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SUSITARTA DĖL MILITARINĖS OKUPACIJOS
Numetė 322 tonus bombų ant Hollandia

Suvarė 89,000 kulkų į priešo pozicijas
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS N. Gvinėjoj, bal. 14.— 
HoJlandia, apdaužyta priešo
bazė šiaurinėj Naujoj Gvi- šiame fronte.
nėjoj, šiandien atrodė dar Gen. MaicArthur pranešė, 
biednesnė po naujos 200 i kad p0 bombavimo ameri- 
Amerikos lėktuvų atakos, kiečiai atsuko kulkosvaid- 
kurios metu ten numesta žius i japonų taikinius ir 
322 tonai bombų. suvarė 89,000 kulkų į juos.

Ši ataka, kuri buvo viena 
iki šiol didžiausių, sunaiki
no japonų pakraščių įrengi
mus, nuskandino prekybini 
laivą ir padegė 9 kitus lai
vus, ir sunaikino ar sužalo
jo 18 japonų lėktuvų.

Šios atakos metu Kapt. 
Richard I. Bong, iš Poplar,

Japonai nori aptūpti 
sąjungininkus Imphale

NEW DELHI, bal. 14.— 
Komunikatas iš Admirolo 
Mountbatten štabo sakė są
jungininkai užtiko japonų 
dalinius Bishenpore-Suchar 
džiunglių apylinkėje, į piet
vakarius nuo Imphal. Tas 
naujas japonų žygis sudaro 
dar didesnį pavojų sąjungi
ninkams Manipur lauke ir 
sąjungininkų Assam bazėms

Raportas sakė japonai ki
tur Assam fronte sulaikomi 
ant vietos. Sąjungininkai 
atmušė japonų ataką Palel- 
Tamu sektory, į pietryčius 
nuo Imphal.

Britų laikraštis Bombay 
Times ragino sąjungininkų 
militarinius vadus nupiešti 
tikrą Indijos invazijos vaiz-
dą. Jis sakė sąjungininkai, sąjungininkų patvirtinimo, 
turėjo pasitraukti suvirš 
100 mylių iš Tiddim ir Chin 
kalnų, ir paleisti kelias svar 
bias pozicijas, bet žinios 
vi® paduodamos, lyg japonų 
invazija būtų labai mažas 
dalykas.

Domei agentūros praneši
mas iš Tokyo sakė paskuti
nis britų-indėnų karių pa
bėgimo kelias iš Imphal bu
vo perkirstas japonų dali
nio, kuris užėmė kalną ant 
Imphal-Haochong vieškelio,
20 mylių į šiaurvakarius 
nuo Imphal.

Sako aliantai išlipo
| ■ VcLIYcLI UidiCj,, Ulivų * O

rlflllOSd SdlOJ6i bomberiai vakar naktįi puolė
LONDONAS, bal. 14. — 

Vokiečių Transocean agen
tūros pranešimas sakė an
glų-amerikiečių atakos dali
nys nesenai išlipo mažoj 
Pianosa saloj, kelias mylias

tarpe Korsikos ir Italijos. 
Pasak pranešimo, sąįur-

gininkų daliny? buvo atmuš
tas, ir turėjęs “palikti žu
vusių ir sužeistų karių.” 
Likę sąjungininkai pasi
traukdami pasiėmę su sa
vim keliolika italų, kurie 
buvę įkalinti toje saloje.

į pietvakarius nuo Elba, šė.136 nacių lėktuvus.

Wis., numušė 27-tą japonų 
lėktuvą, ir tuo tapo aukš
čiausiu amerikiečių “tūzu”

Nuskandintasis laivas bu 
vo 2,000 tonų prekybinis lai
vas, kuris buvo užtiktas ne
tolimoj Humboldt įlankoj.

Dvidešimts japonų lėktu
vų, matomai iš kitų bazių, 
bandė pavaryti amerikie
čius. Tik du jų išliko sveiki.

INVAZIJOS GANDAS Edward Kowalick (kairėje), Great Meadows, N. J., pasidavė kaimynų protestams po
Iri AKCTr l/ČIAIf to ^aip vienas pastatas misteriškai sudegė, ir atstatė penkis amerikiečius-japonus dar-
IjLAIyjIl VEJAI j bininkus (stovi šalia jo), kurie buvo gavę War Relocation autoriteto leidimą dirbti da-Į Vokietija bus paskirsto- 

lį jo ūkio. “Jie geri darbininkai ir man reikalingi,” Kowalick sakė. “Nežinia, kur aš da- nia į tris dalis, kuria® val- 
bar gausiu daugiau darbininkų.”_____________ (Acme-Draugas Telephoto). dys Amerikos Anglijos irNEW YORKAS, bal. 14. 

—Vakar naktį pasklido in
vazijos gandai, po to, kaip 
Kanados laikraščiai atspau
de vokiečių pranešimą apie 
‘ ‘kanadiečių lydimas inva
zijos jėgas,”' kurios neva 
išlipusios Prancūzijoje į pie 
tus nuo Calais.

Vėliau paaiškėjo, kad tai 
buvo sunarpiiotas atpasako
jimas nacių „pranešimo, ku
riuo jie įspėjo apie invazijos 
nenusisekimą ir paminėjo 
išlipdinimą Dieppe 1942 me
tais.

Trys Tcronto ir apylinkės 
radio stotys pranešė girdė- 
jusios žodžius apie vykstan
tį, išlipdinimą. Nebuvo jokio

ir britų radio vėliau išaiš
kino, kad tai buvo tik su
narpliotas atpasakojimas.

Prisiminta taipgi, kad na
ciai tyčia paleidžia invazi
jos gandus, kad iššaukti ir 
tuo būdu susekti partizanus 
okupuotuose kraštuose.

BRITŲ LĖKTUVAI PUOLĖ BERLYNĄ
Amerikiečiai numušė 136 nacių lėktuvus

LONDONAS, bal. 14. — bomberiai, dingo vakar die- 
Sekant didžiąsias amerikie- nos operacijose, o sąi.ungi-
čių atakas ant vokiečių lėk
tuvų fabrikų ir geležinkelių
vakar dieną, britų Mosųuitoį bėrių ir 3 naikintuvus.

Berlyną ir vakarinę Vokie
tiją.

Vakar dienos atakose da
lyvavo kuone 3,000 Ameri
kos bomberių ir naikintuvų, 
kurie orinėse kovose numu-

Vakar nakties ataka ant 
Berlyno buvo pirma nuo 
kovo 25 d., kuonlet britų 
Mosąuito * bomberiai puolė 
Vokietijos sostinę. Visi lėk
tuvai saugiai grįžo į savo 
bazesu

Keturiasdešimta keturi 
Amerikos lėktuvai, 36 jų

I
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CKININKAS PRIVERSTAS ATSTATYTI AMERIKIEČIUS JAPONUS DARBININKUS Rusija valdys jos užkariautas žemes 
Lietuviai susirūpinę dėl tėvynės likimo

DVIDEŠIMTA ATAKA 
ANT TRUK BAZES

PEARL HARBOR, bal. 
14.—Amerikos bomberiai iš 
nešė dvidešimtą, ataką ant 

i japonų Truk bazės, kur puo 
lė penkis atolius. Kiti mūsų 
lėktuvai tuo pat metu ata
kavo Ponape ir japonų ba
zes rytiniuose Marshalluo- 
se.

Tik trys japonų lėktuvai 
pakilo priešintis amerikie
čiams virš Trak.

AsIovų butas priėmė 
laivyno išlaidu byliu

WASHINGTON, bal. 14. 
—Atstovų butas šiandien 
vienbalsiai užgyrė bylių 
kuriuo paskiriama laivynui 
suvirš 32 bilionai dolerių 
vienų metų išlaidoms.

Bylius pasiųstas Senatui.

ninku lėktuvai iš Vidurže
mio bazių prarado 16 bom-

Amerikps aviacijos jėgos 
iper šešių dienų ataką, kuri 
prasidėjo praeitą ketvirta
dieni, prarado 203 bombe- 
rius, ir 70 kitų lėktuvų. Per 
tą patį laikotarpį amerikie
čiai iš Anglijos ir Italijos 
bazių sunaikino 555 vokie
čių lėktuvus.

Pagal nacių valdomų ra
dio pranešimų, sąjunginin
kai nuo pat ryto šiandien ir 
vėl atakuoja nacių taikinius 
okupuotoj Europoj. Tai yra 
septinta diena iš eilės, kaip 
lėktuvai atakuoja nacius.

Jugoslavai užėmė , Naciai sako Vatikano
Rusijos kariuomenių dali-i puojamų kraštų valdymo

susisiekimu centrą
LONDONAS, bal. 14. — 

Maršalo Josip Broz praneši
mas sakė jugoslavai parti
zanai užėmė Cazin, strate
ginį susisiekimų centrą, per 
kurį, eina vieškelis jungian
tis Kroatijos sostinę Zagre
bą ir Dalmatijos uostą Split.

Anot komunikato, mūšiai 
tebevyksta miesto pakraš
čiuose už ten esančią tvir
tovę.

Vakarinėj Bosnijoj vyks
ta aršios kovosi frontu nuo 
Knin iki Bibac. Tame sekto
ry naciai turi stiprius pėsti
ninkų, tankų ir lėktuvų re
zervus.

Rytinėj Bosnijoj, partiza
nai kaujasi su vokiečiais 
kariais, kuriems padeda tan 
kai ir lėktuvai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
iš INDIJOS — Japonų 

kariuomenės dUlfinys pasi
varė pirmyn ir randasi tik 
10 mylių nuo Dimapur.

IŠ ŠVEDIJOS — Švedų 
laikraštis Aftonbladet pa
reiškė nuomonę, kad Švedi
jos vyriausybe atmes sąjun
gininkų reikalavimą sustab
dyti balberingų eksportus 
Vokietijai.

IŠ BUDAPEŠTO — Buda 
piešto radio pranešė, kad 
sąjungininkų lėktuvai skri
do virš Vengrijos.

IŠ LONDONO — Ame
rikos lėktuvai dėl prasto 
oro šiandien neišskrido, 
nors nacių radio pranešimas 
sakė sąjungininkų lėktuvai 
atakavo šiaurinę Vokietiją. 

IŠ LONDONO — Naciai
rodo didelio susirūpinimo kad Se vas topo1 is gali greitu
dėl nerimo Čekoslovakijoje 
ir bijo gyventojų s?ikiUmo, 
dėlto išleidžia visokius labai 
griežtus įsakymus.

koplyčioje rado bombų
LONDONAS, bal. 14. — 

Vokiečių kontroliuoj a m a s 
Romos radio šiandien sakė 
“flabai didelė’ ’ nustatyto lai 
ko bomba buvo rasta pas
lėpta Siatine koplyčioje, Va
tikane, už Michelangelo pie
šinio Paskutinio Teismo. Ra 
portas sakė bomba atrodo 
esanti “britų išdirbystės ir 
panaši kitoms bomboms, 
kurias britų lėktuvai num t a 
Balkanų partizanams.”

Šiandien laidojama
Sesuo M. Emerencija
PITTSBURGH, Pa., bal. 

14.—šiandien laidojama Se
suo M. Emerencija, kuri 
mirė Šv. Pranciškaus sese- 

i rų vienuolyne, Pittsburghe. 
balandžio 11 d.

Sesuo Emerencija, tėvų 
pavardė Dainiūtė, savo lai
ku mokytojavo Hartford, 
Conn., Elizabeth, N. J., Phi- 
fladelphia, Pa., Rochester, 
N.Y., ir New Britain, Conn.

Ištisi nacių pulkai pasiduoda rusams
Rusų laivynui įsakyta atakuoti vokiečius

MASKVA, bal. 14.—Rusų duoda, rusams ištisais pul- 
aukštoji komanda įsakė Juo kais.
dosios jūros laivynui išmuš, Daug vokiečių ir rumunų 
ti vokiečius pabėgančius iš. batalionų, likę be vadų, sku

ba į Sevastopolį, bet atrodo, 
kad jeigu jie ir, pasieks tą 
uostą, negalės iš jo pabėg'i 
Rusų armijos daliniai ran
dasi tik 18 mylių nuo to 
svarbius centro.

Krymą Įsakymas sakė prie 
šas bėga iš Krymo—neleis
kite jiems pabėgti. Sunai
kinkite jų laivus. Numuški
te jų, lėktuvus.

Rusijos žmonės šiandien
rusų Didžiąjam Penkta- Rusų komunikatas sakė

dieny—džiaugėsi raportais.

laiku tekti rusams. Dvi ru
sų kariuomenės laužiasi per 
desorganizuotus nacius ir 
rumunus, kurie vietom pasi-

Price 3c

WASHINGTON, bal. 14 
—Pranešama, kad sąjungi
ninkai pilnai susitarė dėl 
militarinių ’ okupacijų tose 
teritorijose, iš kurių naciai 
bus pavaryti.

j Kaip dabar numatoma 
Rusija gaus valdyti tuos 
kraštus, kuriuos jos kariuo
menės užims, o sąjunginin
kai valdys tas • teritorijas, 
kurias jų armijos okupuos.

Vienintelė išimtis pada
roma dėl Prancūzijos, kur 
bus leidžiama prancūzų tau
tiniam komitetui valdyti iš
laisvintas teritorijas. Dėl to 
komiteto ir jo vado Gen. De 
Gaulle veiklos šiomis dieno
mis buvo kilę daug nemalo
numų ir ginčų.

niai. Sakoma Rusija jau pa- Į reikalu.

SUOMIJA ATMES NORI, KAD ŠVEDIJA 
RUSIJOS SĄLYGAS) NEGELBĖTŲ NACIUS

VVASHINGTON, bal. 14. 
— Suomijos pasiuntinybė 
šiandien pranešė, kad Suo
mijos vyriausybė atmes ru
sų siūlomas taikos sąlygas.

Atsakant į paklausimus, 
pasiuntinybė sakė Suomijos 
žmonės ir vyriausybė vien
balsiai atmeta pasiūlymą.

Sakoma Ruijos reikalau
jamas atlyginimas buvo 
svarbiausia kliūtis.

TURKIJA PAŽADA 
ALIANTAMS PAGALBA
ISTANBUL, bal. 14. —

Turkijos užsienių reikalų 
ministeris šiandien ipareiš- 
kė, kad Turkija padės są
jungininkams, kiek tik jos 
materialinis išteklius leis. _________

Anglija ir Amerika šio-j VVASHINGTON, bal. 14. 
mis dienomis protestavo Užsieniui reikalų departa- 
Turkijai už tai, kad ji nese
nai padidino metalo siuntas 
Vokietijai.

20,000 ašies karių jau suim
ta nelaisvėn. Vienas suim
tas nacių karininkas sakė 
nors vokiečiai ir pasieks 
jūrą, jie nebeturės kur bėg
ti ir turės žūti.

Vol. XXVIII

reiškė savo pageidavimą dėl 
jos valdomos dalies.

Lietuviai Susirūpinę dėl 
Lietuvos ateities, kadangi 
iš dabartinės karo padėties 
atrodo, kad Rusija, kuri nie
kad nesiliovė reiškusi savo 
pretenzijas į Pabalčio kraš
tus, bus pirma įeiti į tas 
valstybes ir dėlto gaus jas 
valdyti. Lietuviai gerai at
simena, kaip rusai “valdė ’ 
Lietuvą 1940-41 metais, kuo 
met smurtu užėmė Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, ir tuoj 
pradėjo sovietizuoti visą 
kraštą ir į Rusijos gilumą 
išvežti tų kraštų inteligen
tiją.

Sakoma Rusija pareišku
si nepasitenkinimo dėlto, 
kad nebuvo su ja tartasi dėl 
Italijos militarinės vyriau
sybės. Ateity, sąjungininkai 
turi tartis tarpusavy oku-

STOKHOLMAS, bal. 14. 
—Šiandien pristatytoj notoj 
Amerika ir Anglija reika
lauja, kad Švedija sustotų 
Vokietijon eksportavusi bal- 
beringus, žaliavą ir mašine
rijas išdirbimui balberingų. 
Laikraštis Dagens Nyheter 
sakė sužinojęs, kad nota 
nieko nepasako ®(pie sąjun
gininkų nusistatymą, jeigu 
Švedija atsisakytų paklau
syti.

Laikraštis taipgi sakė no
ta neminėjo geležies rūdos 
pristatymą Vokietijai, nei 
saugaus laivų perleidimo į 
Amerikai?.

Nacių balberingų fabri
kai buvo vieni svarbiausių 
taikinių naujųjų dieninių 
atakų ant Vokietijos.

mentas atsisakė komentuo
ti apie žinią, kad Anglijos- 
Amerikos nota buvo įteikta 
Švedijai.

Anglija ir Rusija taipgi 
gauna balberingų iš Švedi
jos, ir diplomatai jaučia, 
kad derybos su Švedija tu
ri būti švelniai vedamos, 
kadangi Vokietija taipgi 
daro nauju® spaudimus ant 
Švedijos.

KALENDORIUS
Balandžio 15 d.: Šv. Teo

doras ir šv. Anastazijos; 
senovės: Vilnius ir Vaidote.

Balandžio 16 d.: Atvely
kis, šv. Benediktas; seno
vės: Giedrius ir Sirvydas.

Balandžio 17 d.: šv. Ani
cetas. popiežius; senovės: 
Trabus ir Vore.

ORAS
Vėsu. Ryte bus lietaus.
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KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E
Velykų atgarsiai

Velykų rytą kleb. kun. J. 
č už aus kas nuoširdžiai svei
kino parapijonus ir dėkojo 
v iriems už visokį darhavi- 
tiąai.

Altoriai ir Išganytoj aus 
karstas buvo gražiai papuos 
ti gėlėmis seserų mokytoju, 
kurios taipgi labai gražiai 
ir vaikučius priruošė prisi
kėlimo procesijai. Gėtėms 
nupirkti gausiai aukojo pa
vieniai ir draugijos.

Prisikėlimo procesija da- 

ra gilaus įspūdžio. Choras 
labai gražiai giedojo.

Ypatingai klebonas dėko
jo parapijonams už gausią 
auką parapijos reikalams. 
Viso surinkta $1,500.00.

tį bažnyčioje skambėjo giės 
mes, kurios priminė Vely
kas Lietuvoje. Chorą suda
rė sekantieji: P. Pažereckie 
nė, I. Skyrienė, V. Petruš- 
kienė, M. Dragūnienė, E. 
Kapturauskienė, A. Lutvi- 
nienė, M*. Navardauskienė, 
J. Kundrotienė, K. Čepaitis, 
B. Mačiulis ir J. Raila.

Šv. Baltramiejaus parapi
ja Ve’ykose turėjo svečią 
kunigą M. Urbonavičių, MIC. 
Jis klausė išpažinčių ir at
laikė dvejas Mišias šv., o 
per sumą pasakė labai gra
žų pamokslą. Parapijonai la
ba džiaugėsi turėdami tokį 
svočią.

Šv. Baltramiejaus choras, 
vadovystėj Stanislovo Žy
liais, Velykų rytą labai pui- 

Velykų naktį bažnyčia bu-f kiai giedojo mišias. Visi 
vo atdara ir daugelis žmo- žmonės, negali atsidžiaugti 
nių budėjo prie Išganyto- tokiu gražiu giedojimu, 
jaus karato. Be to, visą nak-

Kam Kentėti
NESMAGUMUS

UŽKIETĖJIMO
Kai j ūma prikimba vei kūnini. «*• 

kietėjimas ir Jūa j.učitės nuvar
gintų nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimų, jaučiate nemalonų 
kvapų, vidurių suirimų, neviriki- 
nimų, nemigų, neturėjimų apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 19 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
na;;elbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa- 
—lošti prašalinti užkietėjimo gazus, 

suteikia skilviui rai
nų ’;lumo« jausmų, 
irtoki. tik-ai kaip nu- 

; odonia unt bonkuti. 
užrašu, Jai jūs 
vėl noiitr jausti 
džiaugsmų ma
lonios pagalbos 
nuo užkietėji
mo varginimų 
ir tuo pat laiku 
palengvinti ju
tų skilvį, įsigy
kite Gomozo 
šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kė), siųskit prilytus dėl mūsų "suiipaiinb 
mui" pasiūlymo Gomozo ir gausite —

y If AI vert**V I IvAl Bandymui Bonkutėa
DR. PBTER‘8 OLEJO LINIMENT — 
antiseptika* — kuris suteikia freitą paleng
vinimą nuo reumatiikų ir neuralgiskų 
akarsmų, muskulinio nugarskausmo, sustin- 
gūsių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
Rykštelėj imu.
DR. PETER* 8 MAGOLO — tikslinas 
palengvina taikinai nekartuos skausmingas 
skilvio sutrikimus kaip pavysdžiui rakšties 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit tį “Spėriai Pasiū
lymo” Kuponų — Dabar

O I<W(u si oo. Aliių.kit man apmo
kėta 11 uncijų Gomozo ir dykai —

I 40< vertės — bandymui bonkutez 
Olcjo ir Magnio.

I □ C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas..

Adresas--------- ------

Paito Ofisas_____
1
; DR. PETER FAHRNEY & SONS C0. , 

DcpL 871-2UA

L IMI Washlnqton Bled.. Chleaąo 11. DL j 

IM Stanley SL, Wlnnip.q. Man.. Casul

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
ĮVEST VIRGINIA STOKER...........g g gg
STOKER COAL, Aukštos rūšies, jy

i 2 syk niautos. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LLMP.....................$11 25
PETROLEUM COKE .................. $12*50

Extra Course

RUSAI ARTINASI PRIE SEVASTOPOLIO
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J ‘ fl » ■ «!

CftMtfA teito
Viešnia

'Draugo' Piknikai
1944 metais

1. Liepos (July) 9 d.
1944 M.,

Bergman's Grove,
RIVERSIDE, ILL.

2. LABOR DAY, 
Rugsėjo (Sept.) 4 d.,

1944 M.,

VYTAUTO DARŽE

> i.

Kol šis “Drttugo” numeris išeis iš spaudos, raudonoji 
bolševikų armija jau gal bus atsiėmęs iš vokiečių Sevas 
topolį. Sakoma, 150,000 nacių yra Kryme patekę į rusų 
spąstus. (Acme-Draugas telephoto)

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

S3^2S’>3S

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Eurniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOS IN 
MERCHANDISE MART
For appointinent call — 

REPUBUC 6051

Pradžia 7 vai. vakare. Bud berg, Board of Directors na 
labai puikių dovanų. Įžan- rys, Lake County American 
ga 50c. Komisija kviečia vi- Red Cross, kuris išaiškins 
sus atsilankyti. Komisiją su- apie “Home Servic? ir Serv 
daro sekantieji: Leonas Ze- ices rendered to prisoners
lenikas, Bronius Čepaitis, 
Antanas Kuzmickas, Felik- 

Antano ir Marijonos Gel- £US Grigutis ir Jonas Na- 
budų, 816 S. Victory St., du vįckas. Komisija labai dar

buojasi, kad padarymų pelnesūnūs Dėdės Šamo kariuo
menėj. Antanas virš du me- 
ai tarnyboje ir šiuo metu 

yra kur nors Pietų Pacifi- 
ke. Nors toli nuo namų, bet 
neužmiršta savo tėvelių, 
draugų ir savo parapijos 
klebeno. Velykų proga at
siuntė kleb. linksimus ir

draugystei. M. Z.

of war.'* Be to, bus gerų 
daininkų, kaip Alice White, 
Ida Petkus, Isabelle Kiskis 
Joan šimalinas; šokėjų, kaįp 
Fred Bettschen, Dolores Dėt 
kuą; akordionistė Eleanor

Mrm M RMtt praktikavimas 
jusą garantavimas

Oytoaaetrieally Akis Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregysię 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklon vaikus. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki t v. 
vak. Seredomls nuo pietų, e Ne

kėlioj pagal sutartį.
Baagaly atsitikimų akys atitaisa- 
mss ka akintą. Kalnas pigias kaip

Koncertas kilniam 
reikalui

Waukegan Lietuvių Mote
rų choras, vadovystėj Onos 

penkis dolerius aukų para ; Pranaitienės, stropiai ruo-
pjai. Be to, buvo įdėta au 
ka šv. Mišioms už sveikatą 
jo mylimų tėvelių. Mažai y- 
ra tokių sūnų. Antanas yra 
nary s Šv. Antano draugys • 

Į tės, taipgi priklausė prie Šv. 
Vardo dr-jos.

šiasi prie koncerto, kuris į- 
vyks sekmadienį, balandžio 
16 d., Lietuvių Auditorijoj, 
3 vai. popiet.

Lietuvių visuomenė kvie
čiama atsilankyti $ koncer
tą, nes visas pelnas skiria- 

Kitas sūnus Juozapas jau mas Raud. Kryžiaus karo 
8 mėnesiai kaip kariuomenėj! fondui. Raud. Kryžius, kaip 
ir randasi Camp Roberts, žinome, atlieka daug didelių 
C3lif. Taipgi priklausė prici ir kilnių darbų, dėlto nei 
Šv. Antano draugys'ės. Ra- vienas neturėtų atsisakyti 
šo tėvams, kad, gal, neužil nuo teikimo jam paramos.

Johnsau ir smuikininke 4n2 Aghland At.
Ralph Harju. Žadėjo atsi pimm takos utį
lankyti ir miesto majoras KRK1Vfta AKYS atitaisomos
Frank Wallin. Moterų cho- I Jaunuoliai, kurie nepriimami j

ras pasirodys gražiai ikaro aviacijos skyrius iš priežas-
' ' ties spalvų neregėjimo — (color

' , . . . nrn Ibllndness), kreipkitės prie manęs.Dar sykį visi lietuviai prn , ApBilinu agy^
šomi atsilankyti. Bilietą.
35c parems svarbų darbą A ----....... . —-------
merikos Raudonąjį Kryžių 
Tuo mes galėsim parodyti 
kitataučiams lietuvių vieny 
bę ir kad remiam Amerikos 
Raud. Kryiiųilib.- •

Komitetas: Ona Rūkantis

Res. 6958 So. Talraan Ąve.
Bes. Tel. GROvekill 0617 
Offloe TeL HEBOoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS JR C1

ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

Ona Grinius, Ona Pranaitis Nedėliomis susitarus2423 West Marųnette Road

Kiekviena didelė apgavys
tė turi dvi būtinas sąlygas, 
didelį sukčių ir didelį kvai
li-

EXTRAI EXTRA!

go galės pasimatyti, nes ge 
gūžės mėnesį tikisi gauti 
“furlough.”

Balandžio 11 d. rytą pra 
ėjo didelė vėtra, kuri labai 
daug nuostolių padarė. Iš 
vertė daug didelių medžių 
ir sudaužė langus daugelio 
krautuvių ir dirbtuvių. Ne
turėta šviesos, nes buvo nu 
trauktos elektros vielos. Dau
gelio namų matos nuplėšt' 
stogai.

Uršulė Šiaulienė, 664 Sc 
Jackson St., su savo šeimy
na per Velykas turėjo sve
čią Corporal Oną Salata. Ji 
yra WACa. Gavus leidimą 
keliems dienoms išvažiuoti 
sumanė atvažiuoti pas savo 
tetą, ir jos šeimyną, kuriu 
nebuvo mačius daugiau kaip 
15 metų. Šiaulienė labai pui 
kiai viešnią priėmė ir a,p 
rodė mūsų puikų miestą.

Šv. Vardo draugystė tu
rės parengimą balandžio 16 

dieną Lietuvių svetainėj. 
Bua bunco ir card partv

L
Šiuo koncertu norima pa

rodyti, kad Raud. Kryžiaus 
darbuotėje neatsilieka nuo 
kitų tautinių grupių.

Programa bus įdomi. Die
nos kalbėtoju bus Mr. Kynd-

Skolinam Pinigus
Morgičiams

.'tEITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA........... 4%
1751W. 47th Street

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Ave.

Perkėlė savo Raštinę J 
BRIGHTON PARK

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės virimlnėtu 

. antrašu.

Permainytas 
vardas ir 
adresas.

Biulrfko Radlo Valandos:
VV.H.F.e. 1420 Kilocycles —

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

Nedalioj, i: 10 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jcwelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve.

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per š| Pavasarinį SI Metų

IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INOOBPORATED 

3241 So. Halstod 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.

Lietuviškas 
Žydukas — 
N. KANTEB 
savininkas.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

Būkit Malbnūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora aklą vlaam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami Išeg
zaminuoti * Jas moderniškiausia 
metodą, kurią regSJ'.mo mokslas 
rali suteikti.

Sfl METAI TATVIUMO 
pririnkime akintą, kurie prašali

na visą aklu (tempimą.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0.523, Chlcago

CKFI8O VALANDOS:
Kaadlao 8:10 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Tradlad. Ir Beltad. 1:80 a. m.
 iki p. m.

DR. G. SERNER

mARGUTI-f
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nao 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadienlais nuo 7 iki'8 v. v 

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

Telefonas — GROvehįl 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHY8ICIAN AND 8URGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
W«o 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 

NedėliomJa pagal sutartį
Offles Tat YARds 4787 
Namų TeL PROspeet 1930 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao vaL: 1—8 Ir 8—«:80 P.M. 

Trečiadieniai® pagal sutarti

TeL YARds 5921 
tea: KENtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ifiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Stree^

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

TeLt Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
. Ištaiso.

F Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 

•401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34tb Street

Valamdos nuo 10 Iki'4; nuo 6 iki 8 
Sekmadienyje pagal sutartį.

IV

-41

TeL CANal 6122

DR. BICŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

SeknuuL Treėiad. ir Oeitadieals 
Makarais ofisas uždarytas.

, RĘZEDENCUA
3241 West 66th Place

Tel. REPubUc 7868 ,

TeL CANal 0257
Rez. Te!.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 

Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A ŠIMKUS
•Yvnof A8 B GHBUMAB B AKBIDB ntrr AlKD 

744 West 35th Street
VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30

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

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspeet 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEElcy 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant treėiad. ir sekmad.

Ofiso Tel........... VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Treėiad. Ir Sekam, tik susitartus

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais

ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. lt 

1147 8. Halsted St., Chicagt
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

/ ir šeštadieniais
VaL: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 2880 

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFsyette 8219 
Res. Tel. LAFsyette 0094 

Jeigu Ncat.sUiepisma— 
•aukite: KEDzie 2868

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 Iki 9 vak.;

Penk tad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Šežtad. 6 vaL Iki 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

2mogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokiasi.

J. W. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

>
“DRAUGAS** HELP WAHTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. KANdolph HHHOlttl

*

SVARBUS FRANEAIMAS
War Manpotver Oommlsslon nn- 

statymnl reikalauja kad (tauru
mas darbininku turi jsljrytl Pa- 
Uunsnvlnio Rašt* (statvment of 
avallabllit;) nuo daharttnėa dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
powcr Commlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persltikrinkit ar Jūs galit gauti 
lr ar jums reikalinga palluosa- 
vlmo raštas, .lūs sutaupysit sau 
Ir dnrbo įstaigoms daug laiko.

HEI.P WANTED — VYRAI

>

PAKUOTOJŲ IR 
SHIPPING ROOM PAGELB.

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

640 W. LAKE ST. HAT. 7241

LANGŲ PI.OVftJŲ 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Timekeepor’s Oflsan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
G349 Sherldan Road

>

Mašinisto
Ali around, su pataisymų šapos 

patyrimu. Pastovūs darbai.

SIEVERT ELECTRIC CO. 
1349 BAUWANS ST. 

ARMitage 8300

PAGELBININKŲ
REIKIA

Prie Dellvery Trokų

TAIPGI PAGELBININKŲ 
Dribtuvės darbams

C. BOUSHELLE & SON 
2118 E. 71 st St.

*

►

> '

i

A

VYRU 
IR VAIKINŲ

DEL
SHIPPING 

RECEIVING IR 
IVAREHOUSE DEPTS

★ ★
PATYRUSIŲ IR 
NEPATYRUSIŲ

★ ★
PILNĄ IR DALINĮ LAIKĄ

VIRŠLAIKIS
Nuolatiniai ir po karo progos. 
Dirbtuvės tvarkoma Cafeterija 

ATEIKIT PASIRENGĘ DIRBTI

O-CEDAR CORP'N
2246 W. 49th St.

■ ■■■ ■ ■ ' ' I ■ ■ ■  I »
O. D. & INTERNAL

GRINDERS
PATYRUSIŲ 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE 

SET-UP VYRŲ 
Patyrę prie B. & S. Mašinų 
TURRET LATHE OPERS. 

SHOP KLERKŲ

Atsišaukit 8:30 iki 5 pp. 
Pirmad. ir Ketvirtad. 8:30 

iki 7 pp.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL
4737 W. DIVISION

TROKŲ
PLOV6JO

48 VAL. Į SAVAITĘ

$44.80 | Savaitę
PRADEDANT 

$50.80 PO 6 MENESIŲ 
ATSISAUKIT

BOWMAN DAIRY CO.
4457 Montrose Avė.

TEL. PALISADE 7750 
MR. VOSSKUEHIER

HEI.P VVANTED — VYRAI

DIRBTUVĖS
DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

5HOTWEIL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

VYRŲ
LABAI REIKIA

IJODI’OTI LEDĄ I KARUS

Prie siuntimo Kariuomenei 
gendamo maisto.

8Se I VALANDĄ 
PH.NAM AR DALINIUI LAIKUI 

PATYRIMO NEREIKIA 

UNITED STATES COLD 
STORAGE CORPORATION 

2101 W. Pershing Rd. (39 St)

REIKIA
BODY IR FENDER VYRŲ

Taipgi Assembiers prie aukštos rū
šies darbų. Garantuota |75 iki |100 
J savaitę. Pastovūs darbai.

SAC 0660 MR. KAY

MALIAVOS
Patyrusio vyro vadovauti grin- 
ding dopartmente. Roller mills. 

Gera mokestis.
SULLIVAN VARNISH CO. 

410 N. Hart St.

HELP U'ANTED — MOTERYS

DRILL PRESS OPERS.
MACHINE OPERATORIŲ

BENCH OPERATORIŲ
Atsišaukit 8:30 iki 5 

Pirmad. ir Ketvirtad. 8:30 iki 7.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. DIvision
NAMIE DARBAS — Patyrusių ran
komis FiniHhers prte sveteriu. At
sišaukit J F.NGLEVVOOD KNITTTNG 
MTr.TjS, 6643 S. Halsted—Wentworth 
5920.

REIKIA
MOTERŲ IR MERGINŲ 

BENCH ASSEMBLY 
IR RIVETING

40 iki 44 vai. J savaitę 
Jeigu norėsite

Dirbtuvės ir uždarbio bonai. 
Pirme8nlo patyrimo nereikia.

ADV ANCE MACHINE CO 
4641 RAVENSWOOD AVĖ. 
Kreipkitės prie Mr. Black

REIKIA OPERATORIŲ, prie single 
ir double off the arm needle mašinų. 
Gera mokestis, pastovūs darbai. THE 
AMERICAN GARMENT CO.. 1934 
W. North Avė

MOTERŲ
Mekaniškai palinkusiu atlikti 

VYRU DARBUS už LYGIĄ MO
KESTĮ. Regularis pakėlimas. 
Pašaukit Mr. Mlner, CAIaimet 2121.

R. R. DONNELLEY A SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenne

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Kas nori tarp žmonių tu
rėti pasisekimo, privalo ap
sišarvoti mandagumu. J. 
Kurze.

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. — Maironis. SUPAŽINDINKITE KITUS

MELSKITĖS U2 TAIKĄ SU DIENR. “DRAUGU”

HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Iki S0 
metų senumo. Valandos: nno 5:90 
vakare ild 12:00 valandos naktj. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgia dykai.

Amžins 20 iki 50 metų. 
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis
4

Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
Pirmad. visą dieną Penktad. 

8:30 ryto Iki 5 pp.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ,

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 na 50
Svarbioje pramonėje.

• Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c j valandą su 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 

5c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais šifrais. Dykai 
ligoninės ir apdraudos pienas.

ATSISAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm šeštad.
8:20 ryto Iki 4:80 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

Girls
FOR INVOICE TYPING 
NO EXPERIENCE NEEDED

62% c per hour straight time. 
93% c per hour over 40 hours. 
5% day week will average $31.50 
per week.

l’ald Vacatlon
Permanent Post VVar Future 

Good Transportation

BARRETT-CHRISTIE CO. 
108 N. CLINTON ST.

REE MR O'DANIEL 
OR CALL 

FRANKLIN 11540

VYRAI IR MOTERYS

Svarbi Pramonė
Siūlo Darbus

Electricians 
Mašinų Repair

Vyrams
PATYRUSIEMS IR
NEPATYRIESIEMS
DARBININKAMS

DIENOMIS IR NAKTIMIS 
AUKŠČIAUSIA RATĄ MOKA

Geros Darbo Rųlygos. 
CAFETERIJA ATDARA 24 VAL.

I DIENĄ. CHICAGOS GATVfi-
KARIAI IKI NAMO.

INGERSOLL
STEEL & DISC DIV. 
BORO WARNER CORP.

119th & Morgan

Apvogė namą
Iš Martin Lunoe namo. 

8130 Maryland avė., vagys 
pavogė du paltus, du bute
lius degtinės, laikrodį ir ki
tus dalykus, kurių vertė sie
kia $553.90.

HELP WANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, 187.60 J mėneej 
Pilnam ar daliniam laikui > 

KrelpkltSs prie Honeekeeper.
KDOEVYATER BEACH HOTEL 

6842 Sherldan Rd.

PRESS MERGINŲ — Gera mokes
tis; pastovūs darbai lr malonios są
lygos PROGRESSIVE CLEANERS, 
7301 Cottage Grove.

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale!
★ For Rent I
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PLATINKITE “DRAUGĄ*

'Draugo' Piknikai
1944 metais

1. Liepos (July) 9 d.

1944 M.,

Bergman's Grove,
RIVERSIDE, ILL.

Rugsėjo (Sept.) 4 d.,
2. LABOR DAY, 

VYTAUTO DARŽE
GERA PROGĄ

PARSIDUODA — 3-jų fletų mūrinis 

namas West Sidėje—W. 23rd Place. 

šaukite—Virginia 1141—Mr. Sloger.

R E N D LO J A S I

PENKIŲ KAMB. MODERNIŠKA
ant nepaprastai didelio loto. Patogu 
laikyti vištas ir daržų, arti mokyklos 
lt prekybai. Illinois Central Ir busais 
transportacija. Mažas jmokėjlmas — 
126.86 Į mėnes).

RAŠYKIT DRAUGAS HOX 2480
127 N. Dearborn, Chicago 

Ar pašaukit — ANDover 4484

Dingę kariai karo i 
frontuose j

e

Karo departamentas pra
eitą ketvirtadienį pranešė 
365 Jungtinių Amerikos Val
stybių kareivių pavardes, 
kurie dingę Europos ir Vi
duržemio apylinkių karo 
frontuose.

Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje 22 vyrai 
yra iš Illinois valstijos, jų 
skaičiuje 12 iš Chicagos, 4 
iš Indiana, 3 iš Michigan, 9 
iš Wisconsin.

Neteko žiedu
Mrs. Ann McGrath, 55 me

tų, 53 W. Chicago avė., pra
nešė policijai praeitą ketvir
tadienį, kad ji netekusi dei- 
tnantinio žiedo, už $550 ver
tės, ir kitą žiedą už $250.

ŠV. MIŠIOMIS PAMINI TRIJŲ METŲ SUKAKTĮ

Kur nors> Did. Britanijoj lenkų karo lakūnų skvadronas, pasivadinęs “Wilno” (Vil
nius)’, iškilmingomis pamaldomis aerodrome mihi trijų metų įsisteigimo sukaktį,. Po 
pamaldų daugelis lakūnų *buvo Lenkuos Oro Jėgų vice maršalo M. Izecky apdovanoti 
ordinais už pasižymėjimus kovose. (NCWC-1 iraugas)

VVISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
įsisteigė naujas 
klūbas

Racine. — šv. Kazimiero 
parapijoj pastaruoju laiku 
įsisteigė naujas klūbas — 
Šv. Kazimiero Jaunuolių* 
Klūbas. Nariais priimami 
nuo šešių iki šešiolikos me
tų amžiaus.

Labai gražu, kuomet jau
nuoliai kas šeštadienio va
karą sueina į parapijos sa
lę, kur mokinas žaisti, dai
nuoti. Kai kada esti tikras 
koncertas.

šiomis dienomis - klūbas 
pradėjo praktikuotis prog
ramą vakarui, kurį rengia 
Altoriaus Puošimo draugi- 
ja„ Vakaras įvyks balandžio 
23 d., parapijos salėj. Pa
sak klūbiečių, programa bus 
tikrai įvairi. Vienas gražiau
sių numerų bus lietuvis šo
kėjas, būtent Richard White, 
kuris Racine plačiai žino
mas. Kita šokėja bus Joyce 
Southwell. Bus taip pat so
lo įvairiais muzikos instru
mentais. Jaunuoliai deda 
pastangų, kad (programa bū
tų graži ir kad ji patenkin
tų visus atsilankusius.

Iš anksto kviečiu visus į 
tą vakarą. Pasilinksminsim, 
padainuosim, o turintieji lai
mę dar galės gražių dovanų 
laimėti.

Kviečiami į vakarą taipgi 
Waukegano, Kenosha ir iš 
kitur lietuviai. Draugas

Ciceroj nauji 'Draugo' 
platintojai

Jonas Mikolainis, 1531 S. 
50th Avė.

Juozas Jocius, 1317 So 
49th Ct.

Jonas Smulskis, 1421 So. 
49th Avė.

Sekmadieniais prie baž 
nyčios durų Jurgis Vilka? 
1440 So. 48th Ct.

Jei, kurie dėl kokios nors 
priežasties negautų dienraš 
čio, arba norėtų užsirašyt: 
prašomi kreiptis į tuos ben 
dradarbius. Rap.

PIRKITE KARO RONTJS'
________________________ PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,
MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ i DUOKITE JĮ KITIEMS

Sheboygan
Pabaigoj, praeito mėnesio 

palaidotas parapijos kapinė 
se Jurgis Raulinaitis. Velio
nis buvo kilęs iš Lietuvos 
nuo Prienų. Sheboygane iš
gyveno virš 30 metų. Visą 
tą laiką, buvo apsigyvenęs 
pas Adomą ir Marijoną Je- 
kinevičius, kurie jį, kaipo 
vieną iš savo šeimos narių, 
slaugė rūpestingai įr gra
žiai palaidojo. Velionis pri
klausė prie Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių parapijos ir 
šv. Kazimiero draugystės. 
Buvo susipratęs katalikas. 
Sykį pasakojo, kaip būnant 
jam sužeistu rusų-japonų 
kare,, atėjo stačiatikių po
pas ir pasiūlė savo dvasinį 
patarnavimą, sakydamas, 
kad katalikai ir stačiatikiai 
tiki į tą patį Kūną ir Krau
ją Viešpaties Jėzaus. Bet 
Jurgis jam atsakė, kad ka
talikas buvau pakrikštytas, 
katalikas noriu ir mirti. At
sisakė priimti popo patar
navimą. Jurgis mirė katali
kas. Vakare prieš pat mirtį 
buvo aprūpintas paskutiniais 
Bažnyčios sakramentais.

Lai Viešpats suteikia jam 
amžinąjį atsilsį! T. P.

Geri darbai, pasielgimai y- 
ra rūbai veiklaus proto. Al- 
oott.

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie skelbiasi ‘Drauge’.

Upytės Draugijos
ŠOKIŲ PARENGIMAS
Upytės Draugiškas Kliu- 

bas rengia šokius su pa- 
marginimais H o 11 y w o o d

Hali,, 2417 W. 43 St.

Sekmad. Baland. 16
1944, 3:30 popiet.

Albina Kasper dainuos. Ir 3 
gražiausi margučiai gaus 
dovanas. Bus skanių užkan
džių ir gėrimų. Pelno dalis 
bus skirta Raud. Kryžiui. 
Įžanga viso 33c su taksais.

Mirga-marga iš 
Rockford, III. ,

Verbų sekmadienį) sodalie
čių suruoštas vaidinimas 
“Mažutis Kryžiaus karžy- 
gis” tikrai pavyko. Visos 
vaidintojos savo' roles kuo 
geriausiai atliko. Garbė A- 
dslei Misiūnaitei, kuri per 
trumpą laiką veikalą išmo
kino. Taipgi ačiū čikagie- 
tėms Adelei Druktenytei ir 
Marijonai Mondeikaitei. Tik 
rai jos rokfordiečius pa
linksmino. Mes norėtumėm 
dažniau matyti tokių vaidi
nimų ir klausytis tokių kon
certų.
K ——

Didįjį Penktadienį nuo 12 
iki 3 vai. popiet visi Rock- 
fordo štorai (krautuvės) bu
vo uždaryti. Daugelis dirb- . 
tuvių nuo 12 vai. paliuosavo 
darbininkus nuo darbų, kad 
galėtų nueiti į bažnyčias, 
kurios buvo pilnos žmonių 
per visas tas tris valandas

Velykos pas mus buvo 
linksmios. Ryte ir per visas 
Mišias šv. bažnyčia buvo 
pilna žmonių ir beveik visi 
ėjo prie Šv, Sakramento. 
Gražu buvo matant ištisas 
šeimas: tėvą, motiną ir vai
kus sykiu einant prie Dievo 
Stalo. Altoriai buvo gražiai 
papuošti ir skendo tarp gė
lių. Vaikų procesija buvo 
labai gražiai priruošta. Kle
bonas kun. K. Juozaitis nuo 
širdžiai sveikino visus pa
rapijomis ir tikinčiuosius. 
Parapijos komitetas visame 
gražiai patarnavo.

Procesijoj buvo matyti ir 
du studentus Butonuose. Tai 
Leonardas Gremba ir Jonas 
Kubilius. Dievui padedant, 
rokfordiečiai susilauks dvie
jų kunigų. Mokslus eina Tė
vų Augustijonų seminarijoj.

Parapijos choras gražiai 
giedojo, vadovaujant Adelei 
Misiūnaitei. Gaila, kad var
gonininkė Velykoms buvo 
susirgus.

LRKSA 137 kuopos iždo 
globėja Nelė Misevičienė sa
vo gimtadienio proga per 
Velykas užsokvietė visą, gi
minę, draugus, kuriems iš
kėlė pietus. Bronius Kačins
kas, buvęs Smilgių vargo-

(Nukelta 1 5 pusi.)
>
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Pirmoje vietoje reikia jungti visas jėgas karui lai
mėti.

Reikia rūpintis visų darbo žmonių gerove. Darbinin
kų gerovė [pareina nuo turimų darbo sąlygų ir teisių. 
Nedarbas yra ir darbininkų ir visuomenės didžiausias 
priešas.

Mūsų demokratijos stabilizavimas pareikalaus pro
duktyvių darbų ir patarnavimo provizijos milijonams 
demobilizuotų karių ir karo industrijos darbininkų. 
Čia bus reikalinga kooperacija visų funkcijonuojančių 
visuomeninių grupių.

Darbininku pianas pasaulio taikai
A. D. F. RŪPINASI POKARINE REKONSTRUKCIJA

Amerikos Darbo Federacija turi specialų komitetą, 
kuris rūpinasi pokariniais rekonstrukcijos reikalais, 
šiam komitetui vadovauja Mathew Woll, ADF vice pir
mininkas.

Šiomis dienomis Nsw Yorke įvyko gausingas to ko
miteto susirinkimas, kuriame paskelbtas jau paruoš
tas plano projektas pokarinei pasaulio rekonstrukcijai.

Iš to plano aišku, kad Amerikos Darbo Federacija 
(American Federation of Labor) stovi už įsteigimą 
tarptautinės organizacijos taikai palaikyti ir inforsuoti. 
Trumpoje sutraukoje to plano punktai yra šitokie:

1. Perorganizavimas jungtinių tautų struktūros j 
tarptautinę organizaciją taikai palaikyti, dalyvaujant 
visoms tautoms — didelėms ir mažoms. Kol tokia ^or
ganizacija galutinai įsisteigs, jungtinės tautos laikinai 
ji pavaduoja.

2. Proponuojama tarptautinė organizacija naudoja 
takias priemones, inimant ir tarptautinės policijos jė
gą, jei tai pasirodytų reikalinga sulaikyti karus ateityje.

3. Rūpintis taip sutvarkyti pramonės ir prekybos 
(arptautinius) reikalus, kad visoms tautoms reikalin
gas prekės netrukdomai būtų galima pervežti ir tuo 
išvengti izoliacionizmo. ekspansionizmo ir imperializmo.

4. Atmetamas bet kurios tautos mėginimas sauvališ 
kai rišti teritorialines ir kitas problemas, liečiančias 
pasaulio taiką.

5. Steigti tarptautinę organizaciją, kuri rūpintųsi 
sveikatos ir socialiniais reikalais.
LAISVE VISOMS TAUTOMS

Taikos plano pradžioje Amerikos Darbo Federacija 
pisisako, ir tai labai griežtai, prieš karą, kaipo baisų 
v.sos žmonijos priešą. Pastovi taika turi būti paremta 
socialiniu teisingumu ir ji turi inimti visus žmones. 
Užginamas Atlanto Čarteris ir Prezidento Roorevelto 
kliboje U. S. kongresui 1941 m. birželio mėn. pabrėž
tos Keturios Laisvas. Be to, išreiškiamas pasitenkini
mas Teherano konferencijos priimtomis deklaracijomis, 
nes jose pasižada ieškoti bendradarbiavimo visose tai
ką mylinčiose tautose, nepaisant ar jos yra didelės ar 
mažos. Vadinas, Amerikos Darbo Federacija stovi, kad 
a statant pokarinį pasaulį nė vienai tautai, kad ir ma
žiausiai, nebūtų daroma išimtis.
TARPTAUTINE TAIKOS ORGANIZACIJA

Šio plano autoriai yra giliai įsitikinę, kad vieninte
li 3 kelias išvengti karų a'eityje yra — tarptautinė tai
ku palaikyti organizacija. Anot jų, pergalės laimėjimo 
neužtenka. Piane duodama daug vietos ekonominiams 
ir socialiniams klausimams, nes ...“gerovė galima pa
sukti apsaugojant visų žmonių laisvę ir Įgyvendinant 
scdalinį teisingumą.*' Pokariniame Laisvame pasaulyje 
neturės būti išnaudojimo.

Amerikos Darbo Federacijos komitetas teigia, kad 
negalės būti laisvės pilna ta žodžio prasme, jei nebua 
saugojama viso pasaulio ‘ 'minties ir išsireiškimo” lais-* 
vė. Taip jau esą svarbu, kad pokarinio pasaulio rekons
trukcijos darbas tuojau reikia pradėti planuoti. 
SAVOJO KRAŠTO PROBLEMOS

Šios darbininkų organizacijos taikos planas liečia ir 
vietos pokarines problemas.

Laisvos įmonės, tai esencialinė demokratinio gyveni
mo dalis. Taip pat reikalinga ir progų lygybė. Demo
kratijos išlaikymas reikalauja gyvo rėmimo civilinių 
laisvių ir visuomenės auklėjimo.

A. D. F. taikos planas yra Labai platus ir tuo geras, 
kad jis yra pagrįstas visų tautų ir visų žmonių lais
vės dėsniais ir krikščioniškuoju socialiniu teisingumu. 
Tai bus rimta medžiaga tiems, kurie galutinai reda
guos pokarinės pasaulio rekonstrukcijos planus.

★
Šio momento reikalavimai
VIENINGAI DIRBANTIS KOMITETAS

Praėjusį trečiadienį įvyko lietuvių konferencijos Chi- 
cagoj komiteto svarbus susirinkimas. Susirinkimas bu
vo gausus. Jame dalyvavo visų mūsų patriotinių gru
pių veikėjai. Išklausius egzekutyvinės komisijos pra
nešimo, susidarė labai geras įspūdis. Komisija daug 
darbų jau yra nudirbusi šaukiamos konferencijos rei
kalais. Kas pažymėtina, kad komisija, kuriai pirminin
kauja dr. K. Draugelis, dirba sutartinai ir vieningai.

Ši konferencija, kaip žinoma, įvyks sekmadienį, gegu
žės 21 d., Lietuvių Auditorijoj (ne Stevens viešbuty, 
kaip pirmiau buvo skelbta). Jon kviečiamos organiza
cijos ir draugijos iš Illinois, Wisconsin ir Indiana val
stybių. Konferencijos programa nustatyta ir plati ir 
įvairi. Pirmoje vietoje pastatyta Amerikos karo pas
tangų rėmimo ir Lietuvos laisvinimo reikalai. Be to, 
trijų labai reikšmingų lietuvių tautos gyvenime sukak
tuvių minėjimas ir stipresnis susiorganizavimas svar
biesiems darbams dirbti.
VISUS RIŠA SVARBIEJI REIKALAI

Džiugu yra konstatuoti faktą, kad Lietuvių Konfe
rencijos Chicagoj komitete vyrauja tikrai gera, pat
riotiška dvasia. Ne vienas iš komiteto narių nesiekia 
padaryti sau bet kokio politinio kapitalo. Visi dirba 
nuoširdžiai ir turėdami galvoje tik šiuos dalykus — 
fagreitinti Amerikos pergalę ir Lįe.uvos išlaisvinimą. 
Neabejojame, kad tokioje dvasioje praeis ir pati kon
ferencija ir panašiu būdu bus dirbami didieji darbai 
ateityje.

* *-*l

ŽODIS DRAUGIJOMS

Reikia manyti, kad centralinių valstybių patriotinės 
lietuyių organizacijos ir draugijos įvertins Lietuvių 
Konferencijos Chicagoj komiteto gražias ir vieningas 
pastangas ir išrinks konferencijon savo atstovus.

Kiekvienam padoriam lietuviui, be abejonės, yra ži
noma, kokiu momeniu gyvename. Šis momentas iš mū
sų, kaipo Amerikos piliečių ir lietuvių, reikalauja tamp
raus vieningumo, nuolatinių ir didelių darbų. Konfe- 
reneja kaip tik ir sieks sujungti ir sukoordinuoti visas 
gyvąsias lietuvių jėgas geriau atlikti pilietines parei
gas ir lietuvių tautai gelbėti.

Italijos karalius Emanuelis savo kraštui “aukojasi". 
Kaip greit sąjungininkai paimsią Romą, jisai abdikuo- 
siąs savo sūnaus princo Umberto naudai. Tąjį žingsnį 
jis darąs su tikslu sustiprinti tautos vieningumą.
" - I 1 11 ■ I ■ ■ ■ ——————— 1

APŽVALGA
"Jų viltys dingo"...

Tokia antrašte lietuvių komunistų dienraštis Chica
goj įdėjo vedamąjį straipsnį, parašytą sąryšyje su sekr. 
Hull kalba apie užsieniui ,politiką ir Chicago Tribūne 
teigimu, kad U. S. jau pripažįstančios Stalino siekimus 
pasigrobti Baltijos valstybes ir kai kuriuos kitus kraš
tus.

Tasai “lietuviškųjų ruskių’’ laikraštis labai yra pa
tenkintas tuo Tribūno teigimu, nes turi progos pakar
toti savo išdavikišką pareiškimą, kad, girdi, visų tų 
lietuvių, kurie dirba ir kovoja dėl atsteigimo laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos valstybės, viltys jau esan
čios dingusios.

Šia proga tenka pasakyti, kad lietuvių komunistų ly
deriai gaudo kiekvieną žinutę, kuri yra pasakyta ar 
parašyta prieš Lietuvos Laisvę ir nepriklausomybę ir ja 
džiaugiasi neapsakomai dideliu džiaugsmu.

Lietuvių tautoje ligšiol dar nėra buvę taip žemai 
nupuolusių žmonių, taip niekšiškai parsidavusių sveti
miems, kaip lietuvia^omunistai.

Armijos kapelionai 
ir jy pareigos

Pareigos kapelionų Jung. 
Vals.ybių armijoj šiuo me
tu yra žymiai skirtingos 
nuo pareigų praeitam kare. 
Pirmiau jie teikė tik dvasi
nę pagalbą ir sekmadieniais 
sakė pamokslus. Šiandienos 
kapelionai ne tik kareivio 
draugai, dvasiniai tėvai, bet 
turi žinoti, kaip gali padėti 
karininkams.

Šiandien, Karo Departa
mento nusistatymu, kapelio
nai turi lankyti Chaplain 
School per 5 savaites prieš 
išsiuntimą į stovyklas ir 
karo frontus.

Atlikimui savo pareigų 
modeminio karo aplinkybė
se, kapeiionas privalo žino
ti praktiškas pareigas, va
dovybę, administravimą, dis 
cipliną, tarnybos įpročius, 
militares teises, militarę hy- 
gieną, pirmą pagalbą, topo
grafiją (vietų aprašinėjimą), 
registravimą kapų, militarę 
korespondenciją, tyrinėjimą 
pinigų (svetimų šalių) ir 
turto, tyrinėjimo būdus, vi
daus sargybos pareigas, tar
nybos patvarkymus, įrengi
mus, organizavimą palinks
minimų, apšvietos ir muzi- 
kaliji veikimą, administraty- 
vę procedūrą, savo divizijos 
pareigas, korpuso ir kape
liono pareigas, štabo patvar
kymus, būdus, apsisaugoji
mui nuo nuodingų dujų ir 
pirštų įspaudas.

Kapelionai nenešioja gink 
lų, bet jie privalo žinoti, 
kaip apsisaugoti, ypač nuo 
dujų. Dažnai, kapelionai su 
kovojančiais vyrais dirba ko 
vos linijose.

Mokyklos pirmej sesijoj 
kapelionas susipažįsta su
militarėmis teisėmis, mili-<
tariais reikalais, armijos pa
tvarkymais, pėstininkų muš 
tru ir net knyvedyste. Pen
kiolikos minutų pamokslus 
turi sakyti kitiems kapelio
nams, kurie yra kritiškiau
si klausytojai.

Kapelionų Mokyk’a įstei
gta prie Harvard universi
teto, Cambridge, Mass. Ten, 
katalikai, žydai ir protesto- 
nai ruošiasi savo pareigoms. 
Kiekviena klasė susideda iš 
dviejų trečdalių naujai pas
kirtų kapelionų ir kiti at
šaukti iš tarnybos su pul
kais. Pirmi mokiniai įstoja 
į mokyklą, kaipo įsirašiusie
ji vyrai, ir kiekvienas gau
na leitenanto laipsni, kada 
baigia kursą.

Kapelionai tara?uja mūsų 
armijoj nuo Jurgio Wash- 
ingtono Laikų, kada revoliu
cijos karo metu jis išleido 
pirmą prašymą į amerikie
čius dvasininkus. Tada jie 
tarnavo tik 6 mėnesius, ar
ba vieną metą, ir neturėjo 
jokia laipsnio.

Einant įstatymu iš kovo 
3 d., 1791 m., vienas kape
lionas buvo paskirtas visai 
armijai, jeigu “prezidento 
nuožiūroj tas buvo reikalin
ga”. Rev. John Hurt iš Vir
ginijos, kuris tarnavo per 
Revoliucijos karą, buvo pir
mas kapelionas einant nau
ju įstitymu.

1837 m. buvo 20 posto 
kapelionų, kurie irgi buvo 

(Nukelta į 5 pusi.)
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Po svietą pasidairius
Lietuviški Stalino šiušai- 

neriai Amerike jau šneka, 
jog iki šiol jie darę labai 
didelį misteiką, būtent dar- 
bavęsi už kapitalizmo panai 
kinimą. Dabar, sako, net 
baisu pamislyti, kas būt bu
vę, jei savo tikslą būtumėm 
pasiekę, tai yra kapitalis
tus iškorę, o jų turtus sau 
susigrobę, kaip buvo pada
ryta Rusijoj. Kas būt buvę 
su mūs matuška Rusija? 
Hitleris seniai būt ją sudo
rojęs. Kapitalistai išgelbė
jo...

— Kapitalas, — balšavi- 
kai figeriuoija, — su kuriuo 
mes visą laiką faitavorres, 
dabar kuo puikiausiai pade
da balšavizmui. Ir jie juo
kiasi ir rankas iš džiaugs
mo trina girdėdami dažnas 
šnekas, kad balšavizmas g t ę
sia visai Europai.

Pamažėl, pamažėl, tavorš- 
čiai; a'sinnnkit lietuvišką 
priklodą, kad skaniausiai 
juokias ta3, kas juokias pas
kutinis.

Yra pasakojama, kad gar
susis graikų kalbėtojas De
mostenas sykį labai dide
liam žmonių susirinkime 
kalbėjęs apie tėvynės gero
vę. Kalbėjęs su didžiausiu 
užsidegimu ir nepaprastu 
gyvumu. Bet minioje mažai 
kas klausėsi jo kalbos vie
ni nuobodžiaudami žiovavo, 
kiti kalbėjosi, treti snaudė. 
Pastebėjęs tai Demostenas 
pakeitė savo kalbos temą — 
pradėjo pasaką apie asilo 
šešėlį. Minia staiga nutilo 
ir su didžiausiu dėmesiu 
klausėsi jo kalbos, tarsi jis 
būtų kalbėjęs svarbiausiu 
gyvenimo klausimu.

kitokia istorija dažnai 
kartojasi ir mūsų čėsais.

Lietuvos £ardavikų (bal- 
šavikų) gazietos savo ta- 
vorščiams apgarsino, anot 
jų, labai vožną naujieną, kad 
Brovderio pati, žinoma, pa
dedant savo vyrui, keturis 
metus faitavusi su Ameri

kos valdžia už tai, kad ne
būtų išvaryta iš Amerikos.

Mano delnas, tavonščiai, 
čia neranda jokios naujie
nos. Naujiena būt buvus, jei 
būtų pranešta, jog Brovde
rio pati keturis metus fai- 
tavosi su valdžia už tai, kad 
būtų išsiųsta į Rusiją — 
balšavikų rojui.

Pasirodo, kad buržuazinis, 
kapitalistinis kraštas halša- 
vikams yra šimtą sykių sal
desnis už proletarišką, bal- 
šavikišką.

Astronomai apskaičiuoja, 
kad mūsų žemė kasmet da
rosi sunkesnė.

Nėra dyvo. Juk paimkime 
kad ir dabartinį laiką: tiek 
pristatoma laivų, tankų, di
delių lėktuvų, sunkiųjų ka- 
nuolių. Ir visa tai krauna
ma ant žemės.

Jonas Mėginaitis, neseniai 
vedęs džiaugiasi nauju šei
mos gyvenimu ir laukia tik
tai vakaro, kuomet galės su 
savo jauna žmona vakarie
nę valgyti.

Viaikar Jonas parėjęs iš 
darbo atsisėdo į supamąją 
kėdę ir pradėjo skaityti laik
raštį, nes vakarienė dar ne
buvo pajuosta. Paskaitęs sa
ko savo žmonai:

— Žinai, Onute, pasaulyje 
dabar tikrai baisu. Visus 
katastrofos ir katastrofos.

— Mūs namuose, mylima
sai, irgi šiandie įvyko ka
tastrofa, — pareiškė Mėgi- 
naitienė.

— Kokia katastrofa? — 
paklausė vyras.

— Šiandie mano bulvės 
prisvilo, — atsakė žmona.

* Jonas Pipiras apdraudęs 
savo namus nuo ugnies pa
tenkinančiai trina rankas ir 
klausia apdraudos kompani
jos agento:

— Sakyk, gerbiamas, kiek 
aš gaučiau, jei pavyzdžiui 
rytoj jį sudeginčiau?

— Nuo penkių iki dešim
ties metų kalėjimo, — atsa
kė apdraudos agentas.

POILSIO METU

Gen. Claire L. Chennault (dešinėje), komendantas 14- 
tos Amerikos Oro Eskadrilės Kinijoj, ir Brig. Gen. Edgar 
E. Gleen, viršininkas štabo, poilsio metu dalyvauja su la

kūnais minkštosios bolės žaidime — vienas metikų (pit- 
cher), o kitas — gaudytoju (catcher). (Acme-Draugaa te- 
lephdto)
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KARIO IAISKAS
Rašo A. Skiriu*

Kareiviu drabužiai 
Ir maistas

Visuomenėje yra visokiau
sių nuomonių dėl kareivių
maisto ir drabužių ir teisin- tas maistu ir jei pats turi

kitiems išdalina, tad ir ga
vusieji turėtų jiems kada 
nors duoti. Del siuntimo- ge
riausia būtų atsiklausti pa
ties kareivio, ko jis pagei
dautų. Jei būna patenkin-

gos nuomonės sunku susi
daryti. Vieni kareiviai, par- 
vykę atostogų, sako, kad 

^puikus maistas, kiti — kad 
silpnas ir blogas. Parašysiu 
apie pėstininkų maistą.

Kareiviai valgo tris kar- j 
tus per dieną. Iš ryto gau
na kiaušinienės, arba javų 
košės arba “corn flakes”, 
bulvių, kartais dešrelių.

pinigų, geriau nieko nesiųs
ti. Juk sunku pataikyti pa
siųsti, kada bus alkanas, o 
kai turi kišenėje kelis dole
rius, pats nusiperka P. X. 
krautuvėlėse.

Drabužiai Amerikos ka
reivių nėra geriausi pasau
lyje, tačiau fieblogi ir prak
tiški. Kasdien nešiojami pa
prasti medvilniniai drabu-

sviesto, duonos ir kavos (pie žiai — kelnės ir marškiniai, 
^po ir cukraus vartoja, kiek suleidžiami j kelnes. Tokių 

drabužių, vadinamų “fati

MUŠTYNES STREIKO METU

SIBPIHGfll AČIŪ JUMS
VISIEMS MOŠŲ KAIMYNAMS. DRAUGAMS, BIZNIERIAMS, ORGANIZA
CIJOMS, KLIUBAMS, DRAUGIJOMS IR SPAUDAI, IR VISIEMS KITIEMS, 
KURIE KOKIU NORS BŪDU PAGELBĖJO IR BENDRADARBIAVO LAI
KE MŪSŲ KAMPANIJOS, KAD SUGRAŽINTI “HOME RULE” Į 21-MĄ 
WARDĄ.

VISIEMS DARBUOTOJAMS IR BALSUOTOJAMS KURIE NORS IR BLO
GAM ORE PAGELBĖJO MŪSŲ APIE LINKĘ J, TARIAM ŠIRDINGAI AČIŪ.

DĖKINGI JUMS

ALDERMAN JOSEPH F. ROPA

EDWARD J. ZEMAN
kąs neri). Tiesa yra pieno 
kvota — 3 kvortos dėl 12 
kareivių, bet kadangi kai 
kurie jo mažiau tevartoja, 
tai kitiems tenka daugiau.

Per pietus beveik visuo
met gauname mėsos, išsky
rus penktadienius, kada tu-!Virš autelių ir ant kelnių 
rime pasitenkinti daržovė- galų nešiojama ‘‘leggings” 

Kmis ir makaronais bei ry- tam tikri medžiaginiai gaub

Montgomery Ward Co. (Chicagoj) darbininkų streiko 
gues’”, turi dvi poras ir jie, metu Maikiui Mann (centre), CIO lokalo sekretoriui, pa
kas savaitę yra išplaunaięi. neigus policijos įsakymą, kokių ribų turi laikytis strei- 
Batų gaunama dvi poros, klojantieji pikietavime, policijos leitenantas George Bar- 
Oda batų stora, puspadžiai nes, kumščiu smogia į žandą. (Acme-Draugas telephoto) 
ir kulnys guminiai, labai
stiprūs ir gana sunkoki.

žįais. Visuomet būna užtek
tinai daržovių, kavos bei šal
to gėrimo. Vaisių gauname

tuvai, kurie saugo nuo lie
taus ir purvo, patekimo į 
batus. Jie irgi išplaunami

užtektinai, taip pat saldu- kas sa\aitę. Apatinių drebu 
mynų. Pora Įtartų per sa
vaitę išverda: sriubos ir kiek

kaklaraištį ir beveik visuo- 
met civilinius rudus žemus. KOCMOHl, llllROIS 
batelius, turėsime Class A (Atkelta iš 3 pusi.) 
uniformą, kurioje kareivius nininkas, padainavo Ugiau- 
matote mieste laike atosto- S1^ metų.
gų. Kojinių ir nosinių kiek- Paskui buvo žaidimas ir
viena? gauna po šešis. Taip pasiRnksminiihas. 
pat nešiojama vilnonės pirš- Balandžio 16 d. parapijos 

žiu turime po dvi poras, vii- tinės, k;di tik užsivelkama; komitetas rengia šokių va
lomų, ilgų. ir po dvi poras Šiltasis paltas. ! “«r» parapijos salėj. Kuri

k»s nori, tiek jos įsipila ir! medvilninių, trumpų. Ant įai važiuoja
a i i ra o ^nronlrora” \7a Vo _ I L m Lipasiima -eraekers Vaka- -fatigues- marškinių. froa;ą, g£slna naajus drata.l

nenę gauname tekią pat einama kur, užsivelkama .jU3 jr -gtaklug kuris būna
stiprią, kaip ir pietus. “field jacket” - apsiaustą yisai jr Tada dra

Pasitaiko kartais, kad ant ir užsidedama “helmet lin- bužbi būnj pritaikinti prie
er ’, apvalus nemetalinis, bet jlovog ĮauĮ{0: amėlynų, pie-
atipr-jS .katiliukas (kepurė). ar mįgjtų — taip išmar-

nevalgo, turi paalkti iki ki- j Raj būna šalta, po juo ne- u kad priešas j. toliau
to užkandžio. žiojama vilnonė kepurė, ~

Tv ... . . .. kai einamaIs pradžių, kai suvaziuo-

stalo būna patiekiama tai, 
ko gal visai nemėgsti; kai

>ja nepažįstami naujokai, nuo 
stalo valgius kuo skubiau
siai griebia ir sau prisikrau
na lėkštes daugiau negu ga
li suvalgyti arba negu bū
na nustatyta norma. Tada 
kitiems visai netenka* arba

9

mažiau tetenka,. Vėliau po 
perspėjimų teimti tik po vie- 

J^ną gabalą mėsos ir po susi-

pora gražiau pašoks, ta gaus 
i1 dovanų. '

Amerikos kapelionai
(Atkelta iš 4 pusi.)

mokytojai. Armija turėjo 
didžiausią skaičių kapelionų 
pabaigoje Pirmo Pasaulio 
Karo. Jų skaičius buvo 2,- 
364. Pradėjus demobilizavi
mą, skaičius sumažin ąs iki 
125.

1920 m. National Defense | 
Act įsteigė ofisą Chief of 
Chaplains ir parūpino vieną 
kapelieną kiekvienam 1,200 
įstojusių vyrų. Pradžioje 
1941 m., kada pradėta vy-

LRKSA 137 kuopos susi- raį mobilizuoti, kapelionų 
rinkimas įvyks balandžio 16 tarnyboje buvo tik 137. Da
ri.. tuojau po sumo3. bar yra keli tūkstančiai.

Pirmoji mokykla kapelio- 
Lietuvių Tarybos nams buvo įsteigta praeita-

Žuvo lietuvis policijos 
inspektorius

(LKFSB) Iš Lietuvos mus 
pasiekė žinios, kad tenai sau 
šio 3 d. ties Kaunkinės kai

DABAR

Amer 
skyriaus susirinkimas bus me kare Prancūzijoj, netoli

Sandvti virš tu visai negali pastebėti. Kai balandžio 16 d., 2 vai. po- Chaumont, liepos mėn. 1913
abiem kenuriu dar užsid- slenkama į pneso lirują’ V1‘ Piet- Vis4 draugijų atstovai m 1920 m. kaoelionu mo- 
abiejų kepurių da ~ gvįegjaugįug daiktus u prašomi dalyvauti.
dama sunki plieninė kepure veįj^ jeį ne su dažaįS) tai 
(helmet). bent ru purvais nudažo. To-

Visai kitoki būna išeigi- kirą būdu pasiseka prislinkti 
niai drabužiai. Dvi poros prie priešo nepastebėtam 
vilnonių kelnių, ir vilnonių net kelių žingsnių atstumu, 
marškinių ir vienas apsiaus- Iš paprastų kareivių ma
tas (blcuse), taip pat šiltas 
paltas ir nuo lietaus paltas.
Vasaros metu nešiojami ne 

pažinimo ir vienas kito da- vilnoniai marškiniai, leng-
hojimo išmoksta kaip reikia vesni. Dar pridėjus ant vir- 
valgyti. Pirma (įsideda ipo šugalvio nešiojama kepurę, stipriais drabužiais, 
vieną šaukštą, o vėliau, jei r—

m. 1920 m. kapelionų mo 
kykla atidaryta Camp Grant, 

Korespondent us jįį (paskui perkelta į Camp 
Knox, Kentucky, 1921 m.; 
į Fcrt Wayne, Michigan — 
1922 m.; ir j Fort Leaven- 
worth, Kansas, — 1924 m.; 
į Fort Leavenworth, 1928 
m. 1942 m. kovo mėnesįi, t. 
y. po 14 metų, mokykla vė’. 
atidaryta Fort Benjamin 
Harrison, Indiana.

FLIS

mu banditų buvęs nužudy
tas lietuvis policijos inspek
torius Juozas Vailionis.

Galybę galima nusipirkti 
vien tiktai gyvybe.

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namu Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis 1 

Atvykite i mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MJLLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažu, porčių, viškų, skiepu ir fletų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IK PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITYVLNAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

dar gauna iš virtuvės, valgo 
tiek, kiek nori. Bendrai, mai
sto produktai yra gaunama 
švieži, maistingi ir geri. 

>- Kiekvienos kariuomenės da
lies (kiekviena company, 
virš 200 žmonių, turi savo 
virtuvę ir ‘‘mess hall”) vir
tuvė gauna po lygų maiste 
kiekį. Todėl maisto gerume 
atskirose da'yse nulemia vi 
rėjų c'.gebėjimas. Virtuvės 
kurios turi gab us, prityru 
sius virėjus ir kepėjus, raai: 
tas yra labai geras, o kito
se — kur blogi virėjai, mais 
tas būna blogesnis.

Ar verta kareiviams siųs 
ti maisto produktų? Bū ir 
momentų, kai po sunkesni! 
pratimų, jaučiamas apetitą* 
arba nepasitenkinus tos dic 

► nos menu, gale ų valgyti s: 
vo maisto. Tačiau kareivis 
paprastai neturi kur laiky 
ti maisto. Drabužių dėžėse 
neleidžiama' bet ko krauti 
Todėl kai kareiviai gaunr 
pyragaičių ar dešrų, tuo 
visi pasidalina ir tą pačie 
dieną viską sunaikina. Ka 
d&ngi, kai kurie gauna py 
ražaičių, saldainių ir juot

PAGROBTAS BUVĘS CAPONE BANKIERIUS

rinai būna geriausiai ir gra
žiausiai aprengti. Taip pat 
lakūnų uniformos būna gra
žios. Bendrai visus kareivius 
valdžia aprūpina gerais ir

CHICAGOJE
STUDENTŲ TEISME 

AKORDIONISTAS

PIRKITE KARO BONUS

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

Matracai

Mūsų pačių padirbti gražūs 

PARLOR SETAI — su 

springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 

kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mėn

Studlo Couch

Pranas Bumbuliausk’s, a- 
kordionistas, kuris grieš 
“ Lietuviškoms Vestuvėm:?’ ’ 
per Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos metinę vakarienę, 
balandžio 16 d.

Chicago policijai naktį iš ketvirtadienio į penktadienį 
pranešta, kad pagrobtas Jack Guzik, prohibicijos laikai'? 
Capone sindikato buvęs bankierius. ši nuotrauka pada 
ryta pora valandų prieš pagrobsiant Jack Guzikui (kai
rėje) išeinant iš Willow Springs, III., teismo, kur jis bu
vo pašauktas pasiaiškinti a^ie iškilusias gengsterių tarpe 
peštynes. (Acme-Draugas telephoto)

Kviečia gimines ir 
pažįstamus

Julia Norkus, gyv. 2943 
Arch Str., prašo pranešti, 
kad šv. Stanislovo bažny
čioj. E. Chicago, Ind., yra j 
padarius ypatingą auką ir 
užprašius šv. Mišias balan
džio 16 d., 11:30 vai. inten
cija savo sūnaus Stanislovo. 
Po pamaldų jos žento na
muose, 5017 Northcote Av., 
E. Chicago, Ind., bus išleis
tuvės sūnaus Stanislovo*, ku
ris buvo parvykęs iš kariuo
menės namo. Visi giminės ir 
pažįstamieji kviečiami atsi
lankyti.

VINCENTAS BARTKUS
Gyveno: 2424 So. Lituanica

Avė. Milė Bal. 13 .1. 1944 m.. 
!»:»>«» vai. vak. sulaukęs puaės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo IA Ita- 
seinlt) apskr., Šiluvos parapijos, 
Kaukuimio kaimo. Amerikoje 
išgyveno 39 metus.

Paliko dideliame nuliūdimi-: 
moterį Teodorą < po tėvais 
Slaįkaltė): aūnų VVaiter; posil- 
nj Pranciškų Jucių Ir marčią 
Stella: 3 anukus Donald, Rl- 
chard ir lx>ralne Judus; brolį 
Kazimierą (Wllkes Barre, Pa.) 
Ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko se
serį MarcIJoną Ir kitas gimines.

.Velionis priklausė- prie Jau
nųjų Lietuvių Amerikos Tautiš
ko kliūbo Ir prie Palaimintos 
Lietuvos draugijos.

Kūnus pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 331)7 H,o. 
Lituanica avė. leidot uvės įvyks 
pirmai). Ual. 17 d. 1944 m. Ift 
koplyčios 8:00 vai. ryto bus at
lydėtas J Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bua nulydė
tas į Sv. Kazimiero kapines.

NuoSIrdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Po
sūnis, Marti, Arnikai, Brolis Ir 
Giminės. e

LAidot. direktorius Antanas 
M. Phillips. Tel. Yards 4908.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROO8EVELT ROAD

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
irt ptgnm) nanėlmt) — b* komMhie 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD..........................Teh CANal 8#W5

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininką*
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Patriotiniu draugijų 
dėmesiui

Amerikos Lietuvių Tary
ba yra nutarusi šaukti visą 
eilę konferencijų. Viena to
kių konferencijų įvyks Chi
cago j Lietuvių Auditorijoj 
gegužės mėnesio 21 dieną, 
1944 m. nuo 10 vai. ryto iki 
6 vai. vakaro.

Chicagoj yra sudarytas 
bendras visų patriotinių ir 
demokratinių grupių komi
tetas konferencijai šaukti 
ir jis širdingai prašo Tams 
tų organizaciją dalyvauti jo
je. Išrinkite po vieną dele
gatą nuo kiekvienų 25 na
rių.

Konferencijoj bus paminė
tos 24-rių metų sukaktuvės 
Lietuvos Steigiamojo Sei
mo; 40 metų sukaktuvės lie
tuvių spaudos atgavimo; 20 
metų sukaktuvės Klaipėdos 
konvencijos pasirašymo.

Be šių taip reikšmingų 
Lietuvai ir lietuviams su
kaktuvių minėjimo, konfe
rencijoj teks pasisakyti už 
laisvos, nepriklausomos ir 
demokratinės Lietuvos a-- 
steigimą. Taipgi reikės su
daryti planus da našesniam

vertę ir aiškindamas pirmą
jį žodį.

Niekada svetainėje per 
koncertus nėra buvusi tokia 
tyla, toks susikaupimas, kaip 
tą vakarą. Jautei, kad pui
kus solistų ir choristų gie 
dojimis sumobilizavo visų 
lėmesį ir į širdis atnešė gi- 
’ius pergyvenimus. Visu? ža
dėjo darnus įvairumas: ku- 
aigo paaiškinimas, solistų ir1 
choro giesmės, vėl paaiški
nimas ir t.t. Gražiomis uni-, 
formomis ap-irengę choro Į 
nariai, kada jiems reikėda- 
zo pildyti savo daili, atsisto
davo, atlikę vėl sėsdavo.; 
Klausytojai sekė ne tik gau- į 
dydami giesmių melodijas 
bet ir matydami choristų ju- 
ižsius, veidų išraišką, taip 
kad susidarė pilnas kontak-: 
tas. Solistai Genovaitė 
Giedraitis, Antanas Kamins-I 
kas, Kostas Sabonis — bu 
vo puikūs, su savo išpildo 
mu dalyku susigyvenę. Cho
ras — drausmingas, turįs 
nkambių balsų. Kai kuriose 
vietose, kaip, ęvz., “Kai as 
vra mirti”, klausytojus tik 
"ai gilūs- pergyvenimai su 
aurtė. Reikia pripažinti di 
dėlių sugebėjimų ir prof. A 
Pociui, kurs paruošė chorą

» •
Žymi artistė, Polyna Stoška, dainuoja 
"Draugo" koncerte Lapkričio 26-tq d.

West Sidės žinios
Nekalto Prasidėjimo Varg

dienių Seserų Giidos paren
gimas įvyks baland. 16 d. 
7 vai. vakare, Aušros Var
tų parapijos salėje. Prašom 
visų atsilankyti ir paremti 
seseles, kurios stengias įsi
kurti savo motinišką namą 
ir darbuotis Dievui ir lietu
vių tautai.

kas dedas parapijoje. Ar 
mes iš savo pusės neprisidė- 
sime prie šio gražaus darbo 
savo atsilankymu? šokiai 
įvyks Aušros Vartų parap. 
salėje balandžio 22 d., 7:30 
vai. vakare. z Koresp.

Kun. J. Dambrauskas, M. 
I.C., Aušros Vartų par. kle-į 
bonas, Vargdienių Seserų 
Giidos įsteigėjas ir buvęs 
dvasios vadas rūpinasi, kad 
ne vien šis parengimas, bet 
ir seimas, kuris įvyks ba
landžio 30 dieną kuo pui
kiausiai pavyktų.

Prašomi pasiklausyti

go laiku, iš WCFL radio sto
ties, 1000 kyl. bus leidžiama 
graži J. Budriko radio prog
rama, kurioj dalyvaus dain 
J. Gricaitė ir J. Romanas 
be to dar orkestras 'išpildys 
keletą numerų. Visi prašo
mi pasiklausyti.

Šias programas leidžia J. 
Budriko radio, rakandų ir 
auksinių daiktų krautuvė ad-Sekmadienio, balandžio 16 

d. vakare, kaip 9:30 Chica resu 3241 S. Halsted St.

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI 

GRAŽINAMI

%

Amerikos karo pastangų re-■ir ivedė į giedojimą solis 
mimui ir nuo karo nuken- tu9, ta*P Paikiai išpildžiu- 
tėjusių Lietuvos gyventojų i s*us
gelbėjimui. ; Kunigai: Zakarauskas. Pe-

Momentas yra svarbus ir trauskas, Abromavičius, Sa-
kritingas. Atidėliojimai gali ndY8’ Gaučiaa, Urbanavičius, Bridgeport. — Petronėlės 
reikšti skaudžius pralaimė- nusipelnė klausytojų pa,gar-, Staražinskaitės bunco par; 
jimus ilgiems metams bos’ kad sugebėjo taip jaut-; ty įvyks sekmadienį,, balan- 

Delegatų mandatus siųski- riai’ vaizdžiai paaiškinti džio 16 d., Lietuvių Audito- 
te sekretorei: Misa E. Mi- kiekvieną Kristaus žodį ir rijoj. Prasidės 2 vai. popiet, 
kuzis, 2121 North Western atlikti trumpuose pamoks P. Staražinskaitė yra il- 
Avennp Tllinnis lėliuose — po 4-5 minufos. gametė veikėja ir beveik vi-

Lietuvių Konferencijos Apskritai, “Septyni žo- są savo uždarbį praleidus 
Komi'etas džiai nuo Kryžiaus” paliko geriems darbams: palaikv- 

neišdi’domo įspūdžio visuo- mui visų katalikiškų įstai- 
se klausytojuose. Puikus kū- gų. Tikrai nerastumėm įstai-

“Draugo” redakcija ir administracijai vėl tenka nepa
prasta garbė, perstatyti pirmą sykį Chicagoje, kitą žymią 
dainininkę — Apoloniją Stoškaitę. Prieš kiek metų vieno 
jubiliejaus proga “Draugas” perstatė visuomenei Oną Kas- 
kaitę, Metropolitan Operos žvaigždę. Šiais metais “Drau
gui” tenka garbė globoti Apolonijos Stoškaitės pirmą pa
sirodymą Chicagoje, Lapkr. 26d., 1944m., garsioje Orkes
trą Hali salėje.

Stoškaitė yra žymi Operos žvaigždė ir per praeitus 
du metus yra dainavus per NBC Radio stotis ir visuose di
desniuose Amerikos ir Kanados miestuose.

Kviečia visus į šokius. — 
Sodalietės darbuojas, » kad 
mūsų parapijos jaunuolius, 
kurie tarnauja Dėdei Šamui, 
aprūpinus įvairiais religi
niais dalykais. Be to, nute. 
ra dažnai susirašinėti etų ka
reiviais ir pranešti jiems

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI
DANTYS
PAHAIT.1O nmtlAIKI 

DANTV Išlil liltft.1 Al

KREDITAS 
•Iri Reikia

----- ATVYKIT
AIAMHK

Greit
Tuisom 

xy (aiuM MA
Dirbam piritas, kurių |e- 
liMudimal rauti tik nuo 
luUnuolli (IrntistŲ.

Mitykit PATOGIOS
r mn* pirm \ I ET<)S

mūnų išdaryto* JMOKNtMnttl

A AA DENTAL LABORATORIES, mė.
11 1555 MILWAUKEE AVENUE

Jįnįįjrottoyj
Į494[.47HSlnttl
Įs447S.Kalst»4SlĮ
M2S.St»teStr.*tl

lltu.tiiMI Patenkintų KoMumerių Negali Klysti. Į
ARČIAUSIA VIETA — 6447 S HALSTED ST.

Staražinskaitės 
bunco party

Koncerto atgarsiai
Bridgeport. — Tikrai di 

de'io pasisekimo susilaukė 
šv. Jurgio par. svetainėje 
bal. 2 d. išpildymas garsio
jo Dubois kantatos “Septy
ni žodžiai nuo Kryžiaus”.

D. gerb. prel. Krušui pa
sakius įžangos žodį pirmuo
sius
kun.

gos, kurios Petronėlė nebūtų 
parėmus savo centais, savo

rinys ir gražus išpildymas.
Klausytojų pilna salė, jų

tarpe matėsi šimutis. Saka- darbais.
las, Juozelėnaitė, Gugienė, Kadangi Petronėlė visą 
Pipiraitė ir kt. Malonu, kad jaunystės uždarbį yra pra- 
ir chorui padėjo tokie gar- leidus geriems darbams, šian 
bingi asmenys, kaip dr. A die ir ją reikia paremti, nes

būtinai reikalingiems daly
kams, kurių čia neišaiškin
siu. Kas atsilankys, sužinos 
Petronėlės tikslą, kuriam šis 
bunco rengiamas ir būtinai 
reikalingas.

Atsilankiusieji turės pro
gos laimėti gerų dovanu. nes 
Petronė’ė per tris metus 
siuvo ir mezgė įvairius da
lykėlius, kad galėtų savo 
svetelius patenkinti. Todėl 
prašomi visi atvykti į tą pa
rengimą. Ne tik vietos, bet 
ir iš kitų kolonijų. Komisi
ja visus nuoširdžiai pilims.

Žemaitijos Rožė
Didžiausias šykštuolis y- 

ra mokytas žmogus, kurs 
nieko nerašo.

NATŪRALI IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ F L, feJ TŲ

VARTOJAMAS NAUJAS T LAŠT IO MA- 
TKKIOIJkS NATUBALSM UUM 
SPALVOS OANTU PLUTOM*

NAUJOS
KU«IBS Velvatone DANTV

PLB1TOM

$12.50
IKI $39.50 U2 KIEKVIENĄ

Neatsiduoda. Be elcente. Natūrai** epal- 
voa. Neblunka Visoj *aly tlnomoe dantų 
pleltoa. Permatomoe ory et ai elear pleltoa.

Hltink.no* eniikume. eonItarOe, Patm- 
klnimae raruntneCas. Moterteloe labo! po- 

| ramtinl. Vieno. dienas tolayaaų
inelnuM. ApekolAtoelmoo eattvL

Darome p'Htaa įspaustas Ir 
gautas tik Iš lalsnluotg dentlsttj

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO. 

1734 8. Ashland Snd Fl. Mon. MSI

Atdara nuo » lld S. Sottad. ase I Ud 1 
KALBAUS LIMTLVMKAl

SS45 W. 20tli st. 2nd Ft. Lnw. 2908 
M N. Dearborn Rm. 808, Sis »M» 

VldurmlaoCIa vai. *—». Aatradion) Ir 
ketvlrtadlaa] ana • lld f.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠ1NO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL

^SAVINGS
v v t AND
— LOAN ASSOCIATION 
---- OF CHICAGO

4'

Stulga.
Šis koncertas rengtas kat. 

paaiškinimus atliko , Federacijos skyriaus vardu 
Zakarauskas, iskelda- praėjo tikrai su dideliu pa

jos sveikata nelabai didelė 
ir nebepajėgia užsidirbti sau

■JT

mas kantatos muzikalinę 1 sisekimu. J. D.
Keturių Metų Mirties 

Sukaktuvės

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

įh1- .a. . b . -i.1 t 3a

PARVYKO POILSIO

ONA KERDL’LIENft

Jau sukako keturi ■■tetai, kai 
negailestingi mirtis atskyrf 18 
mūsų tarpo mylimų’žmonų, fi
nų, Kerdullenę.

Netekau savo mylimos Ba
landžio 22 d., 1940 metais.

| Nors laikas tęsiasi, bet aS 
niekados negalėsiu jos užmirš
ti. I.al gailestingasis IHhvas 
sutelkia Jai amžinų atilsi.I

Aš, atmindamas tų jos liūd
nų prasiftalinlmų iš mūsų tar
po. užprašiau 3 gedulingas šv. 
Mišias (su egzekiIJomls) už Jos 
sielų šeštad , Bal-ndžio 22 d., 
1944 tų.. Aušros Vartų parap. 
bažnyčioje, V:30 (visos kartu) 
vai. ryto.

Nuoširdžiai kviečiu visus gi
mines draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose Ir 
kartu su manim pasimelsti už 
a. a. Onos sielų.. Po pamaldų 
kviečiu ) namus, po adresu — 
4837 S. Rprlngfleld Avenue.

NnlIūdęNs Simonas Kertlulls.

NELAUKITE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
j’.s parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Inr.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI ftiū Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

GERKIT TiK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

J

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINU RADIO

PROGRAMA

Lt. Ira C. Kepford, lakūnas, narys žymaus laivyno 
dalinio, pasivadinusio “Blackbum Irregulars”, paleistas 
poilsio ir parvykęs namo į Muskegon, Mich. Pietų Paci- 
fiko fronte iki šiol jis yra numušęs 16-ka japonų lėktuvų. 
Prieš įstodamas į laivyną jis buvo žymus Nor hwestem 
universiteto futbolininkas. (Acme-Draųgas telephoto)

WOl K STIIHO
-1941 West 39"- Street

7b fa/ T/fa/tfatf

4IW INTKD PHOTOGK VM\ 
H>WIST PoftftIHf.F. PMK FS 
HM i.u okttr 2*11

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT

» “TAČKCNŲ” ŠEIMĄ Ir Jų Kaimynas
W Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

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:

"LAIVAS7'
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

&



&
šeštadienis, bai. 15 d., 1044

Susirinkimai
Šv. Kazimiero Akademi • 

joe Rėmėjų Dr-jos susirin
kimas įvyks sekmadienį, ba
landžio 16 d., 2 vai. popiet, 
Šv. Kazimiero Akademijoj. 
Visų, ARD skyrių prašome 
dalyvauti šiame susirinkime. 
Išgirsime {įdomių raportų iš 
mūsų praėjusių parengimų 
ir taipgi bendrai pasitarsi
me apie jubiliejinį (25) sei
mų, kurs įvyks gegužės 28 
d. Prašom Laiku susirinkti.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

reikalų svarstymui. Taipgi 
prašomi atsilankyti naujų 
narių. , Valdyba

Marąuette Park. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 5 
skyrius Laikys susirinkimą 
balandžio 16 d., 2 vai. po
piet parapijos svetainėje. Vi
si bendradarbiai prašomi a- 
teiti į susirinkimą. Valdyba

Vieną Metų Mirties Sukaktis

DIENRAŠTIS DRATTGAS. CHICAGO, ILLINOIS

Brighton Park. — Labda
rių Są-gos 8 kuopos svar 
bus susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį 1 vai. popiet pa
rapijos mok. kambary. Vi
si nariai malonėkit dalyvau
ti. Valdyba

Bai. 16 d., 1 vai. popiet 
paprastoj vietoj įvyks svar
bus dr-jos Lietuvos Okinin-

ko mėnesinis susirinkimas. 
Prašoma nariui eusirinkti, 
nes bus daug svarbių pra
nešimų. Atsilikę nariai su 
mokesčiais, malonėkite užsi
mokėti.

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt

Marąuette Park. — Ba
landžio 16 d. parapijos salėj 
parapi j onai rengia bunco 
party parapijos naudai. Vi
si kviečiami atsilankyti. Pra 
džia 2 vai. popiet.

X ARD 5 skyrius, Dievt 
Apvaizdos parapijoj, balan
džio 16 d. ruošia jubiliejinę 
vakarienę parapijos salėj. 
Per vakarienę bus išpildyta 
ir turininga prognma. Va
karienėj dalyvaus centro 
pirm. A. Nausėdienė, kun 
B. Urba ir daug kitų sve 
čių.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

NULIŪDIMO , VALANDOJE

Cicero. — šv. Antano Pa
rapijos Namų Savininkų klū
bo labai svarbus susirinki
mas bus balandžio 19 d., 
7:30 vai. vakare, parapijos 
salėj. Visus namų savinin- 

y kus kviečiam atsilankyti, 
nes bus padaryta daug svar
bių pranešimų. Be to, rei
kės pasikalbėti apie namų 
savininkų reikalus ir t.ti
Chicago ir aplinkiniuose Į 
miesteliuose randasi nema
žai namų savininkų klūbų. 
ar nevertėtų sudaryti tų 
klūbų federaciją. Pagalvo

ki kit ir savo nuomones patie- 
kit būsimam susirinkime.

A. Valančius

ANTANAS STRAZDAUSKAS A.

22 METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

A.
ANTANINA ČINIK1ENE

Brighton Park. — Drau
gystė Gvard. Pirma Div. Šv. 
Kazimiero Karalaičio laikys 
susirinkimą sekmadienį, ba
landžio 16 d., parapijos sve
tainėje, 2 valandą popiet 
Visi nariai kviečiami laiku 
susirinkti, nes yra svarbių

Jau sukako vieneri metai, kad negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvelį, Antaną Strazdauską.

Netekome savo mylimo Balandžio 17-tą d., 1943 metais.
Velionis paldko dideliame nuliūdime: moterį Jievą (po tė

vais Stripinaitė); sūnų Ramaldą (U. S. Navy Air Corps); 2 
dukteris'— Stanislavą ir Bronislavą; 2 pusseseies Zofiją ir 
Eleną Rimas; 2 pusbrolius Adomą ir Antaną Rimus ir jų šei
mynas; 2 švogerkas Sesuo M. Zitą, ir Oną ir jos vyrą Kazi
mierą Andre jauskas; ir daug kitų giminių ir draugų.

Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime užmiirš- 
ti. Lai agilestingasis Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme trejas gedulingas šv. Mišias už jo sielą — 
6:30, 7:00 ir 8:00 vai. (su1 egzekvijomis) — antradienį, Ba
landžio 18d., 1944m„ šv. Jurgio pačap. bažnyčioje.

Dar kitos šv. Mišios bus atlaikytos Šv. Pranciškaus Se
serų vienuolyne ir Tėvų Pranciškonų vienuolyne, Pittsburgh’e; 
Šv. Juozapo parap. bažnyčioje, DuBois, Pa.; ir Šv. Kazimiero 
Seserų vienuolyne, Chicagoje.

Kviečiame visus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. Antano Strazdausko sielą.

Mes tavęs, mūsų brangus vyre ir tėveli, niekuomet neuž
miršime. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes ankščiau ar 
vėliau pas tave ateisime. Lauk mūs ateinant.

Nuliūdę liekame: Moteris, Sūnus, Dukterys, Pusseserės, 
Pusbroliai, švogerkos ir švogeriai.

Jau sukako 22 metai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motinėlę — 
Antaniną Cinikienę.

Netekome savo mylimos Balandžio lld., 1922m.
Nors laikas tęsiasi, mes jos niekados negalėsim už

miršti. Lai gerasis Dievas suteikia jai amžiną atilsį.
Mes, atmindami ir apgailėdami tą jos liūdną pra

sišalinimą iš mūsų tarpo, užprašėme šv. Mišias už 
jos sielą sekmadienį, Balandžio 16d., 1944m., šv. 
Juozapo par. bažnyčioj (So. Chicagoj), 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvaut šiose pamaldose ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Antaninos sielą.

Nuliūdę lieka: Vyras Jonas, Sūnai Jonas ir Kun. 
Petras, ir Duktė Genovaitė.

: -

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

PADfiKONft-*- - a

A. t
VIENŲ METŲ MIRTIES ŠU KARTUVES

RANDASI PAS 
PASIRINKIMUL

MUS JUS

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Ave., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Masu patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviai prieinamas.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

({steigta 1889 m.)
Meiliški, Vertingi iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiililill  

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose! iiniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiui

JONAS BYLA
kuris mirė Bai. 5 d. 194 4 rn. ir 
tapo palaidotas Bai 10 d., o 
dauar ilsis Šv. Kazimiero Ka
pinėse amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atidėkoti tlems,^ kurie 
suteikė jam paskutinį patarna
vimą ir palydėjo jj j tą neiš
vengiamą amžinybes vielą.

Mes, atmindami ir apgailes
taudami jo prasišalinimą iš 
mūsų tarpo, dėkojame mūsų 
dvariškiems tėveliams, k u n. 
kleb. Ign. Albavlčlul, kun. J. 
Griniui ir kun. Ed. Abromavi
čiui, kurie atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jo sielą ir kun. 
kleb. Ign. Albavlčlul, kuris pa
sakė pritaikintą pamokslą baž
nyčioje Ir kun. J. Griniui už 
pamokslą prie kapų.

Dėkojame šv. Mišių Ir gėlių 
aukotojams. Dėkojame laidot. 
dir. Antanui B. Petkui, kuris 
aavo geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo J) J 
amžinastį, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius.

Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie paguodė mus nu
liūdimo valandoje ir pagalios, 
dėkojame visiem dalyvavusiem 
laidotuvėse žmonėm: o tau vy
re Ir tėveli, lai Visagalis Dievas 
sutelkia amžiną ramybę Ir atllsj

Nuliūdę: Moters, Dukterys, 
sūnai ir Giminė*.

AHA
ENSIGN BRUNO J. STERBIS

”’jau sukako vieneri m-etai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą sūnų ir brolį, Ensign Bruno J. 
Sterbį.

Netekome savo mylimo Balandžio 16d., 1943m., o Balan
džio 26d., 1943m. buvo palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nors laikas tęsias^, mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingasis Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, užprašėme ketvertas gedulingas šv. Mišias už jo sielą 
— trečiadieni, Balandžio 19d., 1944m., Gimimo Panelės Šven
čiausios parapijos bažnyčioje, 8:00 vai. ryte (paskutinės šv. 
Mišios bus su egzekvijomis).

Kviečiame visus gimines, Kareivių Motinas, Tretininkų 
ir Apaštalystės Malda draugijas, ir taipgi draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Ensign Bruno J. Sterbio sielą. Po pamaldų kviečia
me visus atsilankyti į namus dėl pusryčių, po antrašu: 
16605-7 South Rockwell Street.

Nuliūdę Motina Barbora; Tėvas Aleksandra: ; Brolis Jo
nas ir Broliene Marcelė; ir visos kitos Giminės.

Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 627 N. VVESTERN AVE.

(Netoli Grand Ave.)
PHONE: SEELEY 6105

(SS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICLLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PHODCCT1ONS 

DISTRIBUTOB8 OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Mo<t Beautiful—Most Endurlng—Strongeat—Beat In The WorUl. 

BUY U. S. WAR BONDS VVITH THE SAVINGS 

KjaEipKrrfts prie —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamher of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPubUc 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeštad ir Sekm. 9-6 vai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

i__________ --- 1 ---------

A T
1 STANISLOVAS VURGUTIS
| Gyveno: 582 7 S. Sacramento

Ave. Mirė Bai. 14 d. 1944 in„ 
9:30 vai. ryte, sulaukęs senat
vės amžiaus.

Oitnė Lietuvoje. Kilo Iš Sau
lių apskričio. AmerlKoje Išgy
veno 50 metų.

Paliko dideltan^e nuliūdime: 
moterj Kastanciją (po tėvais 
Račkauskaitė); 2 sūnus Josepn 
marčią Hazel Ir jų vaikučius 
Plilllip Ir Huaanu, Joną ir mar
čią Ruby; 2 dukteris Konstan
ciją Fltch ir Jos vyrą Frank, 
Helon Bucosieh Ir jos vyrą An
taną Ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje. 68 12 Ho. 
VVestern Ave. LaidotuvCs jvyks 
pirmad. Bai. 17 d. 1944 m. Iš 
koplyčios 8:80 vai. ryto po pa
laiminimo bus atlydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Moterį*, Sūnai, 
Dukterys, Maeolos, tentai,

Antikai Ir Giminė*,.

laid. direktorius Antanas B. 
Petkus. Telef. Grovehill 0142.

PADfiKONfi
ONA JUŠKEVIČIENE

kuri mirė Kovo 25d., 1944m„ ir ta
po palaidota Kovo 29d., o dabar ilsis 
Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nu
tilus ir negalėdama atidėkoti tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį patarna
vimą ir palydėjo ją į tą neišvengia
mą amžinybės vietą.

• Mes, atmindami ir apgailėdami 
tą jos liūdną prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, šiuomi nuoširdžiai dėkojame A. A
mūaų dvasiškiems tėveliams: kun.
kleb. Ign. Albavičiui, kun. J. Griniui ir kun. Ed. Abromavi
čiui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jos sielą. Dėko
jame kun. kleb. Ign. Albavičiui už gražų'pamokslą bažnyčioje 
ir kun. Ed. Abromavičiui už pamokslą prie kapo. Taipgi dė
kojame kun. J. Griniui ui sukalbėjimą rožančiaus namuose 
laike šermenų. Dėkojame ir varg.: A. Mondeikai ir K. Sabo
niui už gražų giedojimą ir grojimą per gedulo pamaldas. Dė
kojame šv. Mihių ir gėlių aukotojams ir taipgi laid. direkto
riui Antanui B. Petkui, kuris savo geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo ją į amžinastį, o mums palengvino ’| 
perkęsta nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams ir vi
siems kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje tr pagalios, 
dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau 
mylima motinėle, lai Visagalis Dievas suteikia amžiną ra
mybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka:— Dukterys, Žentai, Anūkės, Pro-anūkė, 
Pro-anūkas ir visos kitos Giminės.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
| PHONE 9006 ' 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Nalrtj

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

/ v

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
11390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVE. _____________________ Phone YABDS 4906

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CAUFORNIA AVE.___________________Phone LAF. 3572

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

______________________________________ Teiephone YARD8 1419______________________________

L J. ZOLP •
1646 VVEST 46th ST. Pbone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—38

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 VVEST 23rd PLACE 

10756 S. MICHIGAN AVE.

Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5760 

PULLMAN 1270
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
» » už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
r/// //rr/rrrer r •

LIETUVIS KUR TAI ANGLIJOJE
Cpl. Jonas J. Cerkauskas 

gimė 1923 metais, gruodžio 
14 dieną. Chicagoje, III. Bai-

Jis yra nevedęs ir yra vie
nintelis sūnus Ipolito ir Emi
lijos čerkauskų, kurie gyve-

gė pradžios ir LindbLom auk- į na 5230 So. Marshfield, Chi- 
štesnę mokyklą. cago, III. Jonas turi vieną se

sutę Alice Cerkauskas.

Dąugiau atsargumo 
su

POTV1NIS INDIANA VALSTYBĖJE buvo mažiau kaip savaitės 
amžiaus.

Richard F. Hancock, li
goninės administratorius, pa
reiškė, kad klaidą įvykdė 
jauna moteris, kuri buvo 
baigusi vaistininkystės mo
kyklą ir dirbo ligoninėje kai
po vaistininkė ir sandelyje. 
Jis pareiškė, kad ši moteris 
praeitą ketvirtadienį buvo 
ligoninėje kaipo pacientė, 
nes ją ištiko nervų sukrėti
mas. •

/ mus

Cpl. Jonas'J. Cerkauskas
Jonas dirbo Armour Co., 

Stock Yards. Priklausė prie 
Šv. Kryžiaus lietuvių para
pijos.

Cpl. Jonas Cerkauskas j 
Dėdės Šamo kariuomenę iš
vyko 1943 metais, sausio 29 
dieną. Jis dabar yra kur tai 
Anglijoje, yra Medical corp.

John Bodausky. 5 metų 
amžiaus, buvo lengvai su
žeistas į kairę koją praeito 
trečiadienio vakare, savo na
me, 5521 Emerald avė., kai 
jis rado .32 caliber revolve
rį tėvo drabužiuose. Revol
veris netikėtai išsišovė ir 
sužeidė vaiko koją.

Tėvas greitai vaiką nuve
žė į ligoninę, kur pasakyta^ 
kad žaizda nepavojinga. Bo
dausky pareiškė Englewood 
policijai, kad jis buvo pa
miršęs revolverį rūbuose.

Ties Fort Wayne, Ind., pirmą sykį Maumee upė išsiliejo iš vagos ir užliejo apylin
kes. Pranešama, kad St. Mary’s ir St. Joe upės taip pat yra labai pakilusios ir gali iš
silieti iš vagų. Ši nuotrauka iš Ft. Wayne labiausiai apsemtos miesto dalies. (Acme- 
Draugas telephoto)

Miego liga
Miss Helen Hoffman, 30 

metų, mirė praeito ketvirta
dienio vakare Martha Wa- 
shington ligoninėje po to, kai 
ji buvo rasta patekusi į mie
go ligą (coma), jos namuo
se, 4314 N. Oakley avė. Ma
noma, kad ji buvusi perdaug 
paėmusi vaistų, kad apsisau
gojus nuo epilepsijos.

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė
•-------- *--------

Gembleriiį karalius 
lapo pagrobtas

Jack Guzik, pastarųjų metų 
gemblinimo ir racket bosas 
Chicagoje ir Cook kauntėje, 
buvo pagrobtas trijų mas
kuotų vyrų praeitą ketvir
tadienį. Jis buvo sučiuptas 
automobilyje, netoli Windscr 
ir Harlem avė., Bervvyn.

Guzik yra buvęs Capone’s 
biznio vedėjas. Manoma, kad 
Guzik pagrobtas kaipo įkai
tas.

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

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

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

JOHN A. KASS
. TEWELRY — WATCHMAKER 
j — MUSIC

Nepasisekė
Miss Ann Marie Hubick, 

21 metų amžiaus. 5834 Cort- 
land st., paprašė policijos 
praeitą ketvirtadienį, kad 
ieškotų jauno vyro, kuris su
mušė ją ir apdraskė, kai plė
šikas bandė pagrobti jos 
rankinuką. Plėšikas norėjo 
minimos panelės rankinuką 
ištraukti porčiaus priešaky
je jos namo. Plėšikui nepasi
sekė pagrobti rankinuke.

t
i
i.

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Belaukiant
Mrs. Anne Becker, 68 me

tų, 2100 Leland avė., mirė 
nuo širdies atakos praeitą 
ketvirtadienį, kai ji laukė 
traukinio požem’nėje stoty
je, State st. ir Roosevelt rd.

Valgant

Joseph Wirfs, vadas gais
rininkų departamento, pir
mojo batalijono, pranešė į 
Central policijos stotį, pra<- 
eito trečiadienio vakare, kad 
jo raudonas automobilis bu
vo pavogtas iš fronto ugne- 
gesių stoties No. 40, Wash- 
ington ir Franklin st3., kai 
jis valgė vakarienę su ugne- 
gesiais. Mašinoje yra sirena, 
vartojimui važiuojant į 
gaisro vietą.

Brangenybės

Iš Mrs. Mary Fennelly na
mų, 4615% Drexel blvd., bu
vo pavogta du žiedai ir laik
rodis, už $325 vertės.

* if *

Ištraukė

Cecile Nrfvelt, 7707 Essex 
avė., pranešė policijai, kad 
du balti vyrai 76-toje gatvė
je, tarp Colfax ir Saginaw 
avės., ištraukė rankinuką, 
kuriame buvo $75, ir įvairūs 
popieriai.

* if *

"Nukniaukė"

Anksti praeitą trečiadienį 
vyras “nukniaukė” iš auto
mobilių atsargines padan
gas. Automobiliai buvo pa
statyti šių namų priešakyje: 
1145 W. Madison av., ir 1225 
So. Avers avė.

Platinkite “Draugą’

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

V*5 PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS

tk« to*** c _ TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo Ja
rai ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
8EN1AU8IA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE ĮSTAIGA 

_ — 47 Metai Sėkmingo Patarnavimai —-

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

■ 1 ----.2— ~~ '■? 7 ~ < —

Išrišta paslaptis

Sūnys sargai snaudžia, o katės 
renkasi sau žuvis pietums

Dingsta ir dingsta iš krau
tuvės žuvys. Bet praeitą ket
virtadienį žuvų dingimo pa
slaptis buvo išrišta.
Fred Weimer, 62 metų am

žiaus, žuvų krautuvės savi
ninkas, palei upės pakrantę 
North avė., nusiskundė Hud- 
son policijai prieš savaitę, 
kad kiekvieną rytą. kai jis

tilto prižiūrėtojas, išrišo šią 
paslaptį. Jis pasakė Wei- 
mer’iui praeitą ketvirtadie
nį, kad jis matė vienuoliką 
kačių, kurios įlindo į žuvų 
namą pro mažą venti’iatorių 
(vėdinimo langelis), kuris 
laike nakties būna atidary
tas. Tilto prižiūrėtojas pasa
kė, kad pro langą galima

atidaro krautuvę, neranda matyti kaip šunys ramiai 
apie tuziną geriausių žuvų, sau miega ant grindų, o ka-
net ir kaulų žuvų nepalikta, 
ir nieko.

“Ir kiekvieną rytą”, — jis 
pareiškė, — “mano du sar
gybiniai šunys, M-ke ir Ike, 
kurie niekada neėda žuvų,

tės pasirenka žuvis ir nusi
neša pietums.

Žuvų krautuvės savininkas 
pareiškė:

GAISRŲ NELAIMES

Žiauri ugnis
Motina ir 4 vaikai

žuvo ugnyje
Beaver Fails, Pa. — Ketu

ri maži vaikai ir jų motina 
žuvo gaisre praeitą ketvirta
dienį, ir būrys asmenų buvo 
priversti bėgti į šaltą orą, 
kai ugnis nušlavė tris me
dinius namus.

Keturi vaikai ir motina 
buvo ugnies sučiupti antra
me aukšte. Žuvę gaisre vadi
nasi: McMaster, 34 metų, 
vaikų motina; Sally, 8 metų, 
Jane, 8 mėnesių, Jack, 6 me
tų, ir William, 3 metų. Tė
vas bandė išgelbėti šeimą, 
jis sunkiai nudegė.

♦ y *

8 žuvo gaisre

Lawrence, Kas. — Aštuo
ni gyventojai žuvo ugnyje, 
kuri sunaikino Douglas 
kauntėje vargšų namą. Ne
laimė įvyko praeitą ketvirta
dienį. Dvidešimt devyni kiti 
pabėgo. Ugnis prasidėjo“Aš manau, kad kas rytą

reikės šunims duoti miego boilerio kambaryje, dviejų 
sutinka mane prie durų, kai miltelių, kad šunys dienos aukštų name. Vargšams ne- 
aš jas atidarau.” metu išsimiegoję, nakties turtingiems skiriamas na-

Joseph Mich, North avė. I laiku budėtų”. mas turėjo 50 kambarių.

Baisus įvykis

Klaida užmušė 4 kūdikius
KŪDIKIAI GAVO BORO RŪGŠTIES FORMULĖJE

New London. — Boro 
rūgšties milteliai buvo per 
klaidą pavartoti vietoje sal
dumynų (dextrose) ma'tini
mo formulėje. Ir ši klaida

kūdikiai buvo laivyno vyrųs
ir jų žmonų. Apie tai buvo 
pranešta praeitą ketvirta
dienį.

Kiti šeši kūdikiai sunkiai
atnešė keturiems kūdikiams serga, vieno iš jų sunki pa- 
mirtį pastarosiomis dieno- dėtis, ir dar 11 kūdikių yra
misi, Lawrence ir Memorial 
Associated ligoninėse. Mirę

priežiūroje.
Visi nukentėję kūdikiai

Varduvių ir Gimtuvių Proga !

Sveikiname
KUN. ANICETĄ LIN- 
KŲ, šv. Kryžiaus para
pijos kleboną, jojo var
duvių ir gimimo dienos 
proga!

Rytoj, 7:30 v. v. (Ba
landžio 16 d.), Šv. Kry
žiaus parapijos salėje, 
per viešą parapijos pa
rengimą iškilmingai iš- 
reikšime mūsų nuoširdu
mą ir dėkingumą jam. 
Tad, kvieičame visus at
vykti ir pagerbti Kun. 
Anicetą.
* Parap. Komitetas. 

Parap. Vikarai.

Vagys siaučia
John Romoski, 3651 Ar

cher avė., pranešė praeitą 
ketvirtadienį policijai, kad iš 
jo namo buvo pavogta $40 
pinigais, radijas ir kamera.

♦ if *

Frank J. Hrabeė pranešė 
policijai praeitą ketvirta
dienį, kad kai jis ir jo žmona 
buvo darbe, vagys įs'laužė į 
jų namą, 5655 So. Fairifeld 
avė., ir paėmė baldų už 
$1,000.

Karo departamentas pra
eitą ketvirtadienį paskelbė 
384 Jungtinių Amerikos Val
stybių kareivių pavardes, 
kurie žuvo Azijos, Cįentro 
Pacifiko, Europos, Vidurže
mio, šiaurės Amerikos ir 
pietvakarių Faciifko apylin
kių karo frontuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 17 vyrų yra 
iš Illinois valstijos, 6 iš In
diana. 2 iš Iowa, 1 iš Michi
gan ir 9 iš Wisconsin.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

X A. Žitkevičius ir B. Su- 
cilienė, žinomi West Pull
man veikėjai, žada nepa
prastas vaišes visiems, ku
rie tik atsilankys balandžio 
16 d. į parapijos salę, į taip 
vadinamą “Tūkstantinę Lab 
darių Vakarienę”. Iš syk 
manyta- iki vakarienės su- * 
rasti šimtą asmenų, kurie 
paaukotų po $100 užbaigi 
mui senelių prieglaudos. Da
bar jau turi aštuoniolika į- 
nešusių po šimtinę. Vaka
rui taip prisiruošę, kad bus 
galima pavaišinti ir paval
gydinti tūkstantį žmonių.

X Antanas Stanslovas 
iš Springfield, UI., Velykų 
švenčių proga aplankė savo 
žentus Max Kovalskį ir Joe 
Sandman, kurie gyvena Chi
cagoj. Sykiu su juo apsilan
kė “Draugo” redakcijoj ir 
trečioji jo duktė Petraitie- 
nė, kuri su savo vyru gyve
na Detroit, Mich. A. Stanslo- 
vas ne tik pats užsimokėjo 
už “Draugą”, bet nurodė ke
letą asmenų, kurie bus nai- 
ji “Draugo” skaitytojai.

X Kun. Julius Grinius,
Šv. Antano parapijos, Cice
ro, vikaras, šiandie švenčia 
kunigystės penkių metų su
kaktį. Kun. Julius yra labai 
potpulerus jaunimo tarpe, L. 
Vyčių Chicago apskrities 
dvasios vadas ir nuolatinis 
“Vyties” bendradarbis. Nuo
širdūs sveikinmai!

X Towii of Lake koloni
joj, Vargdienių Seserų Gil- 
dos narės balandžio 16 d., -4 
O. Brazauskienės salėj, 4558 
S. Paulina St., 3 vai. popiet 
turės “bunco party” Nekal
to Prasidėjimo šv. P. Mari
jos Seserų vienuolijos nau
dai. Malonėkite paremti gra
žų rengėjų darbą, ir seseris- 
vienuoles.

X Kun. A. Linkui, švento 
Kryžiaus parapijos klebonui 
pagerbtuvės vardadienio pro 
ga ruošiamos balandžio 16 
d., parapijos salėj. Vakarie
nei paruošti pakviestos pa
sižymėjusios šeimininkės.

X Moterų Sąjungos 21-ji 
kuopa, Brighton Park, nu- 
tarė “in corpore” dalyvau
ti parapijos vakarienėje, ba
landžio 16 d. Narės vietas 
užsisako pas pirm. H. Stat
kienę.

X Ateitininkų draugovės 
šokėjų grupė sekmadienį, ba
landžio 16 d., vyksta į Wau- 
kegan, III., kareivių ŪSO 
klube išpildyti lietuvišką dai 
nų ir šoklų programą.

X Town of Lake veikėjų 
Jurkų sūnus, Master Sgt. 
Stanley per Velykas buvo 
parvykęs iš California na
mo ir džiaugėsi gavęs pro
gos sykiu su Šv. Vardo dr- 
giija dalyvauti dvasinėj puo
toj.

X Sv. Vardo draugija, 

Town of Leke, Velykų nak
tį pakaitomis po keturis bu
dėjo bažnyčioje prie Išgany
tojaus karsto. Gražu, kad 
palaikoma lietuvių tradici
ja.




