linijos į Rumuni
ją perkirstos. Vienintelis 
kelias atdaras naciams yra 
mažaib laivais persikėlimas 
iš Odessos į Ovidiopolį.

Tarnopoly, Lenkijos gele
žinkelių centre, šiuo laiku 
vyksta durtuvų kovos. Ro

dami Hitlerio įsakymą iai- 
ky is.

Kiti rusų tankų, artileri
jos ir [pėstininkų daliniai 
tampriau suspaudžia ratą 
aplink 15 criešo divizijų li
kučius Skala sektory. Vokie 
čiai paksrtotinai bandė pra 
šliaužti per rusų linijas, bet 
kaskart buvo atmušti.

Trijų dienų sniegų pūgos 
užklojo dideles Rusijos da
lis. Maskvos gatvėkariai ir 
trafikas šiandien visiškai 
kultojo. Kareiviai prisidėjo 
prie gatvių valymo.

Antrą kartą puolė 
Rumunijos sostinę

LONDONAS, bai. 5.—Po 
trijų dienų poilsio, Ameri
kos aviacijos aštunto dali
nio lėktuvai šiandien atnau
jino ofensyvą prieš nacius 
Europoje. Liberator bombe
riai atakavo Pas de Calais 
pakraštį Prancūzijoje.

Bomberių skaičius buvo 
nedidelis, bet juos lydėjo 
nemažas skaičius naikintu
vų. Jų taikiniai buvo nacių

NEW YORKAS, bai. 5.—
Vieno radio korespondento

_iS_JL'.O,ndO”° ! miliUriniąi įrengimai Ūme 
Prancūzijos krabe.kė Angliją pasiekiančios ži

nios iš Turkijos sako Ru
munijos Premjeras Ion An- 
tonescu prašys Washingto- 
no, Londono ir Maskvoj dėl 
paliaubų. Anot koresponden 
to, Antonescu pamokinęs 
taip daryti jo specialus (pa
siuntinys kuris buvo pasiųs 
tas į Cairo užvesti derybas 
su jungtinėm tautom.

Kelias valandas anksčiau, 
britų Mosąuito bomberiai 
atakavo Koelną ir kitus in
dustrinius Ruhro. taikinius 
Vokietijoje.

šios dienos ataka buvo

amerikiečių pirma nuo šeš
tadienio, kuomet Liberator 
lėktuvai puolė pietvakarinę 
Vokietiją, ir vienas dalinys 
per klaidą numetė bombų 
ant Schaffhausen miestoa
Šveicarijoje, netoli Vokieti
jos sienos.

Nacių DNB agentūros pra 
nešimas sakė didelės orinės 
kovcs vyko virš pietinės 
Vokietijos, kuomet naciai 
lakūnai pakilo 'priešintis x 
amerikiečiams. Vokiečių•tpranešimas minėjo tik Ame) 
rikos naikintuvus, ir nepa
sakė ar jie lydėjo bonobe- 
rius. Kaip paprastai, naciai 
teigė, kad amerikiečiai “la
bai nukentėjo.”

De Gaulle vadov-us 
Prancūzijos jėgoms

ALŽYRAS, bai. 5.—Gen. 
Charles De Gaulle šiandien 
perėmė vadovavimą visom 
Prancūzijos armijos, laivy
no ir aviacijos (jėgom, ku
riąs nevaldo Vichy.

LONDONAS, bai. 5 _  ennmų pareigų, vu« imę Prancūzų tautinio išsilai-
Pranešimai iš Stokholmo j nariai šiandien pridavė sa- svinimo komitetas laikė ne- 

vo rezignacijas.
Premjeras prašė kara

Rezignavo visas 
Graikijos kabinetas

CAIRO, bai. 5.—Graikijos 
vyriausybės in exile prem
jerui vakar rezignavus iš 
einamų pareigų, visi likę

sako Bucharestas, Rumuni
jos sostinė, buvo atakuota 
vakar naktį. Tai buvo antras

paprastą posėdį vakar, ir 
tuomet paskyrė Gen. De

liaus jo vieton paskirti lai- į Gaulle į viršininko vietą.
sai ja it valdo didesnę dalį to miesto puolimas per 12 
to miesto, ir til’masi, kad
greit baigs jį visiškai užim
ti.

Maršalo Žukovo armija 
beveik visiškai apsupo Tar- 
nopolį, bet naciai smarkiai 
priešinasi, matomai vykdy-

Sunaikino tris japonų lėktuvų bazes
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, bai. 5. 
—Keturi šimtai tonų bom
bų padare Hollandijoe tris 
aerodromus beverčius kaip 
ir kitus sąjungininkų sunai
kintus japonų aerodromus 
Bismarck jūroje.

Per pusantros valandas 
sekmadieny, dfeuugiau negu 
300 penktojo aviacijos dagi
nio lėktuvų baigė sunaikin
ti paskutiniuosius iš 288 
priešo lėktuvų matytų prie 
tos j'aponų bazės.n

žemiau Hollandia, suvirš 
3,000 tonų bcmbų pavaro
mis dienomis sunaikino ke
turis aerodromus prie Bo- 
gia, Alexiahafen ir Madang.

Tarpe Naujos Britanijos, 
Naujos Irelandijos ir Bou- 
gainville sunaikintų aero
dromų įskaitoma ir Rabau
lo penki aerodromai.

Gen. MacArthuro rapor
tas pranešė apie dar vieną 
ataką ant Truk iš Solomonų

vyno ministerji Venizelos. 
Jurgis,valandų, ir sukėlė dar didės ^raikiijos Karalius 

nį nerimą ir Uip sunirūpi- 1 kuri* 3™ Londone, šiandien 
1 prašė Venizelos padaryti

Tame komiteto posėdyje pir 
mą kartą dalyvavo naujai

DEWfY 16 BALSŲ, 
WILLKIE NĖ VIENO

MILWAUKEE, Wis„ bai. 
5.—Vakar dienos primary 
rinkimų Wisčon»ine rezulta 
tai sudavė Wendell L. Will- 
kie didelį smūgį, ir labai 
sumažino jo šansus laimėti 
Republikonų nominacijas į 
Prezidentus.

Balsavimų rezultatai, nors 
dar nepilni, duoda maždaug 
tokį vaizdą: 16 delegatų, 
kurie pasižadėję New Yorko 
Gubernatoriaus Thomas E.

nusiuose rumunuose.
Sąjungininkų štabas pra

nešė, kad vakar dienos ata
kos metu numušta 49 nacių 
lėktuvai. Sąjungininkai pra 
rado dvyliką lėktuvų.

VFl IAUSIOS ŽINIOS
16 NEW YORKO — Imi

gracijos autoritetai šiandien 

atšaukė savo įsakymą Mrs. 

Bari Browder deportacijai 

JI yra komunistų partijos 

sekretoriaus žmona. 1940m.

naują vyriausybę, bet sako
ma Venizelos dėl kai kurių 
priežasčių atsisakęs užimti 
premjero v^etą.

priimti komunistai nariai ; Dewey nominacijai, nop 
Fernand Grenier ir Francois Dewey kol kas nestato savo 
Billoux. Į kandidatūros; Lt. Cmdr.

Harold E. Stassen, keturis 
Gen. DouglasNežinoma, kaip tas palies 

dabartinį viršininką, Gen. d®k£atu*»
Henri Giraud MacArthur, keturis delega

tus; Willkie, nė vieno.

Suomiai nesitiki greito susitaikymo
STOKHOLMAS, bai. 5 — 

Svenska Dagbladet šiandien 
rašė, kad informuoti suomių 
rateliai sako Ruaijos-Suo- 
mijos suait.aikymsij neįmano 
mas, “nebent įvyktų koks 
stebuklas.”

bnvo m .'tarta ją deportuoti 

bazių. Sekmadienio atakoje Rusijon.

grisrai buvo sukelti sandė-j 16 NEAPOLIO — Sąjun- Pa,aikivii Suomijos atsto- 
liuose ir prieplaukose Dub- gininkų lėktuvai Iš Vidurfe- vag taikojj derybose, išvy. 
Ion saloje, Truk atoly, kur i mlo bazių šiandien atakavo
numesta 46 tonai * bombų, geležinkelius prie Ploestl,

Orinėse kovose numušta 7 1 Rumunijoje, 

ar 9 iš 60 priešo lėktuvų. 16 NEAPOLIO — Italijos
karaliaus sūnus, princas NEW YORKAS, bai. 5.—

Morgentidningen laikraš
tis rašė. kad Dr. Juho K.

kęs į Maskvą tolimesniem 
pasitarimam.

Amerikiečiai prarado pen
kis savo lėktuvus.

Tą pačią dieną, 121 tonas 
bombų sunaikino daugiau 
pastatų, kanuolių pozicijų 
ir reikmenų Rabaule.

X V t I

Umberto, sakė jis paslruo- Londono radio pranešimas 
šęs užimti tėvo vietą. Ne- sakė švedų Morgentidnin- 
praneėama, ar karalius jau gen atspaiudė Rusijos suo- 
mano pasitraukti Iš kara- miazųs siūlomas taikos są- 
raliaus vietos. : lygas, kurias Suomigoe par-

WASHINGTON, bai. 5.— 
Washington Star laikraštis 

liamentas Helsinkyje šiuo j ražėt kaj Wendell L. Will- 
laiku svarsto. kie dabar veikiausiai iš-

Anot pranešimo, sąlygos trauks savo kandidatūrą no- 
reika’auja visišką Suomijos mįnacijai į Prezidento vietą 
armijos demobilizaciją iki ifi Republikonų partijos.
liepos 1 d., evakuavimą visų _____________
vokiečių karių iš Suomijos .
iki gegužės 1 d., ir at.s ei- Įspėja, kad japonai
girną 1940 metų sienų. ■ ■« ...' dar galt mus pulti

SAN FRANCISCO, bai. 
5.—Lt. Gen. Delos C. Em- 
mos, vakarinės apsaugos 
komandos viršininkas, įspė
jo, kad japonai dar gali ban 
dyti atakuoti vakarinį mu
sų krantą, ir ragino Cali- 
fornia, Washington ir Ore- 
gon valstybes ir toliau pa
laikyti civilinės apsaugos 
organizacijas.

NEW YORKAS, bai. 5.— 
Suomijos aukštoji komandi 
pranešė, kad “priešo” lėk
tuvai vakar naktį atakavo 
Joenauu miestą, rytinėj Šuo 
mijoj. Užmušta ir sužeista 
nepasakytas skaičius akme
nų ir padaryta nuostolių.

Joeneruu randasi apie 95 
mylias į šiaurę nuo Ladoga 
ežero.
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IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Sėkminga pramoga.
Amerikos Raud.
W *« tKryžiui

Moterųi Są-gos 64 kuopa 
kovo 26 d. surengė pramo
gą Sv. Antano papigai jos mo 
kykloje Amerikos R. Kry-

NAMIE IR UŽSIENY
DETROIT LIETUVIAI U. S. KARO TARNYBOJE

Trys broliai

nyčią. Po šv. Mišių turėsi
me bendrus pusryčius Sv. 
Jurgio, parap. svetainėje. 
Būtų gerai, kad narės iš 
anksto .praneštų komisijai, 
kurios da'yvaus pusryčiuo
se. Komisiją sudaro: M. Ku- 
perienl, O. Banionienė, J. 
Sfamulienė, O. Jakuhinienė 
ir M. Kasevičienė.

Viso vardu M. Są-gos 64 Kovo mėn- virinkime 
kp. Sv AnUno parapijoj perskaityta? laiškas centro 
priduota. Amerikos feaud. valdybos reikale seimo. Su- 
Kryžiui $186.00. Sveikinimui sirinkimas vienbalsiai nuta- 
įgaliotoe komisijos O. Gry- r®> reikalingas
bienė ir O. Russell. iir kid ®imet turėtumėm.

i Yra klausimu kas link senu
(Popieroe taupumo ir no- dalynų t0 me.

ro daugiau Įdėti dienraštin tua » sirado daug naujų, rei- 
įvairių žinių, kurių dauge-'
lis skaitytojų labai pagei
dauja, ir tiesiog reikalauja 
“Draugo” vadovybė ir re 
dakcija praeito mėnesio po
sėdyje nutarė visose kores
pondencijose praleisti var
dus aukotojų mūsų įstai
goms ir organizacijoms per 
ų seimus, vakarienes ir ki
nis atvejais. Auk stogų var

dai laikrašty užima labai 
daug vietos, o žinių gauna 
n® tiek daug, kad visų ne- 
rpėjame nei sutalpinti. Re
dakcija/

Pramogai ruošti pasidar
bavo-: A. šaltienė, O. Gry
bienė, A. Ambrasienė, J. Sa
kalauskienė, R. Mikniene; 
pagelbėjo tame vakare są- 
gieeių dukrelės: H. Lee Woll, 
S. Šūnoniūtė, A. Ambrasai 
tė; bilietus atspausdino T. 
Žalegiriūtė ir A. Ambrasai
tė.

Bilietų pardavime pasižy- 
m|ėjo A. ŠaTtienė; už vis 
daugiausiai pardavė ir dar 
9 dovanas surinka

Moterų Są-gos 64 kuops 
ir rengėjos dėkingos parap 
klebonui kun. L P. Borei- 
šiui už pagarsinimą ir lei
dimą naudotis mokyklom 
svetaine; taipgi visiems pri- 
8 idė juslėms aukomis, skait 
lingu dalyvavimu ir visom? 
pasidarbavusiems i'ame va
kare. Koresp. A. A.

VYTAUTAS PANGONIS
Gimė rugp. 30 d., 1916, 

kalų ir vien tik seimąs gali Detroite. Baigęs high school 
tuos dalykus bei klausimus dar mokinos dirbdamas.

Detroite. Baigęs pradžios 
katalikišką mokyklą, high 
school, dirbdamas vakarais, 
lankė Air Corps mokyklą, 
kur išmoko orlaivį vairuoti 
ir išlaikė lakūno kvotimus. 
Tėvai pirmieji gavo progos 
su juo lėktuvu paskraidyti. 

'Į Vėliau pradėjo la/vintis tap
ti bomhardierium. Į kariuo
menės Air Corps įstogo rug
piūčio 28 dM 1941. Jau ke’i 
mėnesiai, kaip paskelbti., 
jog yri kur nora dingęs, o, 
gal, į nelaisvę paimtas.

raštį. štai Ona Kratavičie-1 
ai (ir “Laivą"), Juoaas 
Cress, Petras Medonis, Al- 
fonsas Puodžius, Veronika 
Vamaekienė, Ona Banionie
nė, Ona Krembiienė, Alice n

■

nuspręsti. Liuosnoriu įs ojo į U. S.
I Navy, kur 4 metus ištarna- 

Dabartiniu laiku serga E. Vęg gj-įįęg paa t Avim pagy
veno metą ir pusę. U. S. į- 
atojus karan, balandžio 7 d., 
1942, liuosnoriai jjatojo į 
Coast Guard, kur ir dabar 
eina ra.v o pareigas.

Zabolavičienė. Be to, gar
nys aplankė mūs dvi sąjun- 
gietes, būtent M. Toilienę ir 
E. Kemtienę, ir abiem pali
ko. po sūnelį. Linkime ligo
nei ir motinoms greit pa
sveikti,' o sūnums greit aug
ti. M. M. K.

Moterų Sąjungos 
54 kuopos dėmesiui

Mūsų susirinkimas pripuo 
la Velykų dieną, dėlto jis 
n ūke'tas į sekantį nedėldie- 
nį, t. y. balandžio 16 d. Vi
so? dalyvaukime.

Kovo mėn. prie Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus vajaus 
ir M. S. 54 kp. prisidėjo ir 
sėkmingai darbą atliko. Są- 
jungiečių namuose buvo ruo
šiama “bunco” ir ‘pinochle’. 
Sies sąjungietės savo na
mus užleido pramogoms: M.

LT. KAZIM.
Gimė kovo

PANGONIS

JUOZAPAS PANGONIS
Gimė rugp/ 21 d. 1922,

Detroi e. Baigęs pradžios 
mokyklą, pradėjo dirbti. Į 
Coast Guard įstojo spa’ių 
10 d. 1943.

Visi trys broliai yra sū
nūs Kazimiero ir Elenos 
Pangtmių, gyvenančių 8202 
Lafayette W. Visi trys kai
riai jauni tarnavo Mišioms 
kun. V. Macevičiui Sv. Pet
ro bažnyčioj. Platino kata
likišką spaudą — “Draugą",
“ Darbininką’} ir darbavosi 
para pi jon įvairiose pramo
gose. Tėvai yra pavyzdingi 
lietuviai katalikai, gausiai 
aukoja parapijai ir kitiems
kilniems reikalams. Sūnūs velt rd., praeitą antradienį, 
gražiai išauklėti, gražiai lie

Savickienė, Petras Grybą? 
(ir dėl V, M. Vaišnių), Juo
zas Sakalauskui, Antanas 
Žukauskas, Kazimieras Šal
tis, Petras Bendorius (užra
šė šv. Antano parapijos se
serims ) Pranciškietėm?. Vi
siems spaudos rėmėjams di
delė garbė. Vėliau seks kiti.

Sv. Velykų progai, sveiki
name visus “Draugo” rė
mėjus, “Draugo” šabą už 
duodamą vietą Detroito ži
nioms, visus prietelius, spau 
dos platintojus, draugus. Te
gul Sv. Velykos kiekvieno 
namus pripildo džiaugsmu 
ir teikia palaimos.

Šimonis

tlYL .—a
užuojauta

Mirus Vincui Maita, savo 
narei Matildai Maitisnei, ne
tekus mylimo vyro, liūdesio 
valandoje reiškiame gilią ir 
nuoširdžią užuojautą..

54 kuopa

Chicago Žinios
Dėl neatsargaus vartoji

mo degtukų kilo gaisras 
krautuvės, kambaryje, virš 
Carls restorano, 3211 Roose-

12 d., 1918, .tuvių kalbą vartoja.
[TRAI EXTRAI

a

£ -'i

pV << -

BE

dirba Detroite. Mat, Kana- laikyti $10. Garbė jiems — 
pavyzdys kitiems! (doje pragyvenimas per pus 

pigesnis. „
Daugelis dirbtuvių atlei

džia darbininkus iš darbo. 
Kasevičienė, A. Balkienė, M Sak®. kompanijos sumažina 
Užduvinienė, M. Kuperienė, karo reikmenų gaminimą, 
ir V. Cepelionytė. Jų pas- Vietomis darbai visai nu- 
tangomis surinkta $164.65. Įtraukiami. Su panrtsariu, mM 

Kuopa; tarė nuoširdų ačiū Losi, Detroite atsiras netna- 
visiems ir visoms prisidė- ir bedarbių, 
jusiems prie šio garbingo '
darbo. Antano parapijos kle-

Iki šiol šios kuopos narės bonas jau persikėlė gyventi 
rėmė viras labdarybės ir ro- i Parapijos nuosavą namą,

—-
J. Blažis, varg. Šv. Anta

no parapijos, gavo siuntinį 
maldaknygės naujos laidos 
“Didysis Ramybės šaltinis", 
parašytos kun. P. M. Juro 
Kam reikalinga, gali įsigy 
ti pas varg. Blažį, 1988 — 
25th St.

Permainytu 
vardas ir 
adresas.

LietnvlSkas

N. KANTER 
savininkas.

REMKITE

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

WHOLESAL£
FURNITURE

BROKER
Kverythlng ln the line <

ALEX
ALESAUSKAS 

SONS
Factory Representative

SHOUHOOMS LN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBUC 6061

IBARGUTIJ"
vncNTNTffiLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINI? 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M

WHEC - 1C9 kilos
SEKMADIENIAIS — noo ' 

Ud 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadieniais nuo 7 Ud 8 v. v

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Ave., Chicago, III.

Telefonas — GROvehUl 2242 
& B B ■■'■.—g , =

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 Se. AsUaad Avenne 

OFISO VALANDOS:
tea 2 fld 4 ir nuo 6 Od 8 vaL vak. 

NedOtomls pagal autartj
SaL YARda 4787 ,

Namų TaL PROspeet lfttt ‘

TeL YARda 2246

. DR. C. VEŽKIS
DANTISTAS

4665 So. Ashland Avenne
),arti 47th Street 

▼aL: nuo 9 vai. ryto fld 8 vai. vak.
Trečiadienį pagal sutartį.

Nauja ir įdomu sa* 
jungiečiu gyvenime

Detroit, Mieli. — Kovo 
mėn. Amerikos Raud. Kry
žiaus vajuj, mūsų kuopos 
narės irgi buvo ruošiamos 
“bunco” ir “pinochle”. M. 
Kasevičienė pridavė $23.00. 
A. Binkienė $30.15, M. Už- 

'davinisnė $28.50, M. Kupa- 
’ rienė $24.00 ir V. Cepelio

nytė $21.60; skyrium auko
jo J. Kasevičiuu $20.00, O 
Kroitavičienė $10.00, A. Ka- 
minvkienė $5.00, E. Paura
zienė $2.00 ir M. Petraus
kienė $1.00. Iš viso $164.65 
Nuoširdus dėkui priklauso 
toms, kurios užleido savo 
namus, aukotojams ir vi
siems, kurie rėmė ir prisi
dėjo.

Komisija 25 metų sukak
čiai minėti pradėjo veik i. 
Jau turėjo kelis susirinki
mus. Sukaktį minėsime bir
želio 3 d. “Wardell Shera- 
ton" viešbutyje. Prie komi
sijos dar prisidėt'o O. Jeku- 
binienė ir O. Banionienė. 
7?ogi, visos rengkimės prie 
baHaus,

Motinos Dieną gegužės 14 
d. visos eisim sykiu į bai

dė savo duosnumą, jei tik 
prie kuopos kreiptasi

Lt. F. Medonis, Jr., karo 
Lakūnas rašo tėvam® iš Ško
tijos, kad jam ten viskas 
gerai sekasi. Gimtadienic 
proga, kovo 12 d., a lankęs

kur pirmiau gyveno, seserys- 
mokytojos. Seserims para-

M. M. K. | Pi j'1 nupirko kitą namą ne-' St. Mary’s katedrą, Eden- 
burge, pasimeldęs ir tuo pa
minėjęs savo 23 metų gim

me galės parankiau gyventi.

toli mokyklos. Džiaugiasi 
klebonas, kad parapijos na-ZiniŲ-žiaelės

Kovo mėnesio p?,baigoj
mirė širdies liga laikraščių; De roite žiema buvo ne- 
pardavėjas W. MoiCo'm, 65 šalta. Sniego irgi mažai pa
na. amžiaus, nevedę®. Visą sirodia. Bet gaisrų mieste ir 
laiką gyveno skurdžiai, n- apylinkėse d?ug daugiau bu- 
vargusi ii. Kambarį turėjo vo, negu kitkis metais. Sa
kiu* tai pas žmones namo ko, žmonės mažiau žiūrėjo 

pečius. Be to, sunku gautipalėpėje. Kadi mirė, jo ko
jinyje rasta 2,000 ( 500 do
lerių popieriniais). Kadangi 
neturėjo draugų, nei gimi
nių, miestas paėmė jo su
taupytą turtą.

Žmogus gailėjosi dėl sa
vęs, tai paliko miestui.

Detroito policija [pradėjo 
organizuotis • į CIO uniją. 
Daugelis jau ir mokestis už
simokėjo. Kai kas džiūgau
ja, kad ir policija glaudžia
si prie darbininkų Esą, kur 
vienybė, ten galybė.

Kanadoje panaikinus mals 
to racionavimą, palengvėjo 
žmonėms gyvenimas. Dabar 
net da igumas Detroito žmo
nių galvoja persike! i Ka-

tadienį.

Pastaromis dienomis vie
ni atnaujino “Draugo” pre-i 
numeratą, kiti užsiprenume
ravo, treti kitiems pažįsta*- 
miems užprenumeravo dien-

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone TARDS <054

Se. Tali— Ave.
R*. M. GROveUU 0S17 
Office TcL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GTDTTOJAS IR CHlRPRaAS 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 Ud 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. h* Nedėliomis susitarus
M2S Wost MnnpettB Bond

specialistų pečiui pataisyti 
ar išvalyti.

Girdėt, kad Velykoms dau 
gelis lietuvių tarnausiančių 
Dėdės Ramo kariuomenėje 
p?irvyks šventes praleisti su 
savaisiais. Tikrai bus lai
mingi tie namai. Bet milio- 
n/uose namų prie stalo bup 
tuščių kėdžių. Volnngėlh

' Stasys ir Marijona Kia
palauskai. biznieriai, 2540 
W. Fort St., Sv. Velykų pro
ga, džiaugthimi&ri pasiseki
mu, parodė nuoširdumą kil
niems lietuvių reikaLams 
parašė čekius seserims Ka 
zimierietėms $50 (Klapu 
tauako pusseserė sesuo M

nadon gyventi, o Detroite Į Graai’da — kazimiėrietė) ii 
dirbti, kaip kad kanadiečiai Amerikos R. Kryžiui $56 
daro: gyvena aavo šalyje, o|o katalikiškai spaudai pa

DR. VAITUSH, OPT.

Palengvina akių įtempimą, kuris 
“ atimi gaires simadiljhae,

akių aytamime, ■■uis 
skaudamą akių karitį, atRai-

ae trumparegyste lr toHsagystf 
Prirengia teMogai akkiim. Visua- 
aa atsitikimuose egzaminavimas da-

las klaidas. Speciali atyda at- 
iama į mokyklas valkus.

▼ALANTOS: mas M ryte ttd I v. 

vak. Seredomis nuo pietai • Ma- 
dHIuHFuą*

<712 Sooth AflUaad Av.
TARDS vm

KREIVOS AKYS AZHA18OMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius ii prieftas- 
ties spalvų aeregCjimo —- (color 
blindness), kreipkitės prie mange. 
Apsiimu iigydyti.

Oflao TaL VIRginla 0036 
Rezidencijos TeL: REVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS DK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne
rMi 1—« k 6-6«M V. R. 

Tieaadtonlato pa«al nutarti

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Salia d., Trečiad. tr Sečtadiento

vakarais ofl nan ušdarytaa 
* REZIDENCIJA

3241 Weet 66th Plaee 
Tel. REPublic 7868

TeL CANaI 0257
Rea Tel.: PROspect 665^

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iM 0 vai, vakare.

TeL YARda 3146

DR. Y. A SIMKUS >

Būkit Mdonūs 

SAVO AKIMSI
Tik viena pora akli} rlvm gyveni
mui. Saugokite ja« leladanil Meg- 
z&minuotl jas moderniSklausla 
metodą, kuria rssljmo mokslas 
Sali Sutelkti.

M METAI PATTUIMO 
pririnkime akinių, kurio praėail-

aa visų aklų ftcm

Dr. Jdm J. Suletena 
Dr. J. I Smelana, Jr.
1801 Se. Asbiand Avenne

Kampas IS-tos 
GANAI, Sau, CMf-nfo 

0PI8O VALANDOS: 
Kasdien t:|0 a m. IMI 1:10 p. ai. 

---------- Ir tostas. <:M a. ta.
Iki T:>0 > ».

DR. G. SERNERf *
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

26 metų patyrimas
M.: Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akte

4--___ Ktalm>.
* Ofise Ir

jį3401 80. MAUSTU) ST. 
Kampan 34th Street

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
Sekmadienyje pagal nutartį.

TVL YARda 5921
Rea: KENirood 5187.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oflno vaL: nuo 1-3; nno 6:30-8:30 
156 Weat 85th 8tmc'

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 YVest 35th Street 

VaL: 11-12; 2-4; lr 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 Ir 6:30-8:30 

šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko

mis. *

LIETUVIAI DAKTARAI

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

BR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenne

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

Oflao TeL .... VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRCRGAS 

4204 Areher Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 fld 8:00 v*L 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitariua

DR. P. ATKOCIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadianiate 

Ir Penktadieniais 
▼aL: 10-12 ryta, 26, 7-9 P. lt 

9147 S. Halmted St, Ch1ca<«

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRCRGAS

4729 So. Ashland Ave. 
(2-troa luboa)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia kaukite—
Rea. Tel.: MIDway 2880 

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS .

4146 Archer Avenne
Ofise Tel. I.AFayett* S2W 
Raa. TeL LATayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: REDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.;
'/Penktad. 8:30 Od 9:30 vak.

SektAd. 6 vai. iki 9:30 vak. 
8akmadianiais pagal susitarimą.

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

Z Ir šaitadieoiate 
Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakare J. W. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

HELP W ANTED — VTRAI HELP WANTED — VTRAI HELP WAMTED — MOTERYS

PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side

‘‘LIFE BEGINS AT 72”

-DRAUGAS” HKDP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

12' No. Dearborn Street
Tol. RANOolrtfi

SVARBUS PRANEŠIMAS
War

«* tymai reikalauja kad 
mas darblnhikn tari prigyti Pa 
Unonavlmo Rafitą (atatement of 
availabillty) nuo dabartinės dar* 
bo (stalėtos — ar nno War Man- 
power Conunlsolon — pirm pra
dedant dirbu kitoje Įstaigoje.

galit gatPersitlkrlnklt ar Jils
Ir ar Jnms reikalinga paltuosa- 
rlmo rafitas. Jin sutaupysit sau 
tr darbo įstaigoms daug laiko.

HELP W ANTED VTRAI

PAKUOTOJŲ IR 
SHIPPING ROOM PAGELB.

Geros darbo sąlygos. Užtenkamai 
viršlaikio. Po karo apsauga.
McMaster Carr Supply Co.

640 W. LAKE ST. HAT. 7241

GENERAL GARAGE 
VYRO

Kaipo naktimis sargas.
Turi mokėti vairuoti trokus. 
MULVIHILL BROS. MOTOR

SERVICE
1912 S. Jourdan Ct. Canal 7580

ŲENRY DISSTON & SONS

VYRŲ

REIKIA
DIRBTUVES DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS
PASTOVUS DARBAI 

ATSISAUKIT

111 N. JEFFERSON ST.
LANGŲ PLOVftJŲ 
Patyrimo nereikta 

Gera mokestis. AtsISauklte 
Tlmekeeper’s Oflsan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
R849 Rberldnn Rd

Vyrų
SU AR BE PATYRIMOo

PRIE PORCELAIN ENAMELING 
SPRAYERS IR PAGELBINIKŲ
48 vai. } savaitę. Gera mokestis 

ir puikios darbo sąlygos.

CHICAGO PORCELAIN 
ENAMELING CO. ’

2014 N. MAJOR
-■----

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
AtslSauklt darbo .dienomis nuo 8 ryto 
Iki 6 pp. arba Sefitad. Iki 12 Dietų.

2742 W. 36th PLACE
AtsineSkit gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

PAGELBEKIT MAITINTI SAVO S0NU5
DIRBKIT PRIE KARO DARBŲ

i •. * ’ •
TAIP, mes DIRBAM ILGAS VALANDAS, 

BET TAIPGI IR MOŠŲ VAIKAI

★ ★ ★
Pradėsit už $66 į Sav. už 72 Vai. 

Po 30 Dienų $70 už 72 Vai.
10% DAUGIAU BONAIS NAKTIMIS

★ ★
DŽENITORIŲ 
ORDERIŲ PILDYTOJŲ 
SHOVELERS

RECEIVING KLERKŲ 
STOCK VYRŲ 
BANDERS

ŠVARIOS DARBO SĄLYGOS 
VALGIS KAŠTO KAINA

JOHN F. JELKE CO.
" 2650 W. Polk St

ILG ELECTRIC VENTILATING 
COMPANY

REIKALAUJA

★ . ★
SHIPPING IR STOCKROOM DARBININKŲ

★
DIF.NĄ IR NAKTJ ftlFTAI 
100% KARO DARBAI

KOMPANIJOS CAFETERIJA PATYRIMO NEREIKIA
PASTOVŪS DARBAI GEROS DARBO SĄLYGOS

PO KARO ATEITIS

2850 N. Pulaski Rd.

VYRŲ IR VAIKINŲ
UŽDIRBSIT $40 IKI $45 

Į SAVAITĘ
Pastovūs darbai, 52 savaitės 
į metus, užtikrinta dabar 

ir po karo.
JUMS NEREIKIA PATYRIMO

.Šie darbai gera proga .jauniems 
vyrams norintiems išmokti amatą 

Ir taipgi tinkami 
SENESNIEMS VYRAMS

kurie nori darbą be jokių 
atleidimų.

DARBAI SVARŪS IR LENGVI 
MATYKIT MR. SAM GERVASE

JOHN F. CUNEO 
COMPANY

465 W. Cermak Rd.
Ateikit bet kuris diena tarp 9- ryto 

lr 6 vak. Sefitad. nuo 9 Iki 1.

VYRAI IR MOTERYS

Vyrų Dirbti 
Naktimis

Šluoti ir Mopuoti 
6 naktis į Savaitę 

Alga $35.
MATYKIT MR. SCHMICH

F. W. YVOOLVVORTH CO. 
20 N. STATE ST.

, MOLDFRIO, MACHTNF 
POVNDRfiS DARBININKŲ

BRERO FOITNDRftJF.

Turi būti pirmos klasės.
100% karo darbai.

HODO8OIN FOUNDRY OO.
2019 W. ISth St. a

, VYRŲ

60 METŲ AR KFVIRfi 
LFNGVTKM DIRBTI? V ftR DARBAM 

PASTOVUS DARBAI

MAXWELL BROS.
22nd * Morgan St.

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA
GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSISAUKIT J

2924 W. 51st St.
NUO 9 RYTO TKI 5 PP

Central

Steel & Wire Co.

MATJAVOTOJV
PAGELBININKŲ

SANDERS

Patyrusiu prie laivelių pageidaujami

CHRIS CRAFT BOAT SALES 
24SA S. Ashland Avė.

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
KARO NAMŲ PROJEKTUI

' $1.10 J VALANDĄ ,
Laiku ir pusė ui Aefitodlenlua 

Darbu Ilgam laikui.
Oera transportaelja. Atalfiauklte

ĮSOth ST. A COTTAGE GROVE 
AVB.

PIRKITE KARO BONUS!

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Ud 50 
metų sename. Valandos: nno 5:80 
vakare Iki 12:00 valandos naktf. 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykaL 
Amžius 20 Iki 50 metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

Atsiėauldt

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

z- Street floor

809 W. VVASHINGTON ST. 
CHICAGO

Pirmad. visą dieną Penktad. 
8:80 ryto Iki 5 pp.

Štai, Didžioji Savaitė *— 
vyksta Kristaus nukryžiavi
mo ir žmonijos atpirkimo 
dramos atminimas. Pasauly
je tamsu ir baugu. Kristus 
kalamas prie kryžiaus, ve
jamas‘lauk. Pariziejai sėls-

Šv. Jono ligoninėn tapo 
išvežta Marcinkevitienė, mū 
aų gera parapijonka ir tre
tininkė. Visi melsimės, kad 
operacija pavyktų ir grei
tai pasveiktų.

Iš karo laukui sugrįžo Ju- 
sevičiaus sūnus, netekę svei- 

tau žmonija pasineria aša-, katos su pairusiais dirks-

100% KARO DIRBTUVE
Reikalauja Vyrų lr Moterų su klek 
nors dirbtuvė* patyrimu. Dieną ir 
naktimis darbai. Artimoje pietvaka
rinėje dalyje miesto. Gera tranapor- 
taclja. Malonios darbo sąlygos. Gera 
mokestis.

PROTECTOSEAL CO. » 
1920 S. VVestern Avė.

HELP WANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, *87.10 J mėnesi 
Pilnam ar daliniam laikui 

KrelpkltBs prt* Housekeeper.
UDQEWATBR BEACH HOTEL 

Rd.

MERGINŲ
MOTERŲ
Dienomis

Vakarais

Ir Naktiniam šiitam
PATYRIMO NEREIKIA 

ATSISAUKIT

ARNOLD SCHWINN & 
COMPANY

1718 N. KILDARE AVĖ. 
CAP. 8000

FTNI8HER — CABINET MAKER 
prie Ifidaillnlmo medinių deakų. 
MARSHALL-JACKSON COMPANY, 
24 g. Clark Bt._____________________

REIKIA — patyrusių Beef Bonam. 
Oera, mokeatls. Atalfiauklte: MON
ROE PACKING CO., 1801 Monroe 
St., Gary, Ind.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Jaunų Moterų

Ir Merginų
RINKTI ORDERIUS

Labai lengvi darbai. Gera proga 
įsidirbti. 40 vai. i savaite,

ADVANCE PATTERN CO. 
500 N. Dearborn St.

8UPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

Merginų
LAVINTIS SUPERVISORY 

DARBAMS 
DIENINIAM ŠEFTUI 

LENGVI S V ARC S 
DIRBTUVES DARBAI 

PILNA MOKESTIS LAIKE 
MOKINIMO 

PASTOVŪS DARBAI

Gardner & Co.
2309 Archer Avė.

(Prie Canal, 500 West)

reise ir kraujuje. Velykos iš 1 
aušta nepaprastoj aplinkų 
moj. Miris viešpatauja. Vil
ties beveik nebliko. Tik, štai, 
Kristus nugali mirtį, kapo 
anga nusirita ir jis keliasi 
visoj savo garbėje ir galė
ję iš numirusių. Allelujia^ 
Tai pasaulio viltis ir išga
nymas. Puriziejų keliai su- 
linksta prieš Kryžių, rašto 
žinovai mušasi krūtinėn ir 
išpažįsta tikėjimą į Nukry
žiuotąjį, tik Judas bevilty
je pasikaria. Duok Dieve, 
kad nei vienas nenueitų Ju
do pėdomis.

Šv. Velykų progia. sveiki
nu. visus, o visus. Prisikė
lęs iš numirusių Kristus te- 
suramina visus, paguodžia, 
prašalina nusiminimą ir tei
kia visokių malonių. Aukš
tyn širdis, krikščioni! Te- į 
liūdi tas, kurs nebmoka ti- 
feė'.i.

mais, ims laiko iki išsitai
sys. Baisus, žiaurus yra ka
ras, jį gimdo puikybė ir go
dumas.

Šiomis dienomis teko su
tikti kun. dr. Vašką, mari
joną. Jis vedė misijas ir 40 
v. atlaidus Esplene. Mado
mis tai žmogus, šviesi as
menybė. Nors jaunas dar 
kunigas, tačiau jau patapo 
marijonų šulu ir ramsčiu.

BridgeviUe.
Šią savaitę parvažiavo 

trumpam laikui pas savo tė
velius šie mūsų parapijos

Artistas - komikas John 
Philliber, 72 metų amžiaus, 
kaip matome dar yra pilnas 
gyvumo, ši nuotrauka yra 
paimta iš naujos fil mos ‘‘It 
Happened Tomorrow”, kur 
jis lošia su kitais žymiaiskariai: Vilimas Packevičiua

iš Naujosios Zelandijoa į artintais, kaip Diek Powell 
(New Zealand), Juozas Juš-| Linda Darnell ir Jack Oakie. 
kevičius ir Marė Juškevičiū
tė, WAAC iš Boston, Mass.
Tėvai džiaugiasi, susilaukę 
savo vaikų, seniai bematy
tų.

mis.

Reikia

Operatorių
Prie Odinių Darbų

Reikia turėti nors kiek patyrimo 
prie jėgos ^siuvimo mašinų.

PASTOVŪS DARBAI 
GERA MOKESTIS

CHARLES F. CLARK, 
INC.

1403 W. Congress

MOTERIS
Tvarkyti mažą fountaln, Amžius ne
apribota. Aukščiausia pradinė mo
kestis. Valgis lr uniformos veltui. 
Vakarais nereikia dirbti.

NEISNER BROS.
11151 S. Michigan Avė.

ALTERATION
DARBININKŲ
Pilnai Patyrusių 

prie puikių prekių 

5 dienos į savaitę

ATSIŠAUKIT

WEATHERED 
MISSES SHOP

950 N. MICHIGAN BLVD.
PARDAVIMUI

PARSIDUODA — 3447 W. MAR- 
QUETTE RD. («7th 8t.) 4 apart- 
mentų mūro fitymu tildomas namaa. 
2—* lr 2—2 kambarių apartmental. 
Paiauklte savininką — PETERS — 
RADclIff 1800.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

MERGINŲ DEŠRAS PAKUOTI
PASTOVUS — LENGVAS DARBAS 

55c I VALANDĄ PRADEDANT 
82c Į VALANDĄ PO 4 SAVAIČIŲ

„ LAIKAS IR PUSt Ut VIRŠLAIKIr «
Marhoef ©r Packing Co.

820 W. Fulton St Tel. Monroe 0570

Bal. 2 d. tapo pakrikšty
ta Stanley Sholtz ir Jose
phine Dermick dukrelė var
dai Dianna. Krikšto tėvu bu
vo by proxy Andrew Wise, 
kareivėlis Pacifiko salų ir 
kūma buvo Stella Jackson. 
Stanley Sholtz yra mūsų pa
rapijos komiteto nariu ir 
miesto ugniagesiu. Linkiu 
mažutei augti ir tapti tė
vams paguoda.

Sunkiai serga Vincas Juš
kevičius, vienas iš mūsų pa
rapijos steigėjų — organi
zatorių. Linkime Vincui grei 
tai pasveikti ir diar daug, 
daug metų su mumis pagy 
venti.

Praeitą savaitę visuome
ninio pobūdžio reikalais lan-

nutarė šaukti katalikiškų 
draugijų atstovų suvažiavi
mą balandžio 30 d., Šv. Vin
cento parapijos svetainėje. 
Stiprus, ryžtingas, nesvy
ruojąs katalikų veikimo cen
tras Pittsburghui yra bega
lo reikalingas.

Teisė vadovauti katalikų 
visuomenei suponuoja parei
gą gaivinti katalikiškas or-

kės Bridgevillėje kun. Jonas ganizacijas. Kas tos parei- 
ges nejaučia, nėra vertasMisius iš Pittsburgho
katalikų pasitikėjimo.

Gėlių nupirkimui Vely
koms suaukota su viršum 
šimtinė. Ačiū, ačiū rinkė- 
jloms ir aukotojiams>. Iš tų pa 
plačių aiukų bus puošiami ai- j 
toriai per ištisus metus ir

Verbų sekmadienį? kun. A. 
Jurgutis dalyvavo užbaigo
je 40 v. atlaidų šv. Vincen
to bažnyčioje, Pittsburgh.

Taika, paremta asmeni
niais sumetimais, ištižimu ir 
valios silpnumu yra krimi
nalinio pobūdžio taika.

Tautiškumas be dorinio, 
religinio charakterio tikin-

LULlttl pci lOLAOUU AAAKzllAO AA - | ■ ■ ■
per 40 valandų atlaidus, ku- VISKO PO DISKĮ 
rie mūsų bažnyčioj įvyks Katalikų Federacijos Pitta čiam žmogui nustoja buvęs 
balandžio 15, 16 ir 17 die- burgho apskrities valdyba pagarbos objektu, 
nomis. Tėvas Juvenalis Liau
ba, pranciškonas, sakys at
laidų pamokslus.
PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 

DUOKITE JĮ KITIEMS

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. — Maironis.

SKELBKITĖS “DRAUGE”
- --------  —

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale!
★ For Rent I
★ For Help 1
★ For Service!
★ For Results I 

ADVERTISE
In America’s Greatest

Llthoanian Daily Newspaper 
— ESTBLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

A ★ ★★ ★ ★★ ★ ★

TULSA MIESTO VIENOS PONIUTES VERGES

Amerikoj, pasitaiko tiesiog netikėtinų dalykų, štai šios 
dvi mergaitės papasakojo, kaip jos buvo pavergtos ir bar
du marinamos Mrs. Fay H. Smith, Tulsa mieste, Oklaho
ma valstybėje. Vieną naktį mergaitės buvo priverstos net 
laidoti aavo ponios nugaišusį šuniuką. Atvaizde parodo
mas šuniuko karatas ir dėžė karstui įdėti. (Acme-Drau
gas teiephoto)
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v H A U G A S
THE LZTUUANIAK DAILY FRIEND 

2334 South Uaklev Avė. Chieago, Illlnoi
Pubu&hed Daily, e*cvp Su*', days, 

bv the
LITHUANIAN CAU”.. Vii SS SOCIETY 
A member of the Cė.,.h> ic . s Association

$6.00 per year outside of Chicag, $,.» j per year in Chieago 
Cicero; 3c per copy. '

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metama *.................................................................................. >7.00
Pusei metų ..............................................        4.00
Trims mėnesiams .................................................................. 2.00
Dviem mėnesiams ................................................  1.90
Vienam mėnesiui ................. ........................................... .. .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams .................................................................................. $6.00
Pusei metų ............................................................................ 3 50
Trims mėnesiams .....................        1.75
Dviem mėnesiams ................................................................. 1.25
Vienam mėnesiui ..............................................  75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raStų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisi«nčU.>r.a tam tikslui pašto ženklu. Redakcija 
pasilaiko sau teisę tai “y ii ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nu-ožiflroa. Korespondentu prašome rašyti 
trumpai lr aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pat-isymul, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamas.

Entered ra se^ond-Claa* Matter Mare!) Sl, 1916 at Chieago, DI. 
Under the Act of March 3, 2S79.

Maskvos komisaro tiesos žodis
PASINAUDOJO AMERIKOS LAISVE

Amerika yra puikus kraštas, laisvas kraštas. Mes, 
šio krašto gyventojai turime ir gyvo ir spausdinto žo
džio laisvę, mes turime religijos ir asmens laisvę.

Laisvė — tai didžiausia šiame pasaulyje žmegaus 
brangenybė, kurią turime ginti, dėl kurios privalesne 
kovoti, o jei reiktų — ir mirti.

KOBONTERNAS TEBEVEIKIA
Kravchenko aiškiai kalba ia* apie tai, kad kominter- 

nas tebefunkcionuoja. Jis pasirinko kitus metodus ir ki
tas formas. Amerikos komunistų vado Earl Browde- 
rio "nauji politiški rūbai” yra visiškai panašūs j Sta
lino “politiškus rūbus”. Komunistai Maskvoje, liesa, 
panaikinę savo oficialųjį Trečiojo Internacionalo orga
ną, tačiau jo vietą užėmė žurnalas — "Karas ir Dir
bančioji Klasė“, kuris duoda direktyvas komunistų 
partijoms užsieniuose. Komunistų dienraštis New Yor
ke “Daily Worker”'tas direktyvas aklai sekąs. Jis ne
abejoja, kad ir į Amerikos partijos Nevv Yorke ginčus 
ir kovas Maskva turi' savo pirštus įkišusi.
RUSIJOS ŽMONIŲ TROŠKIMAS

Knaivchenkcs balsas — Rusijos žmonių balsas. Rusi
jos žmonės, kurie dabar velka baisiai sunkią karo naš
tą ir lieja savo kraują, begindami aavo kraštą nuo už
puolikų nacių, trokšta, kad po šio karo ir jiems užte
kėtų laisvės ir gerovės saulutė, kad*ir jie, drauge su 
kitų kraštų žmonėmis, galėtų naudotis spaudos, žodžio, 
religijos), asmens ir kitomis laisvėmis; kad būtų laisvi 
nuo baimės, nuo stokovimo gyvenimo reikmenų ir nuo 
kruvino diktatūros teroro.

K? sako Ciceros rinkimai!

GAVĖNIOS
MINTYS

Rašo Vysk. P. Bučys, M I C.

MARSHALL SALYNE PLEVĖSUOJA U. S. VĖLIAVA

’IIKAB

Įvairios rūšies diktatūros ir japonų imperialistinis 
militarizmas tą mūsų laisvę kėsinasi atimtį. Prieš tą 
pasikėsinimą kovosime iš visų savo jėgų!

Pasinaudodamas Amerikoj esama žodžio ir spaudos 
laisve, Viktoras A. Kravchenko, aukštas Sovietų Rusi
jos valdžios pareigūnas, raudonosios armijos kapito
nas, nuo praėjusio rudens dirbęs Amerikoj su Rusijos 
supirkimo komisija, pasuka savo nuomonę apie Staline 
dviveidišką politiką. Jis tą pačią nuomonę turėjo ir
gyvendamas Sovie'.ų Rusijoj, tačiau jos negalėjo pa- w
reikšti, nes ten nėra laisvos spaudos. Visi laikraščiai A. Peldžiui 50 metu amžiaus 
yra kontroliuojami (paties Stalino. Jei jis ir būt mėgi
nęs kokiu nors būdu išreikšti savo nuomonę apie Sta
lino politiką, jo galva, lyg kopūstas, būtų nusiritusi 
nuo jo pečių.
NEREGALEJO PAKUŠTI DVIVEIDIŠKUMO

Viktoras Kravchenko, tiesa, nieko ypatingai naujo 
nepasakė. Jo pasakytoji teisybė apie Maskvos dvivei-

Ciceros miesto rinkimais domėjosi p’atesnė visuome
nė. Domėjosi ne vien dėl to, kad ten partijos gana aš
triai kovojo, bet labiausiai dėl to, kad jie lyg ir turėjo 
(parodyti piliečių sentimentą ir šio steito ir net federa
linės valdžios atžvilgiu.

Prieš rinkimus nieks neišdrįso aiškiai spėti, kuri par
tija laimės. Bet daug kas manė, kad hadmėtejai dide
lės balsų daugumos nesurinks. Taip ir buvo. Pažymė
tina, kad į miesto tarybos pirmininko vietą išrinktas 
demokratų partijos kandidatas, o į visas ki as penkias 
tarybos vietas — respublikonai.

Jei kas nori daryti platesnes išvadas iš Ciceros rin
kimų duomenų, gali daryti, nes tam turi medžiagos. 
Mūsų manymu, tie rinkimai bus dideliu akstinu abiem 
partijom sumobilizuoti didžiųjų rinkimų kampanijai 
savo visas jėgas. Pozicija turi progos įsitikinti, kad šj 
kartą ne taip jau hus lengva laimėti visas ligšiol turė
tas pozicijas. Opozicijai turi gana gerą akstiną daugiau 
dirbti, nes “politiškame ore” užuodžia* kažin ką tokio, 
kas labiau masina, negu pirmais keleriais rinkimais).

Tikriausiai galima tai išpranašauti, kad šių metų 
rinkimų kampanija bus labai gyva ir net karšta, nes 
opozicija turi vilčių, o ir (pozicija nėra nustojusi vilčių 
laimėti.

Jadrusis ir “visuomet jaunas“ laikraštininkas Anta
nas Peldžiua vis dėlto "jau paseno”. Šiomis dienomis 
jis sulaukė 50 metų amžiaus. Tie, kurie atsimena tuos 
laikus, kuomet jis dirbo dienraščio "Draugo“ adminis
tracijoj, ištikro, nenorės tikėti, kad Antanas jau tiekos 
metelių yra sulaukęs. Kas tam netikėtų, tepaklausia jo 
vyresniojo brolio (vien uoli c-m ari jono) Jono, kuris jau

dišką politiką Amerikos žmonėms, truputį daugiau nu- daugiau kai dvidešimts metų vadovauja dienraščio
sumanantiems apie sovietų valdžios sistemą, buvo ži
noma. Kravchenkos pareiškimas yra tuo svarbus, kad 
juo patvirtinama mūsų dienraščio ir daugelio kitų laik
raščių teigimus apie veidmainingą ir apgaulingą Mask
vos politiką.

Šis aukštas rusų valdžios pareigūnas, kurs per 22 
metus užėmė žymias vietas sovietų ekonominėj siste
moj, padarė tokį pareiškimą:

“Aš nebegaliu Ilgiau remti dviveidiškų politinių 
manevravimų...”

9 Anot jo, Maskva^ bendradarbiauja su Jungtinėmis 
Valstybėmis ir Didžiąja Britanija ir tuo pačiu kartu 
eina prie savo tikslų, kurie jokiu būdu nėra suderinami 
su tuo bendradarbiavimu.
KOMINTERNO PANAIKINIMAS — APGAVYSTE

Kravchenko aiškiai ir griežtai pasako, kad trečiojo 
komunistų internacionalo arba kominterno likvidavimas 

tai buvo apgavystė ir manevras patenkinti demokra
tijas, kuomet kominterno mechanizmas yra toliau o-
pe ruojamas panaudojant naujus “frontus.“

Jisai smerkia Stalino politiką santykiuose su Len
kija ir Balkanų tautomis. Maskvos nusistatymas Itali
jos ir Austruos ateities kl.siuairou taip jau esąs dvivei
diškas ir siekiąs tik komunistinių tikslų. Jis pažymi ir 
tai, kad sovietai, vesdami šį karą, rengiasi ir naujam 
karui.

"Draugo“ spaustuvei. Juodu abudu yra gimę ir augę 
Bimbų kaime, Rokiškio apskrity.

Antanas Peldžius į Ameriką atvyko prieš pirmąjį 
pasaulio karą. Kaip ir kiekvienam ateiviui teko sunkiai 
dirbti dirbtuvėse. Bet jis nenusiminė, laisvu nuo darbo 
laiku mokėsi, veikė jaunimo tarpe, be to, sutaupęs vie
ną ki.ą dolerį, stojo kolsgijon, kad geriau pasiruošti vi
suomenės darbui. Pasimokęs St. Bede kolegijoj, stojo 
darbuotis "Draugo“ administracijon ir čiai dirbo kelio
lika metų. Vėliau "Darbininkas” pakvietė administra
torium in dabar tėn labai sėkmingai ir naudingai dirba, 
įnerdamas į tą laikraštį daug reikalingos gyvybės.

Uoliam lietuvių katalikų veikėjui ir apsukriam laik
raštininkui linkime ilgiausių metų!

★
Londono laikraščiai pareiškė lietuvių viltis

(LKFSB) Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo ap- 
vaikščiojimas rado atgarsio ir Londono spaudoje. Ypa
tingai gražiai Londono lietuvių susirinkimą aprašė “Ca- 
tholic Herald”, suminėdamas ta proga pasakytas kal
bas ir pasiųstas rezoliucijas, kuriose buvo pareikštas 
griežtas nusistatymas prieš vokiečių ar rusų dominavi
mą Lietuvoje ir stiprios viltys^ kad Lietuva bus nepri
klausoma. Laikraštis simpatiškai atsiliepė apie lietuvių 
koloniją Londone ir gėrėjosi grožiu lietuviškų dainų.

Sumažėjo laikraščių Baltijos kraštuose
(LKFSB) Net ir okupantų kontroliuojama spauda 

paskelbė, kad dėl karo sunkumui negali išeiti visa eilė

“Pastovi ir tikra taika po šio karo ir mano žmonių 
interesai reikalauja kitokios politikos negu ta, kokia 
yra palaikoma sovietų vyriausybės“ — jisai pareiškė.

Kas svarbiausia, Kravchenko tvirtina, kad daugu
ma Rusijos žmonių yra tokio pat nustetaitymo, kokį ji- numatytų leisti laikraščių ir net kai kurie seniau leis-
sai pareiškia. Jisai, pagyvenęs Amerikoj keletą mėne- tieji-turi sustoti. Tas paliečia laikraščius estų, latvių,
sėų, turėjęs progos įsitikinti, kad sovietų valdžios pro- Lietuvių ir kitų kraštų kalbomis. Anksčiau — vokiečių
paganda ir jos “mokslas“, nukreiptas prieš Jungtinių okupuotose teritorijose huvo Leidžiama 150 Laikraščių, 
Valstybių demokratinę santvarką yri klaidingas ir me- jų tarpe 60 ukrainietiškų, 18 rusiškų, 6 baltgudiški, vie- 
lagingas. nas totoriškas.

Didysis Ketvirtadienis, 
balandžio 6 d.

Surištas Kristus atvestas 
pas išdidųjį Piločą. Du as
mens ir du, gali sakyti, pa
sauliai. Pilotas tai išorio 
žmogus. Jis yra išėjęs gerą 
mokyklą, turtingas ir aukš
tas galingos Romos valdi
ninkas, jaučiąs savo galybę 
dėlto, kad visoje Palestino
je išskirstyti Romos* puikiai 
išmankštytieji kareiviai jo 
klauso. Jis yra jų vadas, tu
rįs didžią teisę juos skau
džiai bausti ir netingys nau
delis ta teise. Vidujini»-gi 
Piloto gyvenimas menkas. 
Romos stabus progai pasi
taikius jis garbina, tikėda
mas ar netikėdamas. Tas nė 
jam pačiam nerūpi. Dievo į- 
sakymųi jis nežino. Sąžinės 
nelabai tepaiso. žmogus jam 
tiek tereiškia, kiek gali jam 
patarnauti, arba pakenkti. 
Žmoguje stabmeldys nema
to Dievo paveikslo ar pana
šumo. Į Kristų Pilotas žiū
ri, kaip į kiekvieną žydą, 
neturintį Romos piliečio tei
sių. Pilotas neaukštai stato 
Kristų dėlto, kad nebrangi
na nė doros, nė išminties, 
kuriomis Kris us pasižymi.

V. Jėzus ties išdidžiu Pi
lotu stovi surištas, neturė
damas to visko, ką Romos 
prokuratorius gerbia: nė ka
riuomenės, nė pinigų, nė re
torikos, nė gimnastikos. Bet 
užtatai, kokia išvidinė V. 
^gzaus galybė; ' amžinasis 
visagalio Dievo Sūnus, gy
vosios ir negyvosios gamtos 
Viešpats, teisėtasis žydų tau 
tos karalius, pranašų skelb
tasis Mesijas, piktųjų dva
sių tramdytojas, ligas iš 
žmonių kūnų išvarąs vienu 
žedžiu, ar pad y: įėjimu, • nu
murusiems gyvybės grąžin
tojas. Apie tą visa Pilotas 
šį-tą girdėjęs, bet nelabai 
tiki, kad taip galėtų būti. 
O V. Jėzaus išminties gel
mė ir plotis, kuri po kiek 
laiko ir Romoje viešpataus, 
jos retoriams bei filosofams 
išnykus — to Pilotas nė ne
girdėjo. V. Jėzaus meilė, pa
sišventimas, visų dorybių 
tobuliausia pilnybė — to Pi
lotas nebūtų nė supratęs, jei 
kas būtų jam sakęs. Jeigu* 
šv. Jonas Krikštytojas tei
singai skaitėsi nevertas at
rišti apartę nuo V. Jėzau? 
avalynės, tai Pilotas šimte
riopai mažiau buvo vertas.

Tačiau Pilotas liepia V. 
Jėzų plakti; nedraudžia ka
reiviams erškėčių vainiku 
kankinti ir šlykščiausiu bū
du išniekinti. Pagalios pats 
Pilotas, veidmainingai nusi
plovęs rankas pasirašo iš
tarmę — prikil i Jėzų prie 
kryžiaus. Tą ištarmę Pilo
tas pasirašo pakartotinai ir 
viešai pareikšdama z, kad 
Jėzus yra nekaltas.

Tai kur didžiausioji žmo
nių nelaimė, kad išorę bran
gindami ir jos težiūrėdami, 
išblaško savo vidaus verty
bes ir tampa kaip Pilotai. 
Išorė nepadaro juos laimin
gus. Jėzus kentėjo baisiai 
dėl Piloto kaltės.
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Žemėlapis Marshall salyno, kur japonai laikosi trijose ba 
zėse. Visur kiilur jau plevėsuoja Amerikos vėliava. (Acme- 
Draugas telephoto)

ŠVENTOJOJ ŽEMIU

Kariuomenės kapelionas kun. J. A. Carey iš Orange, 
N. J., nusifotografavęs su Anthony Bruya, vienu iš Tėvų 
Pranciškonų kongregacijos Jeruzalės mieste. (NCWC- 
Draugas) 4»

PAS

PASKOLOS
DAROMOŠ

ant Pirmų Morgičių

MUTUAL FEUERAL
Savings and Loan Assn. of Chieago
2202 W. CERMAK RD. .................Tel. CANai 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
v

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 

springsais,
arba jūsų < 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 28% 
per VAKARIO h KOVO mis

Studio Couch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

1310 WEST BOO8EVELT ROAD

v -
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JAUNŲJŲ ŠIRDŽIŲ ŽODIS
Gražiai jaunystė mūsų žydi, 
Neboja vėtrų, nė audros;
Mus idealai nuolat lydi 
Blaivumo, mokslo ir doros.

(Iš Lietuvos jaunimo himno).

5V. JURGIO PARAPIJOS SODALIETĖS MINI 35 METŲ GYVAVIMO SUKAKTĮ

Kitados graikų tautos iš 
mintingieji ir vadai susirin
ko apsvarstyti, kaip reikėtų 
gelbėti tautą nuo gręsiančio 
ištižimo, supuvimo. Ilga i 
svarstė ir nieko nesugalvo
jo. Tik staiga iš jų tarpo 
pasikėlė senelis. Rankose 
jisai turėjo obuolį, kuriame 
matėsi puvėsių dėmės. Tren 
kė jisai tą vaisių į| žemę, 
suskilo tas ir ištižo, bet iš 
jo išbyrėjo sveikos, stiprios 
sėklos:

—Tik iš tų grūdų mes ga
lime išauginti-naują, gaivas 
tingą medį. Tik iš sveiko 
jaunimo išaugs naujos kar
tos, kurios atgimdys mfrsų 
suvargusią tautą,—davė su
prasti senelis.
JAUNIEJI—NAUJA 

LIETUVOS VILTIS

Ir lietuvių tautą karo 
gangrena labai vargina. Bet 
mes turime daug gražių vil
čių iš jaunosios kartos. Ar-
gi ne narsiai kaunasi lietu- laukia to didžiojo atpildo, 
viškasis jaunimas visuose kurį Jean Paul yra išreiškęs 
frontuose? Argi mes netu- žodžiais:

—Dvasios jaunystė yra 
amžina; ir amžinybė yra tik 
nuo! atinė jaunystė. ’ ’
MES NEAPVILSIM

Visame pasaulyje yra pa
garsėjusi pirmoji Katalikų 
Akcijos kankinė Maria d» la 

! Luz Camacho. Apie ją kai-

rime pasižymėjusių sporti
ninkų iš jaunųjų tarpo?
Argi mažai mokyklų kon- 
testuose laimi jaunieji lie
tuviai? O štai dabar nauja 
atgimimo banga ' pradeda 
trykšti per sodalių veikimą.
Neseniai jų gražus būrys 
dalyvavo uždarose rekolek- klg yra 
ei jose, kur, lyg elektros k i
birkščių, prisikrovė naujos 
energijos. Mes džiaugiamės 
tuo ir didžiuojamės. Jos ras 
ne tik sau dvasinio pasi en- 
kinimo, bet ir turės naujų 
įkvėpimų katalikiškosios ak 
cijos darbe. Sodalės daly
vauja studijų rateliuose ir 
čia gauna naujo peno savo 
bebręstančiam* protui, pa
saulėžiūros suformavimui. 
Dabar jos pamažu, bet tvir
tai įkėlė koją į lietuviškos 
spaudos barus: jų vardas, 
jų raštas kaskart dažni:u 
spindės lietuviško dienraš
čio skiltyse. Tai yra puiku 
JAUNYSTES UGNIS

Didis Europos rašytojas 
Goethe yra pasakęs: 

t —Mes turime būti jauni, 
kad įstengtume padaryti 
didelius darbus.”

Tame yra daug tiesos. Ko 
gi neįveiks jaunystė kada ji 
pasineša didžių idealų kryp
timi?! Ir gerai kad jaunat
vėje rodomas t?« užsidegi
mas. Verta atkreipti dėme
sio į Southey žodžius, kurs 
pasakė:

—Live as long as you, 
may, the first twenty years 
are the longest half ofycur 
life.

Tai reiškia:
—Kad ir kažin kiek gy

ventumei, pirmieji 20 tavoj

amžiaus metų bus ilgoji 
pusė Tavo gyvenimo.”

Svarbu, kad ta pusė būtų 
produktinga,—kad jos metu 
sudarytume tinkamą irtvir 
tą savo gyvenimo kodeksą 
visam ateities laikotarpiui, 
kad katalikiškoji organizuo 
toji jaunuomenė? įžiebtų ir 
kituose užsidegimą tam, kas 
kilnu. Čia gerai padės tik 
bendras, organizuotas visų 
veikimas.

Tik padvėsusią žuvį; ir 
išrautą kelmą srovė neša 
pavandeniui. Tvirtabūdė jau 
nuolė piliorių stovi savo 
idealų sargyboje. ,

—Jaunystė yra nesavy- 
msilinga galvojime ir jau- 
ime,—kalbėjo kita Europos 

garsenybė, rašytojas H. 
Heins.—Dėlto jaunystė tie
są pergalvoja bei pergyvena 
giliai ir nėra šykšti ten, kur 
reikia tiesą išpažinti ir 
veikti.”

Ir už tai jaunystė susi-

—Ji buvo tiek graži, kad 
galėjo būti filmų ar.istė, ir 
—tiek šventa, kad gailėjo 
mirti kankine.”

Ji, persekiojimų metu, 
Meksikoje raudonųjų buvo 
nušauta prie pat bažnyčios 
didžiųjų durų.

Ir jaunos lietuvaitės mėg 
ata dirbti ir nebijo aukotis. 
Jei teisingas yra Goethes 
posakys, kad: “Tautos liki
mas priklauso nuo pažiūrų, 
kokias turi jaunoji karta, 
dar nepasiekusi dvidzšimts 
penkių metų,” tai sodalių 
ir kitų jų amžiaus lie uvių 
jaunuo’ ių vardu norėtųsi pa 
sakyti:

-—Mes neapvilaime.
Taigi—užbaikime jinu pn 

džioje minėtojo Lietuvos 
katalikiškojo jaunimo him
no žodžiais:

—Petys petin, jaunime,
Dvasią atgaivinę,
Drąsiai pirmyn:
Mus šaukia Dievas ir 

Tėvynė!”
Kun. St. Gaučteh

šv. Jurgio parapijos Sodalicijos nuotrauka, padaryta 1942 metais, su dabartiniu kle
bonu prelatu M. Krušu ir dvasios vadu kun. S. Gaučiu. Balandžio 4 dieną, šių metų, , 
šiai draugijai suėjo 35 metai gyvavimo. Plačiau apie gyvavimą ir nuveiktus darbus 
rašoma trumpoje draugijos istorijoj.

Istorija
Balandžio 4, 1909 metais, 

Šv. Jurgio parapijoje, (Bri- 
dgeport) buvo suorganizuo
ta Sodalicija vardu “Mer
gaičių Draugija Nekalto Pra 
aidėjimo Šv, Marijos Panos ”. 
Tuo kar; klebonas, a. a. kun. 
M. Kraučiūnas, ėjo pirmojo 
dvasios vado pareigas.

Verčiant istorijos lapus, 
yra pažymėtina, kad klebo
nui padėjo vikaras, dabar
tinis parapijos klebonas, pre 
.'atas M. L. Krušas.

Nuo įsteigimo iki šios die
nos daug darbų nuveikta; 
daug pagalbos suteikta pa
rapijai, našlaičiams, Lietu
vai, karo nukentėjusiems po 
pirmo Pasaulinio Karo — 
Lietuvoje ir Amerikoje, taip 
gi, vienuolynams ir labda
rybei. Čia taipgi verta pa
minėti, kad draugija prisi-1 
dėjo prie ištaisymo vieno 
kambario Šv. Kryžiaus ligo
ninėj, kada toji ligoninė bu
vo statoma.

Kotrina Garuckai ė, vie
na Sodalicijos garbės narių, 
įdavė raportą apie draugys
tės veikimą net nuo pirmų- i 
jų dsžimties metų draugijos 
gyvavimo. Iš raporto suži
nota, kad pirmame susirin
kime, balandžio 4, 1909, val- 
dybon išrinkta: pirmininkė 
a. a. Monika L. Gurinskaitė; 
vice pirmininkė Ona Bužiū- 
tė (dabar Mrs. Stankūnas 
fotografo žmona), ir rašti
ninkė Ieva. Jaksevičiūtė (da
bar Mrs. Cburas, visiems ži
nomo bisnierious Bridgepor- 
te žmona).
Dvasios vadai

Draugija augo narėmis iv 
stiprėjo darbu. Sekantieji 
kunigai yra buvę dvasios 
vadais: a. a. M. Kraučiūnas, 
J. Skripkus (dabartinis Šv. 
Pranciškaus vienuolyno ka
pelionas), Ig. Albavičius (šv. 
Antano parapijos klebonas), 
A. Valančius (Dievo Apvaiz
dos parapijos vikaras), P. 
Gasiūsus (šv. Mykolo para

pijos klebonas), 9. Gaučiaa 
(dabartinis mūsų dvasios 
vadas ir šv. Jurgio parapi
jos vikaras).

Garbės narės
Šios parapijos Sodalicija 

didžiuojasi skaičiumi garbės 
narių, kurį sudaro soda'ie- 
tės išbuvusios narėmis nors 
dešimtįi metų. Sekančia y- 
ra pasiekusios šią garbę: ti
na Antikauskas, Frances 
Kantutis, Ona Kazlauskas, 
Elena Šarka, Kristina Shle- 
pavičius, Marijona Wodman 
ir Stanislava Wodman. Ne
užilgo atsieks garbės narys
tę: Adelė Abromavičius, Syl- 
via Jankaitis, Hattie Kan
tutis, Emilija Pakalnis, Jean 
Runellai Ona Walters ir Jo
ana Wodman.
Jaunamečių skyrius

Po kelių metui prie Soda
licijos prisidėjo ir jauname
čių skyrius' tai yra, skyrius, 
kurį sudarė mergaitės, už
baigusios pradžios mokyklą 
ir dar nepasiekusios 16 me
tų. Pasiekus 16-tus metus, 
mjergeC ė gali persikelti į 
vyresniųjų skyrių, kuriame 
gali priklausyti iki tol, kol 
ištikimai draugijas. įstatus 
pildo, priima Moterystės Sa
kramentą, arba pabrinkusi 
dvasinį luomą apleidžia drau 
ges.

Savas kambarys

Jau nemažai metų praėjo, 
kai Sodalicija džiaugiasi sa
vu kambariu mokyklos pa
talpose. Sodalietės didžiuo 
jasi juo, kadangi jis yra gra
žiau ir puikiau įrengtas iš 
visų tų, kur joms teko ma
tyti. Didelės, minkštos kė
dės ir kiti baldai gražaus 
stiliaus priduoda malonumo 
susirinkimuose ir susiėjimu:* 
e ai Sienos nudažytos Soda
licijos ir Panelės švenčiau
sius spalvomis — baltai ir 
mėlynai.a
Papročiai

Sodaliečių veikime yra gra 
žiu papročių, kaip i’.iai pager
bimas motinėlių Motinų Die 
noje ir viešas apvainikavi
mas Panelės švenčiausios 
r to vy los gegužės mėnesyje. 
Sodalietei .apleidžiant drau
giją dėl moterystės arba 
dvasinio luomo, kartu su ge

rais ir nuoširdžiais linkėji-j 
mais būna suteikta išleistu
vių dovanėlė.
Dabartinė valdyba

Šių metų valdybą sudaro:; 
dvasios vadas kun. S. Gau-j 
'čias; pirmininkė Elena šar
ka ; vice pirmininkė Elena j 
Adomaitis; protokolų rašti-1 
ninkė Marijona Yonikas; fi
nansų raštininkė Kristina 
ShlepavičiUs ir iždininkė 
Virtinis Balnis. Eucharisti
nės komisijos pirmininkė y- 
ra Irena Gumaliauskas. Ber- 
nice Bartkus vadovauja pa
silinksminimų ir skelbimų 
komisijai.
Seniausia Sodalicija

Šv. Jurgio parapijos So
dalicija yra seniausia iš vi
sų lietuvių Sodalicijų Chi- 
cagos apskrityje. Jau tris
dešimt penki metai, kaip ji 
gyvuoj-a ir jos narės dar
buojasi bažnyčios ir tėvy
nės naudai, Sodalicijos įta
ka jaunimo dvasiniuose rei
kaluose taipgi yra pažymė
tina. Draugijos svarbiausias 
tikslas yra asmeniška pažan
ga religiniame gyvenime. 
Kaip ir kiekvienos Sodalici
jos, jų obalsis yra “Prie Jė
zaus per Mariją”.

Minėdamos šią sukaktį, 
sodalietės dėkoja Dievui, 
kad Jo pagalba Sodalicija 
galėjo taip ilgai ir gražiai 
gyvuoti. Jos prašo Jo pagal
bos ir ateityje; kad sėkmin
gai veiktų ir kad jų darbuo
tė užsipelnytų palaimos.

KSG—ES

Sodaliečių puslapio 
redakcija

Sodaliečių centro puslapis 
suredaguotas centro skelbi
mo komisijos pastangomis. 
Komisijos vedėjai, Dale Vai
kutis, šiam puslapiui me
džiagos patiek!: Halėm Shar 
ka> Bridgepdrt, Irene Gumu- 
liaiuskaa, Bridgeport, Doro- 
thy Faiaa, Cicero.

Sodaliečių
rekolekcijos

Trisdešimt penkios soda
lietės puikiai atliko trijų 
dienų rekolekcijas Cenacle 
vienuolyne, Warrenville, Il
linois, kovo 10, 11 ir 12. Per 
tas tris dienas jos atsiskyrė 
nuo pasaulio, pamiršdamos 
jo vargus ir bėdas, ir mąs
tė vien tik apie Dievą, ir 
gyveno Juomi. Rekolekci
joms vadovavo kun. J. Gri
ms, vikaras Šv. Antano pa
rapijoje, Cicero.

Sodalietės buvo atvyku
sios iš sekančių lietuvių, pa
ra pijų: Šv. Jurgio, Vizų 
Šventųjų, Šv. Antano ir Gi
mimo Panelės Šv. Pirmoji 
nuotaika buvo tikrai žavė- 
janti. Rekolekcijų namas pa- 
staytas ir surėdytas tokiu 
būdu, kad vien tik paukš
telių čiulbėjimas trukdė ty
lą. Cenacle vienuolės sten
gėsi aprūpin'.i mergaites vi
zų kuo. Rekolekcijų dalyvės 
gąlėjo pazinaudoti ir turi
ningu knygynu, taip pat ga
lėjo pasi'sėti viešruimio di
delėse ir minkštose kedėse

Rekolekcijų programa bu
vo: šv. Mišios, šv. Komuni
ja, įstatymas šv. Sakramen 
to. Ryte buvo paskirtos va 
landėlės mąstymui ir gies 
mių praktikai. Popiet per 
pustrečios va’andos mergai
tės turėjo liuosiaikį. Dau 
gelis sodaliečių tą laiką pra
leido lauke, pasigerėjimv 
gamta. Kitos sustojo pasi 
mels i prie stacijų. Dienz 
buvo užbaigta paskaita ii 
Šv. Sakramento palaimini
mu.

Kun. Grinio eilė apmąsty 
mų buvo gerai priruošta.

Sodalietės nuliūdo rekolek 
cijoms baigas, bet atsisvei
kino su seselėmis žinodamos, 
kad gyvendamos Kristuje 
jos rado ramybę ir pasiten
kinimą ir ru nauju pasiry
žimu grįžo į darbą.

MELSKITĖS U2 TAIKĄ

Iš centro veiklos
...Sodaliečių planai įspū

dingai pagerbti Mariją ge
gužės mėnesyje sėkmingai 
vykdomi Eucharistinės ko
misijos, kurią veda Emelie 
Prose (Marąuette Park). šis 
Marijos pagerbimas įvyks 
gegužės 28 dieną šv. Anta
no parapijos bažnyčioje. Pra 
sidės procesija 3 vai. popiet.

* * ♦

...Darata Faiza, centro pir 
mininkė, vadovaus šiose iš
kilmėse ir apvainikuos Ma
rijos statulą gyvų gėlių vai
niku. Ją lydės sekančios so
dalietės: Irent Gumuliauskas 
ir Helen Sharka, šv. Jurgio 
parapijos vyresniųjų sky
riaus, ir Mary Balanda ir 
Joan Linckus, jaunamečių 
skyriaus; Irene Pakeltis ir 
Dale Vaiku’.is, Nekalto Pra
sidėjimo; Matilda Marcin
kus ir Margaret Gcod, šv. 
Antano; Helen Druktenis ir 
Virginia Balnis, Gimimo P. 
Šv. vyresniųjų skyriaus, ir 
Philomena Norbutas ir A- 
ąuiline Rūbas, jaunamečių 
skyriaus; Adeline De Biaso 
ir Mary Balkus, Visų Šven
tųjų parapijos.♦ * »

...Po iškilmių sodalietės 
pasilinksmins pramogėle pa
rapijos svetainėje. Prie pro
gramos prisidės kiekviena 
Sodalicija. Sužinojome, kad 
Brighton Park Sodalicijos 
daines grupė rengiasi padai
nuoti ir kad Cicero sodalie- 
fcės perstatys ištrauką iš sa
vo juokingo veikalo “It 
Happened Yesterday”.

...Velykoms arti n a n t i s, 
trys narės centro Eucharis
tinės komisijos sukeikė gra
žias paskaitas pereitame 
centro susirinkime. Didžio
jo Ketvirtadienio ceremoni
jas paaiškino Irene Gumu
liauskas (Bridgeiport). Vir
ginia Balnis (Marąuette 
Park) patiekė paskaitą apie 
Šventąjį Penktadienį. Lilli- 
an Balkus (Rceeland) — a- 
pie Velykų dienos bažnyti
nių apeigų reikšmę.

v
...Centrui tikrai džiugu 

priimti Gimimo P. šv. jau- 
namečių skyriaus eodalietes
savo būrelyje. Pavyzdys 
toms Sodalicijoms. Kur vie
nybė, ten ir stiprybė.

♦ 3Į. #
...Mary Balkus (Roseland) 

paskirta užimti pasilinksmi
nimo komisijos vadovybę, 
nes toji vieta liko tuščia, 
kada Florence Kaminskas
stojo vienuolynan.

* * *
...Širdingai dėkui dalyva

vusiems praeitam centro su
sirinkime dvasiškiams: kun. 
J. Stankevičiui (Brighton 
Park), kun. A. Zakarauskui 
Ir kun. W. Urbai (Marąuette 
Park), kun. J. Griniui (Ci
cero) ir kun. B. Griniui 
(Roseland).
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LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 
KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR IŽDININ.

4557 So. Wood Street, Chicago, Illinois 
--------- ooo---------

ANASTAZAS VALANČIUS, pirm.
K. JOPEMS, ST. CIIUT.KKTS, v. pirm.

ONA JASPAR1ENP., rašt.
N. SIRV1NSKAS, flnansi.i rašt.

Linksmų Sv. Velykų! nokį ar kitokį biznį, ir pa
prašyti prisidėti ca stam-! 

Lietuvių R. K. Labdarių besne auka prie labdarių i 
Sąjungos centro valdyba ir statomos (prieglaudos. Esą I 
Šio kampelio tvarkytojai jų dauguma mielu noru pri- j 
nuoširdžiausiai sveikina vi- sidės prie šio svarbaus rei- j 
sas labdarių kuopas, jų vai- kalo ir gerai jausis, nes bus1 
dybas, narius ir visus gera- parėmęs kilnų lietuvių dar-| 
darius su šventomis Vely- bą.I I

komis! Telaimina visus iš Patarimas yra svarstyti- 
numirusių prisikėlęs Kris- nas. Kuopos, Ciesui, retkar- 
tus, teatneša ramybę į mū- čiais aplanko savo apylin- 
sų namus, tegrąžina pašau- kėj biznierius, neaplenkda- 
liui taiką, kurios visi esą- mos nė kitataučių. Tačiau 
me ištroškę! Švęsdami šias kai nėra planuoto, platesnio 
Velykas, neužmirškime ka- masto darbo, pasekmės yra 
rių frontuose, neužmirškime mažos. Prie centro susida- 
pavergtosios Lietuvos var- ręs komitetas galėtų veikti 
gų ir kančių, neužmirškime

PAPLCDęS AŠAROSE ANT SAVO DRAUGO LAVONO Gera Gėlių Atsarga lkoma i Ameriką, pranešė, 
j kad Yakishiro Suma, Japo-

Velykoms
Trečioms Chicagos karo laiko 

Velykoms, gėlininkai praneša, 
kad beveik visos žemesnių kainų 
rožės bus laikytos atsargoje ka
reiviams. Gėlininkų Sąjunga pra
neša taipgi, kad rožės su ilgais 
stiebais bus laikytos rezerve ka- 

i reiviams, o trumpų stiebelių ro
žės pasauliečiams. Dėdės Šamo ka- 

j reiviai turi pirmenybę, nes nepa
prastai užsakymų yra jau senai 
atėję telegrafu iš įvairių pasaulio 
kraštu. Mūsų kareiviai tokiu bū
du išreikš Velykinius linkėjimus i 
savo žmonoms, motinoms, ir su- 
žiedotinėms.

Šių metų švelni žiema labai 
palanki gėlių augimui, todėl ne
bus trukumo pasirinkti atatinka
mų gėlių Velykų šventėms. Bet 
reikia pažymėti, kad auginamų 
gėlių kiekis yra žymiai sumažė
jęs, nes daugelyje šiltnamių au
ginamos daržovės, kurios pavasa
ryje bus’ persodintos į Pergalės 
daržus (Victory Gardens).

nifįos ambasadorius Ispani
jai, išvykęs į Berlyną.

$10 KIJNMKAS 
IŠTYRINfiJIMAS 

PILNAS UŽ
3$

ir čia vargstančių lie1. uvių 
senelių — nuo Velykų stalo 
bent trupinėlį jų reikalams 
paskirkime.

Praplėskime savo
veikimu

Vienas kitatautis biznie
rius, bet gana gerai pažįs
tąs lietuvių reika’us, šiomis 
dienomis padarė pasiūlymą, 
kuris yra vertas rimto dė
mesio. Jis mano, kad Lab
darių Sąjungos centras tu
ri turėti sudaręs specialų 
komite.ą, kuris atliktų spe- 
cialę misiją. Jo manymu, tas 
komitetas turėtų aplankyti 
kiekvieną kitatautį biznie-

Karo fronte, einant žūtbūtinei kovai; nėra vietos ašaroms. Bet šis Amerikos karei
vis neišlaikė, kuomet ant kruvino kalno No. 206, netoli Empress1 Augus a Bay, Bougain
ville saloj, nuo japono kulkos žuvo jo draugas. Kairėj žemiau jo kritęs draugas. (Sig
nal Corps photo; Acme-Draugas te’.ephoto)

Japonu pasiuntinys 
Ispanijai Berlyne

NEW YORKAS, bal. 5.— 
Tokyo radio transliacija, tai

1TZI8KAM IH HI, V<IKOM<<IPIC

X—RAY—
KRAUJO IR Uiti KALO 
TIRINfiJIMAS—Viskas už
Paprastai apkalnavIniaH tokio litirlnė- 
Jlmo yra $10, Ir gvnrantuojajne
Junta patenkin luta arba Jūa rnuttia nieko 
nemokate.

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PASITARIMUI 

KKONIAKOS IJGOH 
PASEKMINGAI GYDOMOS

VARTCO8B GYSLOS, kojų ronon, ir 
pnna&int kojų IMInlinal. Rheumatlfuna. 
BK1I.V1O SKAUSMAI, nevlrlklnlmaa, 
riaerančioe pilvinė*. žulztlo** ar užkietė
jimam.
KRAUJO T.inoS. ellpno. nuvariusio, 
itnemla lr kraujo užnunrtltintus IS prlo- 
Saatios krnnISkų Hitų. AttkJlo kraujo 
špatui Imas,
OPOH LIGOS. nleiėjlmas, (leipint’los 
evsetna. psoriaals ar spuomp 
VRtNAI.lNlAI SKAUSMAI. ' prostatt- 
tls. skaudžios Ir jiesniaAutito RUONIŠ
KOM LIGOS. Ar atsikelti rolkla nak
timi*'?
• NIOI.ATINKS PASEKMES ą Tuojau palencvinlmaa
• laiko ncitruradintua
• tema kaina. I-nurvomia Sąlygomis

MES KALBAME LENKIŠKAI 
CHICAGO MEDICAT. INSTITUTE

tOt SOUTH STATE STREET 

Kttai|itv Adams S-Ata m Aukžte

VAI..: t ryto iki 8 vak. Sekmad. 10-1.

T
savo iniciatyva, bet jis tu
rėtų artimai kooperuoti su 
labdarių kuopomis. Šis klau
simas, be abejonės, bus ap
svarstytas artimiausiame 
labdarių centro susirinkime.

L-s

Mus remia ir 
kitataučiai

Labdarių Sąjungos gražūs 
sumanymai ir darbai randa 
pritarimą ir kitataučiuose. 
Gerai atsimename 1928 me
tus, kuriais buvo statoma 
Šv. Kryžiaus ligoninė ir ve
damas vajus, nemažai kita
taučių stambių aukų paklo
jo. Viens aukojo tūkstantį 
dolerių, keletas po penkis

rių, kuris dar iš lietuvių vie- šimtus, kiti po šimtą ir t.t.

Siųskit VELYKOMS GĖLĖS

Matykit savo AHied gėlininko gražias 
Velykų gėles šiandien. Ankstyvas užsaky
mas duos jums progos didesnio pasirinkimo 
ir jūsų gėlininkui daugiau laiko pristatyti 
laiku jūsų Velykoms gėles.

SAVO BAŽNYČIOMS 
. I SAVO NAMUS!

“ ’Tis Easter morn and life and 

love and peaac are all new born."
— Alice Freemon Palmer, 

“OuotatioM for Soeciol Occasiont"

AIJ, r E D FLORI8TS' ASSOCIATION OF ILLINOIS

Pasakykit su gėlėms

DABAR Yni Gertoastoa Laikas Pirkti Pirmos Rflilm 
Vimdo Materijoią Ui Dar žemomis Kainomis! 

Atvykit® | nafta® jardą Ir apiiflrėktto sto
ką Ir ankštą rflš) LENTŲ—MILLW0RR 
— STOGŲ IR NAMU MATERIJOLĄ - 
dėl garai®, porėtų, viškų. skiepų Ir fletų 
PASITARKIT SU M08U EKSPERTAIS 
kaulink

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKI AMAS DYKAI 1 
STANLEY LTTWTNAS.

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Šių Velykų dienraščio j ato naujo patvarkymo, bū- 
“ Draugo” numeryje pas e- tent — pabrangus popierai, 
besite, kad vienas kitaitau- trūkstant darbininkų, nėra 
tis jimonininkas Labdarių galima laikraetis didinti, o 
Sąjungos statomai lietuviu esant daugybei žinių ir vi- 
sene'ių prieglaudai ęaauko-'šokiausių visuomeninių rei- 
ja stambią pinigų sumą. Į kalų, smulkesnes aukas da-

Šis geradaris, aukodamas! vusiųjų vienam ar kitam
mūsų prieglaudai, pastebi, 
kad jis tą daro, nes žino, 
jog lietuviams toji įstaiga 
yra būtinai reikalinga. Be 
to, jis sako: “Lietuviai ma
no įmonę paremia, todėl aš

tikslui vardams garsinti pri
trūks a vietos).

Centro valdyba yra dė
kinga visiems aukotojams, 
aukų rinkėjams ir visiems

... . • pasidarbavusiems to vaka-eeu obliguotas jiemsi uz tai, r m .
bent dalinti atsilygin i”. ™. surengime. Taip pat de-

Jis tą. auką teikia Velykųt, in^a rgudto
švenčių proga, lyg nerėda-

akto-
1 riams už propramos išpildy

mas ir kitus paskatinti, kad 
panašiai pasielgtų. L-s

Centro parenęimo 
pasekmės

Labdarių centro parengi
mas, buvęs praėjusį mėnesį. 
S.L. Agnės salėj, atnešė se
nelių prieglaudai nemažai 
naudos. Be įžangos tikietų 
ir baro bei užkandžių pelno, 
įiukomįs surinktu $311.00. 
Stambias aukas da,vė: Vin
centas Danto, Ignas Paura
zas, Jonas Adomavičius, Bro 
nė Lickus, Barbora Dainaus 
kienė. (Rąji. prierašas: smul 
kesr.es sumas aukojusiųjų 
vardus apleidžiame, nes lai
komės dienraščio direktori-

\Vl)IK STUDIO
I945 West 35* 5lrre»

//r z* /X
fa om”>.

AUK \\< U) PIIGTOORAI’H Y

InULMI lŲSSilIl.l l’KK hj> 

PHONF. I A/AYfcTTE 2ėl3 ‘

mą. C. V.

Kančia t a i didvyrių
mokykla. —> Maironis,r - ’ •

I

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

- ---- A------
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!
Turime didelį 

ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen- j 
tų, MuzikaUškų Knygų, Stygų,, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi-1 
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius, 
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas Į 
Plunksnas, ir* Muzikalius In-1 
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC
*4216 ARCHER AVENUE
j Phone: LAFAYETTE 8617

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINOUŽ

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

M *•

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLEITŲ

V AUTOJ A MAS NAUJAS FI-ASTIO 81- 
TBKIOIAA NATUKALCS UUM 

SPALVOS O ANT U PLB1TOMB.

naujos Vnlvrifnnp 
uęAiKs ■ dimUIIVeijiiTon

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEKVIENA

Neat.luuoda. Ba Rkoolo. Natūralia .pal
vo. Nablunka VlaoJ žaly Ilnomoa dantų 
plaltoa Permatomom cryatal clear plaltoa >

Plnnkanoa aiinkumo, aanltorėm, Paten

kinimą. ganintuataa. Matartolas labai po- 

naftų. | gamtini. Vieno, dienas tnlsyaaų 

pntarnuvlmaa. Apalcalčlavlmae vaitai.

Darome paeitas įspaustas tr 
gautas tik li lalsnluotų dentistų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO. 

1734 8. Ashland 2nd PI. Mon. 9261
Atdara ana • Iki 8. Šeitad. aaa t Iki A. 

KALBAMU I.IICTL VlftKAI

3945 VV. 2(ltli St. 2nd Fl. Law. 2908 
30 N. Dearborn Rm. 808, Sla 9849 
Vldurmleaflo vai. *—t. Antrodlanl Ir 

ketvirtadieni nuo I Iki f.

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

Ketverge, 7 vai. vakare.
VV.C.F.J,.. )0h0 Kilocycles —

NedSIloj, 9:30 vai. vakare.

V.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu

su Rakandų Krautuve. '

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per š| PavasarinJ SI Metų

IŠPARDAVIMĄ

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
laOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

33E
i

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 80. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

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

PASAULIO PREMIERAS

BROLIAI VESOTAI 
Perstato Dramą —

"LIETUVA
— Bus ir — 

DAINOS — ŠOKIŲ — MUZIKA KOMEDIJOS

SOKOL SALEJE, 2345 South Kedzie Avė. 
Chicago, Illinois

ffi

Velykų Sekmadienį, Bal. 9 d., 1944 m.
i

Pradžia 5 vai. vakare. Įžanga 90c., Taksų 10c., Viso $1.00

Ai

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save

* užsakymus sekančiu adresu:
g t LAIVAS"

2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.
--------------------------- :------------------------------------r—

Gavėnios Šventėms
APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS

1

‘DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS’’ ............................... $3.50
Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras \

“MALDŲ ŠALTINIS” ............................................................ $2.50.
Sutvarkė ir išleido Kun. P. J. Juškaitis

“MALDŲ RINKINĖLIS” ....................................................... $1.50
Sudarė ir išleido Kun. Dr. J. Končius

‘MALDAKNYGE” (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis)
Su uodiniais viršeliais ................................................... $1.25
Su kietais drobulės viršeliais .............................................50

“STACIJOS IR GRAUDŪS VERKSMAI" .............................10
(Atspausdinta iŠ “Ramybė Jums”)

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. . Chicago 8, III.

k a_ bidfl L-

V1

kesr.es


Ketvirtadieni*, bal. 6. 1944 DfENRAATIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS«

NULIŪDIMO VALANDOJERinktiniai Piliečiai veikta
monininkai Lie'.uvių Piliečių Darbi-
Iflcllllllllfldl ninku Pašalpos klaba* suai-

Balandžio 9 d. Sokol aa- rinkime, kovo 26 d. pranešė, 
lėje, 2345 So. Kedzie Ave., nupirko kitą U. S. War 
du broliai ruošia teatrą, ko- Boad gumoje $500.00 ir kad 
kio dar lietuvių fubUka, nė- 8Uteikė $52.00 auką Am*»ri- 
ra mačiusi. Bua komedijos can j^d Croa*. » 
ir dainos rinktinių artistų, Artinanti* rinkimams, in- 
kaip Jadvyga Grieaitė, An- doraaivo adv. Antaną Oiį> 
tanas Kaminskas, Lillian respublikonų kandidatu. į 
Mačytė ir Aldona Mažeikis. Municipal teisėju**, Ragino 
Akompanistu bus Jonas By- y j tują narius at.idimtj balsą 
anskas. už jj ir paraginti svetimtau-

Bet dar ir ne viskas Prieš čiu® balsuoti .už atdv. Anta- 
dainas ir komedijas bus at- qu
vaidinta lietuviška drama Serga
“Lietuvą-Tėvynė”. 6i drama Zigmantas Grigonis, 4427 
parašyta šiais metais. Ji y- g. Francisco Ave., dar šer
ną apie nacių okupaciją Lie- ga; Petras Sinevičius, 6728 
tuvoj. ši dviejų aktų drama g Campbell Ave., kasdien 
rodo nacių žvėriškumą ir gina. geryn po operacijos: 
baisų elgesį Lietuvos žemė- Mike Butkis randasi Vete- 
je. rans ligoninėj, Mihvarukee,

Artistai šioje dramoje y- Wis,; Kazimieras Salučka, 
ra rinktiniai iš visų kolo- 2305 S. Leavitt St., sunkiai 
nijų: Broniu* ir Kazys Ve- serga; Anguat Katukevicz, 
Šotai, B. Motuzienė, V. Lėks- 7001 S. Talman Ave., dar 
na, V. Rėkus, A. Petrokas, serga; Petras Jaksevičius, 
P. Daužvardis, R Bartkifl- 507 W. 81 St., serga; Stan-, 
tė, P. Juzėnas ir B. Burkey, fey Klimauskas, 6807 South 
aštuonių metų berniukas. F. Roekwell St., serga; Kazi- 
Balauskaitė ir A. Linkus mieraa Tarulis, 2226 W. 23 
prisideda prie programos. PL, (pradeda sveikti. Buvr

Rap. sužeistas sratomobiliaus; Vi
------------------- ncent Lutkus, 7845 S. Asb

Pa4*J(4| land Ave., serga; Jonas Na
kvoėae, 8220 Vincennes Av

Labai nuoširdžiai dėkoja- 
me Balsienei, Navickienei ir 
kitom* V. S. Gildos narėms,
atsiuntusioms per Balsienę Jonas Mockus, 3752 So 
aukų, iš viso $50.00, amži- Albany Ave. ilgametis klū- 
najai lemputei prie Švč. Sa- bo narys mirė kovo 27 d. 
kramento. į Ignacas Butkus mirė ko-

Dieviškoji Meilė, budinti vo 29 d. Korespondentas
altoriaus namelyje, teatly- j -------------------
gina, visoms gausiomis savo žmoga/us žodžio svoris 
dovanomis. priklauso nuo jo inteligen-

Nekalto Prasidėjimo švč. eigde, žinojimo ir širdies at 
P. Marijos Seserys j virumo.

. JURGIS BRAZAUSKAS
Gyveno *115 So. ftoekw*ll St.
Mirė baland. 5 d., 1944, 2:30 vai. ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo ii Tauragė* apskr., Šilalė* parap., 

Mažrimų kaimo
Amerikoje išgyveno 45 metus.
Patiko dideliame nuliūdime moterį Barborą (po tėvais 

Brazauskaitė), 4 dukteris Eleną ir jo* vyrą Wm. J. Kareivą, 
Jadvygą ir jos vyrą Antaną Tebeleki ir jų šeimas, Florence 
ir vyrą, 4 sūnus Kazimierą, jo žmoną Eilėn ir jų šeimą, 
Boleslovą, Viktorą ir Lieut. Edvardą (JU. S. Marine Air 
Corps), brolį Simoną ir jo Seimą, 2 seseris Marcelę Puke- 
L‘«nę ir Emiliją Petkus ir jų Seimas, 2 brolienes Onas Bra
zauskienės ir jų Sumas ir daug kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas Win. Kareivų namuose, 4644 So. Pau
lina SL Telefonas Yards 5360.

Laidotuvės įvyks pirmad., baland. 10 d. iš namų 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į fiv. Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rtoje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Mozeris, Dukterys, Sūnai, Žentai, Marti, Anūkai 
ir Visos Kitos Giminės. '

Laidotuvių Direktorius Leonardas Ežerskis, Tel. Virginia 
1231.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

’ 6812 So. Westem Ave., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mflsų patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jflsų ftoansttkam stoviui prieinamas.

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 

jus remia ir kovoja už kilnius idealus. PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi lUiiiiHiiniiiiiniiiiniiiiiiiHiiiiiiimiuiiiiiiii
CRANE COAL COMPANY 
. 5332 So. Long Avenue
I. Telefonas — PORTSMOUTH 9022 

WEST VIRGINIA STOKER........... S9 8C
R STOKER COAL, Aukštos rūšies,
V 2 syk pJnutos, Chemiškai prirengtos
Į| BLACK BAND LUMP................... $11 2v

• PETROLEUM COKE ................... $12*5C

- Extra Course

MAUZOLEJAI

Pasitikėjimo
Mumis

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Ave.

Perkėlė savo Rastinę į
BRIGHTON PARK 

Su Income taksais ir kitais rei- 
. kalaia,.kreipkitės viršminėtu

žUtElFKilRb PRIE MLfc 
TIESIOG IR SUTALPY 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLU. PKRSONALIZHD M2MORIALS A.T NO ILDIlIONAl COSTI 
PARTIt'lIAB rtCI’LK PREI'IJK PACHANKIS PRODUOTIONS 

DSSTB1BUTOR8 OP THB 7JUIOU8 MONTELLO ORANtTE 
Moet BeauUful—Moat EZkdurlag—Bferoogeat—Bea* Ib Th. World

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS 
• KREIPKITE PRIE —Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri

davė daugeliui mūsų Lietuvianu 
klientams pilną patenkinimą JOHN W. PACHANKIS

— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN- 
Member of the Lithuanian Chamber of Commarce

Didysis Ofisas ir Dirbtuvi:

VENETIAN 

MONUMENT CO.
MODERNI Išvidini PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 TeL BEPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.: šeštad. ir Sekm. 9-6 vai

Mūsų pastatytas 
TftVAMS MARIJONAMS 

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE. 
(Netoli Gra&d Ąve.> ■

PHONE: SEELEY 6103
DOMICĖLĖ

BAGDŽĮUNIENfi-BORDEN
Atsiskyrė su šiuo pasauliu an

tradienio vakare, vai., su
laukus virt 90 m. amžiaus

Oimė Lietuvoje, Ramonatčlų 
kaime. Lygumų parap., Šiaulių 
apskrity. Am riko j ttgyven* 55
mietus.

Paliko liūdinčius: duVter) El
eną Horden. sūnus •— advokatą 
Joną Borden ir Praną Borden; 
anūkes Seoovattę Ir Jo. vyrą 
Joną Zayner, Ceciliją ir jo. vy
rą Wllllam Price: anūką Dr. 
Joną Viktorą Bordiem, Lieuten
ant Comminder, U8.N.; Kaz- 
akauskų lr Jonaičių Seimas ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
laidotuvių koplyčioj, 3819 86.
Lituanica Ave. l^Udotuvčs |- 
vyks penktad., balandžio 7-tą 
d., 10-tą vai. ryte, tt koply
čios. lAMojimas šv. Kasimle. 
ro kapinyne. fk-aZomc nesiųsti 
gėlių. Tarkite velionei ramaus 
amžino poilsio dangaus kara
lystėje.

UūtUoU: Dvklč, Mhtųs, An-

JONAS MARTIN E US
Gyveno 2546 We»t 69th St.
Gimęs Lietuvoje. Kirlo iš Kauno apskr., Seredžiaus parap, 

Gučkampų kaimo.
Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Antaniną (po tėvais 

Šauliūtė), sūnų Aleksandrą (U. S. Navy) Ir marčią Jenne- 
tte, brolį Kazimierą ir jo šeimą, seserį Agotą ir švogerį Ta
nią Kuzmicz ir jų šeimą, uošvius Antaną ir Suzaną šaulius ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 
bniolį, seserį ir jų šeimas.

Velionis priklausė prie Lietuvos Ūkininko dr-jos.
Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 6812 S. 

Western Ave.

Laidotuvės įvyks antrad^ baland. 11 d. ii koplyčio* 8:30 
vaL ryto bus atlydėtas į. Gimimo Švč. Panelės Marijos parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingo* pamaldos uš velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus giaam^a, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motelis, Sūnus, Marti. ■**•*, Seime, Uošviai k 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas B. Petkus, Tel. Grovehiil 
9142. i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME AMBULANCE 
Pa tania vi ma*

Dieaą Nakt|NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

PHONE 9000

Mes Turime 
Koplyčias 

Vilose Miesto 
Dalyse

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ ANTANAS M. PHILLIPS

3307 LITUANICA AVE.

laidotuvių direktorius Stan
ley MaZelka. Sil B 8. Lituanica 
Ave, Telefonas Yarda 1188. Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS
4848 SO. GAIJFOBNIA AVE. P

P. J. RIDIKAS
STATYBAI ■BA REFINANSAVIMUI 

Mčnesinig Išmokėjimų! Telephone YARDH 1419

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727
Phone YARDH 0781

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI! MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—89

TAUPYKITE mūzų įstaigoj*. Jūsų indėliai rūpestingai globo > 
*^2., mi ir Ugi $5,060.00 apdrausti per Federal Savtog* and Loan Ia-

'o°r' 8urance Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSI! LIETUVIŲ PDfANMNft (STAIGA 

—- <7 Mošai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
L CALUMET 4118 Jo*. M. Mozeris, Sec’y. 3230 SO. HALSTED ST.

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 YVEST 28rd PLACE 

10750 8. MICHIGAN AVE.

Radio Pro;
Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5705 

PULLMAN 1270

• * L * • HMi



nnr^PAftrrs draugas. chtcago. illtnots

Pateko į policijos rankas

Bėgantis jaunuolis vogtame auto
mobilyje buvo pašautas

šešiolikos metų amžiaus 
jaunuolis bėgo per Chicagos 
miestą vogtame automobily
je, ir buvo pašautas polici
ninko, kuris tvarkė judėjimą 
(trafiką) La Šalie ir Van 
Buren gatvėse.

Jaunuolis, bėgantis vogta
me automobilyje, buvo pa
šautas praeitą antradienį, 
po antros valandos po pietų. 
Šimtai žmonių matė, kai jau
nuolis buvo pašautas.

Jaunuolis buvo pašautas į 
dešinę ranką trafiko of.ce- 
rio James R. Hurckes, ir bu
vo sučiuptas po to, kai jis 
iššoko iš vogto automobilio 
ir bandė passlėpti Rose’s 
Radio krautuvėje, 105 W. 
Jackson blvd. Hurcke3 iššo
vė tris kartus į orą pirm su
čiumpant jaunuolį.

Jaunuolis prisipažino esąs 
kaipo Richard O’Connor, 
705 Diversey pkwy.

* * *

Automobilis buvo pavog
tas pirmadienio vakare iš 
parkinimo aikštės, Dearbom 
ir Lake str. Praeitą antra
dienį automobilio savininkas

Atliko rekolekcijas
šv. Kryžiaus lietuvių pa-X

rapijos (Town of Lake kolo
nijoje) šv. Vardo draugijos 
32 nariai atliko praeitą 
penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį rekolekcijas, 
Mayslake — Pranciškonų na
muose.

Šv. Vardo draugijos na
riai džiaugiasi rekolekcijo
mis ir dvasine pažanga.

Ar neidomu?
FRANKFORT, IND. — 

Balandžio 4 dieną gimė Mrs. 
Robertą'! B. Shph^rd’ai, 25 
metę amžiaus, berniukas kū
dikis, ir gauta įdonros gimi
mo skaitlinės, kur as galės 
studijuoti skaitlinių mėgė
jai

Gydytojai užrekordavo gi
mimo pažymėjime: gimė 
4:44 valandą po pietų, 4— 
4—44
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VELYKŲ NUMERYJE
t

Šioje vietoje bus 

"LIETUVIŠKO ŽYDUKO"

SVARBUS
PRANEŠIMAS

Kas link Senelių Prieglaudos reikalo.

TĖMYKITE!

Edward Hencke, 2970 Sheri
dan rd., pamatė O’Connor 
pastatant automobilį Van 
Buren gatvės gatvelėje, tarp 
Federal ir Dearbom stY.

Hencke’s žmona pašaukė 
oficerį Hurckes, kai Hencke 
stovėjo sargyboje. Jaunuolis 
paspruko, tačiau jis buvo pa
šautas, kai sukos La Šalie 
gatvėje. .

Jaunuolis buvo nugaben
tas į Bridewell ligoninę, kur 
jis prisipažino, kad buvo pa
vogęs automobilį. Jis pareiš
kė, kad buvo paroliuotas iš 
Wisoonsin reformos mokyk
los. Jis sužeistas nesunkiai.

Moteris nugalėjo tris 
vyrus

Hastings, Minn. — Balan
džio 4 dieną buvo išrinkta 
Hastings miesto mayoru 
Mrs. Vemon Truax, 40 metų 
amžiaus, krautuvininkė. Ji 
nugalėjo rinkimuose tris vy
rus, kurie kandidatavo į ma- 
yorus.

Mrs. Truax varė kampani
ją atsistojusi ant “išvalymo 
platformos”, ji gavo 165 bal
sus daugiau už art’miausius 
jos oponentus. Mrs. Truax 
palaikė kiekvienas Hastings 
moterų klubas.

Paskendo ežere
Frank Kenneally, 54 me

tų, 9432 So. Just’cs str., 
miesto gaisriųinka?, praeitą 
antradienį paskendo Michi
gan ežere, prie Jackson blvd.

Miss Clare Conne’ly, 1128 
N. La Šalie str., stznografė, 
pareiškė, kad ji mačiusi vy
rą, kuris numetė paltą ir 
batus, ir paskui jis paslydo 
į vandenį.

Senas popieris
Kovo mėnesį surinkta var

toto popierių iš viso 29,445 
tonai. Apie tai pranešė pra
eitą antradienį Will’am L. 
McFetridge, Chicagos seno 
popierio kom't sto vedėjas.

Rinkite seną popierį karo 
reikalams! »

%

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS MARINŲ STOVYKLOJE

Raleigh, N. C., vyskupas Eugene McGuiness vienoj tos diecezijos marinų stovyklo
je teikia Sutvirtinimo Sakramentą negrams katalikams marinų korpuse. (NCWC-Drau- 
gas) - ' ." .

Sužeisti kariai karo 
frontuose

Karo departamentas pra
eitą antradienį paskelbė 447 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių karęivių pavardes, ku
rie buvo sužeisti Viduržemio 
apylinkės karo fronte.

Sužeistųjų skaičiuje 22 vy
rai yra iš Illinois valstijos, 
penki iš jų iš Chicagos, ke
turi iš Indiana ir 2 iš Michi- 
.gan.

Chicagoje nelaimingi įvy
kiai namuose 1943 metais 
pareikalavo 65}4 gyvybes. Vi- 

IŠflClbcjO šame krašte nelaimingi įvy-
Mrs. Catherine Dorgi, 36 namuose pareikalavo

metų, 962 W. 26th st., įkrito 31,500 asmenų gyvybių ir 
į Chicagos upę nuo 35-tos ^uvo sužeista 4,750,000, 1943 
gatvės tilto. Ji buvo ištrauk- metais. Chicagos ir krašto 
ta iš upės ir nugabenta į li- namuose buvo dideli nuosto- 
goninę. liai dėl nelaimingų įvykių.

Šiurpus atsitikimas

Laisvos "meilės" tragedija
Kai gyvenime nepaisoma kuriame pasakyta, kad ji pa- 

doros taisyklių — įvyksta ėmu'i 10 miego tabliečių.
šiurpi tragedija. Praeitą ant
radienį Chicagos vienoje li
goninėje kritiškoje padėtyje 
buvo viena moteris, 34 metų 
amžiaus, buvusi vaidintoja 
ir šokėja. Sakoma, kad mi
nima moteris bandė nusižu
dyti Drake viešbučio kamba
ryje, kur ji buvusi su buvu
siu jos darbdaviu, kuris turi 
45 metus amžiaus.

34 metų amžiaus moteris, 
divorsuota, buvo rasta be są
monės Drake viešbučio tre
čiame aukšte prie buvusio 
savo darbdavio kambario. 
Toji moteris paliko raštelįS

Vagys paliko karves 
netoli farmos

Vagys buvo pavogę devy
nias brangias karves iš 
Crootmar farmos, bet vagys 
karves paliko anksti praeitą 
antradienį pusė mailės vaka
ruose nuo Dundee, 68 kelyje, 
kai jie pastebėjo, kad kar
vės buvo geros veislės ir 
antspauduotos, su ženklais.

Buvo pavogta aštuonios 
telyčios ir vienas veršis.

Svarbūs patarimai, ✓

Dugiau atsargumo namuose
* i . • -
KIEK ASMENŲ ŽUVO NAMUOSE DEL NELAIMINGŲ 

ĮVYKIŲ? KELETAS ATSARGUMO TAISYKLIŲ
Chicagos saugumo tarybai Saugumo taryba pataria

primena, kad daugelio mote
rų ir namų laikytojų išvengs 
mirties ar sunkių sužeidimų, 
jei atsargiai elgsis su divo- 
nais, pradėjus valyti nuo žie
mos dulkių.

Buvęs minimos moteriškės 
darbdavys pareiškęs, kad jis 
gėrė su ja, ir paskui jis mie- 
gojęs, kai moteriškė bandė 
nusižudyti.

Vyras kaltinamas užS *tvarkingą elgesį.
ne

platinkite ^Draugą’

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

EITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 

KREIPKITES PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINI
DIVIDKNTŲ ____
kata............ ZO4
1751W. 47th Street

GYVENIMAN PAŽVELGUS

Kiek bevaikių 
seimų?

Boston, Mass. — Dr. War- 
ren S.Thompson, Scripps in
stituto žmonių prieaugliui 
tyrinėti narys, Bostono uni
versiteto institute pokari
nėms problemoms spręsti, 
savo kalboje pareiškė, kad 
trisdešimt procentų vedusių 
Amerikos moterų, gyvenan
čių miestuose, yra bevaikės 
(neturi vaikų) ir kad dau
giau kaip 20 procentų turi 
tik vieną vaiką.

“Nėra tautai ateities, jei 
dauguma žmonių atsisako i 
dauginti žmonių skaičių”, — 
pasakė Dr. Thompson, ir pri
dėjo, kad “viešpataujantieji 
ir turtingieji atsisako palik
ti savo įpėdinius.”

Reikia rimčiau žiūrėti į 
moterystę, tada negręs tau
tai pavojus išmirti.

šiuos dalykus, kad išvengti 
nelaimių namuose:

1. Nepalik suvyniotų divo- 
nų, kad užblokuotų kelią 
jums ar kitiems.

2. Nepalik primėtytų vinių 
grindyse.

3. Neik laiptais su dideliu 
nešuliu, nes gali pagriūti.

4. Nelipk į supynę ar ne
stiprią kėdę, kai imi langų 
užlaidas ar ką kitą. Vartok 
tam tikslui kopėčias.

Netoli namų

Joseph Ivanaitis, 4440 So. 
Sawyer avę., buvo sulaiky
tas praeito antradienio va
ka netoli savo namų dviejų 
jaunų banditų, vienas iš jų 
buvo ginkluotas. Banditai iš 
Ivanaičio pagrobė $90. 

t * *

Apiplėšė
Abe Blum, 4655 Mangnolia 

avė., cab vairuotojas, buvo

5. Nepalik daiktų ne jiems 
skirtose vietose, nes gali nu
kristi ir sužeisti.

6. Nelaikyk degančių daik
tų arti prie ugnies ir t. t.

7. Nesukraukite vienoje 
vietoje aliejuotų skarmalų 
ar kitų liekanų ilgesniam 
laikui, nes iš to gali kilti 
ugnies pavojus.

Du negrai susiginčijo ta
verne, State gatvėje. Vienas 
negras buvo pašautas į kairę 
koją praeitą antradienį.

sulaikytas ir iš jo pagrobta 
$22, priešakyje 2831 Polk 
str. Jis pranešė apie tai Fill- 
more st. policijai.

* * *

Apvogė

Pvt. Walter Smeltekop, iš 
Muškegon, Mich., pranešė 
policijai praeitą antradienį, 
kad kas tai pavogė $20, 
brangakmenių ir rūbų už 
$300 iš jo automobilio. Au
tomobilis buv.o pastatytas 
fronte 149 E. Huron str.

ČIA BUS PIRMAS “DRAUGO” PIKNIKAS

Čia, šiame atvaizduotame Bergman's darže, bus pir 
mas “Draugo” vasarinis piknikas, liepos 9 d., 1944. Berg 
man’g Grove yra vienas iŠ gražiausių privačių daržų viso-

IhU
Nedarykite da 

man’s Grove, kur nuolat yri daug vėsumos; visokių pato
gumų ir įvairumų. Atsiminkite dieną — sekmadienį, liepos 
9 d., 1944.

je Chicagos apylinkėje.
atus kitur tai dienai, bet vykite į Berg-

Ketvirtadienis, bal. 6, 1944

X Solistės M. Janušaus
kienės skambaus balso pra
ėjusį sekmadienį Gimimo Pa 
neles šv. bažnyčioje nebuvo 
girdimi, šiuo metu ji yra 
sunegalėjusi. Gydosi namie. 
Linkėjimai greit pasveikti 
ir sustiprėti.

X Vlado Neffo, West Side 
biznieriaus, sūnus Vladas 
šiomis dienomis turės pa
likti jauną žmoną, dukrelę, 
tėvą ir sesutę, šaukiamas 
kariuomenėn ir skiriamas į 
laivyną.

X Ant. Celkis, Ateitinin
kų draugovės narys, buvęs 
korporalu, neseniai pakeltas 
į seržanto laipsnį. Šiuo me
tu randasi Anglijoj. Rašo, 
Šv. Kazimiero dieną aplan
kęs Londono lietuvių para
pijos kleboną kun. dr. Kazi
mierą Matulaitį'.

X Elzbieta Lenkauskienė, 
plačiai žinoma Cicero biz< 
nierka, savininkė modemiš
kos moteriškų piadų (dra- 
tužiųi) kraultuvės 1904 S 
Cicero Avė., balandžio 16 
išvyksta! poilsio į Hot 
Springs, Ark., kur mano pa
būti keletą savaičių.

X Town of Lake lietuviai, 
Šv. Kryžiaus parapijiečiai, 
pasigenda kun. A. Deksnio 
(dėdės), kurs netikėjai pa
sitraukė. Visi jį buvo labai 
pamėgę dėl jo linksmaus bū
do, mandagumo ir nuolati
nės veide šypsenos.

X Antanina Leščinskienė, 
po netikėtos gaisro nelaimės, 
nors ir labai nepatogiu lai
ku, Velykų šventei artėjant, 
savo name daro taisymo re
montą. Taipgi turi ir nema
žai nuostolių. Bet jinai ne
nusimena, nors ir būdama ne 
per stiprios sveikatas, su 
Dievo pagalba, ir vėl gra
žiai susitvarkyti.

X Algirdas Pašanka, prieš 
kiek laiko atvykęs iš Lietu
vos čia ėjęs mokslus ir ben
dradarbiavęs mūsų laikraš
čiams, pašauktas kariuome
nėn dabar randasi Indroj. 
Visiems draugams siunčia 
sveikinimus.

X Biznieriai PaliuJiai, 
5 and 10 Tavam, 2320 So. 
Cicero Avė., šiomis dieno
mis pirko namą gražioj vie
toj adresu 2310 S. Cicero 
Avė.

X Ed. Krause (Kraučū- 
nas), plačiai žinomas Ame
rikoj futbolininkes, iki šiol 
buvęs futbolo instruktoriam 
No're Dame universitete, 
šiomis dienomis liuosnoriai 
įstojo į marinų korpusą. Jo 
brolis, Phil, taipgi žymus 
sportininkas, jau metai, kaip 
tarnauja kariuomenėj,. Ga
vęs “furlough”, buvo par
vykęs namo

X Bronė Skirienė, žmo
na žinomo Ateitininkų drau
govės darbuotojo, kuris da
bar iš kariuomenės rašo dnr. 
“Draugui” įdomius laiškus, 
pastaruoju laiku gyvenusi 
3117 S. Union Avė., persi
kėlė gyvent į Marąuette Par 
ką — 2534-36 West 68 St




