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NUSKENDO TRANSPORTAS: ŽUVO 498 KARIAI
Lėktuvai atakuoja japono bazes 

į šiaurvakarius nuo N. Gvinėjos
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS i Gvinėjos gale, ir lėktuvų ir 

N. Gvinėjoj, geg. 1.—Nuolat 
veržiantis vakiaruosna, są
jungininkų bomberiai iš nau 
jai užimtų Naujos Gvinėjos 
aerodromų pradėjo smar
kiai atakuoti japonų bazes 
į šiaurvakarius. Vienas jų 
taikinys buvo tik 700 mylių 
nuo Philippinų stalų.

Gen. MacArthur komuni
katas pranešė apie didelę 
ataką ant Schouten salų,
Sorong, vakariniam Naujės

Amerikiečiu tankai 
muša japonus Burmoje

KANDY, Ceylon, geg. 1. 
—Du metus po to, kaip jis 
turėjo bėgti iš Burmoe, Gen. 
Stilwell jau yra užėmęs 
maždaug pusę Mogaung klo 
nio, šiaurinėj Burmoj, ir ko- 
vosna pasiuntė pirmą ame
rikiečių tankų dalinį) Azijos 
fronte.

Manoma, kad Gen. Stil- 
well vadovaujamos armijos 
pasieks Mogaung kaimą, 
pirm negu užeis didelis pa
vasario lietus.

Stilwell kiniečių daliniai 
dasivarė iki Manpin, 32 my
lias j šiaurvakarius nuo Mo
gaung.

Komunikatas pranešė, kad 
Warazup, 5 mylias virš In- 
kangahtawng, jau dešimts 
dienų kaip sąjungininkų 
rankose.

Iš kovos fronto šiaurinėj 
Indijoj gauti raportai sakė 
japonai ruošiasi dideliam 
puolimui ant Imphal, svar
biausios sąjungininkų bazės 
Manipur lauke.

Sąjungininkų štabo narys 
sakė japonai, kurių reikme
nys išsisemia, turi greit ata 
kuoti, arba pasitraukti. Jo 
įsiveržimas buvo taip išgar
sintas, kad japonui dabcr 
pasitraukti sudarytų jam 
didžiausią gėdą.

Sugavo ir sušaudė 
šešis naciu šnipus

NEAPOLIS, geg. 1.—Są
jungininkų štabas pranešė, tuvų šiandien atakavo nacių 
kad šeši jauni italai, kurie
perėjo per fronto linijas į 
sąjungininkų okupuotą Ita
liją, kad šnipinėti vokie
čiams, buvo sugauti, nuteis
ti ir sušaudyti.

KALENDORIU8
Gegužės 2 d.: ftv. Atana

zas Ir Sv. Ceiestinas; seno
vės: Dangerutis ir Iželė.

Gegužės 3 d.: ftv. Kry
žiaus atradimas, ftv. Alek
sandras ir Šv. Juvenalas, 
senovės: Dievams ir Nerutė.

ORAS
Dalinai ūkanota. Vėsiau.

karo laivų puolimą ant Wak 
de salų apylinkės, stipriau
sios priešo tvirtovės į šiaur
vakarius nuo Hollandia.

Skrisdami rytuosna, lakū
nai numetė 85 tonus bombų 
ant Wewak, paskutinės di
desnės japonų bazės šiaur
rytinėje Naujoj Gvinėjoj, 26 
tonus bombų Hansa įlanko
je, pietryčiuose, ir 30 tonų 
ant apgriautos Rabaul ba
zės, New Britam saloje.

Kiniečiai pripažįsta 
praradę Hulao perėję
CHUNGKING, geg. 1. — siaurinėj

Kiniečiai šiandien pripažino : rėje), iš Mihvaukee, ir Sgt. Reed Derunk, iš Pittsburgh, Pa. Jo Šventenybė Popiežius NEAPOLIS, geg. 1._ Są-
praradę istorišką Hulao per Pijus XII atsišaukė į visus tikinčiuosius melstis prie Švč. Panelės Marijos per gegu-Lun„inmku lėktuvai iš Vi-

duržemio bazių dieną ir 
naktį puola nacių msisieki-

ėją, seną kovos lauką, kuris 
saugojo kelią į Loyangą, 
Honan provincijoje. Tas pra 
laimėjimas yra didelis smū
gis kiniečiams.

Ta perėja prarasta 7 " aš • 
tuonių dienų kovos.

Japonai tu-ąjau pradėjo 
sustiprinti perėją, matomai 
ruošdamiesi Loyang puoli
mui. Japonų lėktuvai išnešė 
didelę ataką ant Loyango.

Perėja randasi į vakarus 
nuo Chenghsien, kurį japo
nai anksčiau užėmė. Dideli 
mūšiai tebevyksta aplink
Mihsien, į pietvakarius nuo Į ingtonan.
Chenghsien. Kiniečiai sako 
jie ten iš trijų pusių apsupo 
japonus ir suduoda jiems 
didelius smūgius.

Japonai vis dar varosi
pirmyn Peiping-Hankow ge- Aukščiausias Teismas 7bal- 
ležinkeliu, iš kurio kiniečiai sais prieš 2 šiandien nutarė.
išnešiojo bėgius, ir dabar 
gręsia Hauchang miestui, 50 
mylių įi pietus nuo Chengh
sien. Raportai sakė mažias 
japonų dalinys spėjo aplink 
Hsuchang ir puola jį iš piet
ryčių pusės.

1J-ta ORINES ATAKOS DIENA
Amerikiečiai puolė taikinius Prancūzijoj

LONDONAS, geg. 1. —, Maintenon, 37 mylias į piet-
Bent 1,500 sąjungininkų lėk

militariniu8 įrengimus irge 
ležinkelius Prancūzijoje ir 
Belgijoje, šiandien buvo 
17-ta diena iš eilės, kaip są
jungininkų lėktuvai be per- 
stojimo puola įvairius nacių 
taikinius.

Britų vidutinieji bombe
riai puolė geležinkęlius Pran 
cflzijoje, o Amerikos viduti
nieji bomberiai atakavo cen
tras prie Namur ir Haine 
St. Pierre, Belgijoje.

Dieninės atakos sekė bri
tų naktinę a+aką, kurios 
metu bombos išsprogdino 
amunicijos krovinį prie

Kaina 3c Chicago, Illinois, Antradienis, Gegužio (May) 2 d., 1944 m. Price 3c Vol. XXVIII

MELDŽIASI UŽ TAIKĄ IR GERĄ VALIĄ PASAULYJE

Du Amerikos armijos sežantai ir New Caledonia gyventojas Velykų ryte meldžiasi 
Du Amerikos armijos seržantai ir New žmonių. Kariai yra Sgt. Lewis Groppi (kai

žės mėnesį, ir prašyti teisingos taikos. Oficiali U. S. Army Signal Corps nuotrauka.
(NCWC-Draugas.)

Puolė naciu uostus

Gydytojai liepia 
Prezidentui ilsėtis

WASHINGTON, geg. 1.— 
Mrs. Eleanor Roc^sevelt pra
nešė raporteriams, kad Pre
zidento Roosevelto gydyto
jai liepia jam negrįžti iš 
atostogų kol nebus pilnai 
pailsėjęs.

Rooseveltienė sakė Prezi
dentas gerai atrodęs kuo
met ji jį mačiusi, bet be sa- 
vaitės-kitos negrįšiąs Wash-

Negali taksuoti U.5. 
karo mašinerija

V/ASHINGTON, geg. 1.—

kad atskiros valstybės ir jų 
daliniai neturi konstitucinės 
teisės taksuoti federalinės 
vyriausybės mašinerijas, ku
rios įtaisomos privatiniuose 
fabrikuose kariniems dar
bams.

vakarius nuo Paryžiaus. Bri 
tai taipgi puolė du geležin
kelių centras Prancūzijoje.

Amerikiečiai rado labai 
nepalankų orą virš taikinių, 
ir keli lėktuvai grįžo nenu- 
metę savo bombų, nenorėda
mi veltui užgauti civilinius 
prancūzus.

Kiti britų taikiniai buvo 
Acheres, netoli Paryžiaus, ir 
Somain, anglies kasyklų 
miestelis į pietus nuo Lille, 
netoli Belgijos sienos.

Vienas britų lėktuvas ne
grįžo iš naktinių atakų, šeši 
Amerikos lėktuvai negrįžo 
iš atakų.

DAR VIENA DIDELĖ 
ATAKA ANT TRUK

PEARL llARBOR, geg. 
1.—Admirolo Chester W. 
Nimitz pranešimas sakė 
Amerikos lėktuvai bal. 28 
d. naktį atakavo japonų 
Truk bazę.

Amerikiečiai nerado jo
kios priešų lėktuvų opozici
jos, ir numetė 41 toną bom
bų ant tos taip išgarsintos 
japonų bazės.

FDR viliasi, kad 
graikai susitaikys

CAIRO, geg. 1. — Prez.
Rooseveltas, savo laiške Mi
nistrų Pirmininkui Chur- 
chill, pareiškė viltį, joggrai 
kai baigs tarpusavius gin
čus bei grįš į sąjungininkų 
šeimą ir dalyvaus kovose tą, valdžios byla prieš 
prieš barbarus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ CHICAGOS — Proku

roras Biddle teismui prista
tė pavienių asmenų pareiš
kimus, kurie įrodo, kad 
Montgomery Ward <& Co. 
yra karinė įmonė.

IŠ LONDONO — Britų 
submarinai Viduržemio ir 
Egijos jūrose nuskandino 
22 ir sužalojo 7 priešo pre
kybinius laivus. č

IŠ MASKVOS — Savo 
dienos įąpkyme, Stalinas sa
kė, kad Europos invazijai 
prasidėjus, nišų kariuome
nė puls nacius padvigubin
tu smarkumu.

IŠ CHUNGKING — Japo 
nai vis dar varosi per An 
wei provinciją Kinijoje.

IŠ PEARL HARBOR — 
Amerikos lėktuvų daliniai 
šeštadieny atliko keturias 
atakas ant Tmk ir Pon&pe 
salų. ir priešo bazių Mar
škai! ir Caroline salynuose.

MISSISSIPPI UPĖ 
AUKŠTAI IŠKILUSI

ST. LOUIS, Mo., geg. 1.— 
Mississippi upė šiandien pa
kilo iki rekordinio aukščio, 
kokio nebuvo pasiekusi per 
100 metų.

Illinois ujpė vis dar gręsia 
McGee Creek užtvankos apy 
linkėję, ir tos apylinkės gy
ventojams buvo liepta išsi
kelti į aukštesnes vietas.

Dvi užtvankos Mississippi 
upėje vakar subyrėjo, ir 
apie 26,700 akerių žemės bu
vo užlieta.

Suokalbininku teismas 
ir vėl sulaikytas

WASHINGTON, geg. 1.— 
Dėl “contempt of oourt’’ 
veiksmo prieš vieną advoka- 

30
suokalbininkų atidėta iki 
trečiadienio, kadangi vidur
naktį šiąnakt išsibaigia lai
kas džiurėe parinkimui, ir 
teisėjas pripažino, kad iki to 
laiko nebus suspėta to pa
daryti.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEM8

VOKIEČIAI TRAUKIASI IS IUBUNO
Sako dideli mūšiai vyksta prie Dnestro

LONDONAS, geg. 1. — 
Lenkų telegrafų agentūra 
pranešė, kad vokiečiai jau 
pradėjo evakuoti Lubliną, 
Lenkijoje. Dublinas randasi 
100 mylių į vakarus nuo 
Kowelio ir 115 mylių į šiaur 
vakarius nuo Lvovo, ir yra 
centras, kur sueina Kiev- 
Varšuva ir Odessa-Varšuva 
geležinkeliai.

Ašies pranešimai sako 
aršios kovos vyksta prie 
žemutinės Dnestro upės ir į 
šiaurę nuo laši, Rumunijoje.

Trečiai didžiausia šio karo nelaimė'
Nepasako dėl kurios priežastes skendo

šiauriniam Atlante. Tuo me
tu žuvo 900 karių, jūreivių, 
marinų, ir pakraščių sargy
binių.

1944 m. vas. 17 d. karo 
departamentas pnanešė apie 
transporto nuskandi n i m ą, 
kuomet 1,000 vyrų prigėrė.

Priešas nuskandino kitus

WASHINGTON, geg. 1.—
Karo Departamentas šian
dien pranešė, kad “priešo 
veiksmai” nuskandino Ame 
rikos laivą, ir kad 498 ka
riai prigėrė.

Nelaimė įvykusi “nese
nai,” ir laivas, veikiausiai 
karių transportas, ‘ 'greit
nuskendo” Viduržemio juro- Amerikos laivus Atlante ir
je-

Šis nuskandinimas buvo 
trečias didžiausias šio karo 
metu.

1943 m. vas. 22 d. laivy
nas pranešė, kad torpedos 
nuskandino du transportus

mo linijas.
Gen. Wilson štabo prane

šimas sakė keli skvadronai 
didžiųjų bomberių- atakavo 
nacių uostus ir svarbiuosius 
geležinkelių centrus šiauri
nėj Italijoj.

Wellington ir Liberator 
lėktuvai nakties metu ata
kavo Genoa, Linomo, Man- 
falcone ir La Spezia uostus 
ir laivų bazes.

Sekmadieny lėktuvai puo
lė geležinkelių centrus Mi
lane, Castel Maggiore ir 
Alessandria.

Užvedė bylu degtuku 
monopolio baigimui

NEW YORKAS, geg. L— 
Vyriausybė šiandien užvedė 
bylą prieš šešias Amerikos, 
dvi britų, vieną kanadiečių, 
ir vieną švedų bendroves, 
kaltindama jas sudarymu 
monopolio degtukų gamybo
je, kas, anot bylos, sudarė 
didelį trūkumą chlorate po- 
tash chemikalo, kuris reika
lingas militariniem tikslam.

Anot bylos, Amerikoje 
kasmet parduodama $40,-
000,000 vertės degtukų.

Rusų komandos praneši
mai vis dar tyli apie kovas 
prieš nacius ir rumunus, ir 
sakė tik, kad nėra jokių di
delių pakeitimų ilgam Rusi
jos fronte.

Jau savaitė kaip vokiečių 
ir rumunų pranešimai sako 
dideli mūšiai vyksta.

Rumunų aukštos koman
dos pranešimas sakė “smar
kios” rusų atakos buvo da
rytos prie Dnestro upės, bet 
teigė, kad jos “nepavyko.”

Pacifike, bet tuose atsitiki
muose mažai gyvybių tepra- 
rasta.

Šios dienos pranešimas 
sakė žuvusiųjų šeimynoms 
jau pranešta apie nuskandi- 
nimą.

0WI PRANEŠĖ KAD 
BUS DVI INVAZIJOS

LONDONAS, geg. 1.—Są
jungininkų vedamas nervų 
karas pagyvėjo. Nauja Ame 
rikos nadio stotis Anglijoje 
vakar pradėjo savo veiklą 
pranešimu Europos žmo
nėms, kad didelės sąjungi
ninkų armijos ateina “iš 
vakarų ir pietų” juos išgel
bėti.

Pranešimas sakė tas dvi
šakis puolimas, kuris įvyks 
kartu su rusų ataka iš rytų 
pusės, parodys vokiečiams 
ką tai reiškia didelės jėgos, 
ir “visiems laikams užbaigs 
nacių priespaudos- periodą.”

Kalbą pasakė Robert E. 
Sherwood, OWI direktorius 
užjūry. Požemių nariai oku
puotoji Europoj buvo ragi
nami būti pasiruošusiais 
pulti nacius draugė su inva
zijos kariuomenėm.

Iki to laiko, Sherwood ra
gino europiečius būti atsar
giais, kadangi jie bus reika
lingi ateities kovoms. Jis 
prašė jų klausyti sąjungi
ninkų radio pranešimų iš 
Gen. Eisenhower, vakaruo
se, ir Gen. Wilson, pietuose, 
ir nesiduoti nacių melų ar 
apgaulės suvedžiojimui.

Naciai pradėjo kitę 
ofensyvę Jugoslavijoj
LONDONAS, geg. 1. — 

Maršalo Broz štabas prane
šė, kad vokiečiai pradeda 
naujas ofensyvas prieš par
tizanus visoje Jugoslavijoje.

Anot pranešimo, Macedo- 
nijos fronte partizanei i suė
mė 160 bulgarų belaisvių. 
Vokiečiai ten puola jugosla
vus tarpe Kumanovo ir Sur- 
dulica.

Komunikatas sakė didelės 
ašies jėgos, kurios atakavo 
Bihacknin sektory, buvo at
muštos su dideliais nuosto
liais.

Partizanai visokiais bū
dais sabotažuoja geležinke
lius, kelius, ir nacių trauki
nius.
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KALIFORNIJOS LIETUVIU ŽINIOS ČIA ILSISI KARDINOLAS

Velykų atgarsiai
Los Angeles, Oalif. — Per 

Velykas mūsų choras labai 
gražiai giedojo netiktai 
“Linksma diena”, bet ir mi
šias. Po visam daug para
pijom} atėjo mane pasvei
kinti. Malonu man buvo juos 
pavaišinti. Kaip Lietuvoje, 
kiaušinius mušėme, kumpio 
su krienais ragavome ir tu
rėjome Velykų pyrago. Ne
užmiršome ir tų, kurie ligos 
prispausti sutiko Velykas 
lovoje.
Vakaras

Praslinkus Velykoms, jau 
no j i karta norėjo pašokti, 
todėl surengėme gražioje sa
lėje pietus ir šokius. Para
pijiečių susirinko gana skait 
tingai. Per šokius stiprinta-

kas neeimaišė į draugystes 
tų, kurie jauną žmogų iš
veda iš dorovės kelio. Tą jo 
skaistų gyvenimą apsaugo
jo gyvas tikėjimas, Kapit. 
Labanauskas nėra šiaudinis 
katalikas. Jis buvo visą lai
ką praktikuojantis katali-' 
kas — netiktai atvykdavo 
šventomis dienomis išklau
syti šv.v Mišių, bet eidavo ii 
prie šv. sakramentų. Jis ne- 
gėdijos atsiklaupti bažnyčio 
je. Jo rankose pamatydavai 
maldaknygę. Jis priklauso 
ir prie bažnytinio choro ir 
dalyvavo procesijose. Todėl į 
man ir visiems lietuviams 
katalikams labai gaila, kad 
jis mus apleidžia. Bet nenu
stojame vilties, kad vėl pa-Į 
matysime jį savo tarpe, o' 
žinodami jo nesvyruojantį 
būdą, džiaugsimės kada iš-si storiu valgiu ir užaiger- s dar auk--iau 3

ta alučio, arba Kalifornijos. valdišk;se sfer03e, kad mfl.
vyto. Kaip kitais kartais,

f P7TF
Uit \M PO %>•»!%
rn» e n iuwum.c noro 
mušt i

sų brangioji tėvynė atgaus
Emilija Masonienė ir šį sykį ;aikinai „.prikišu
paruošė valgio, o Elzbieta somybę. Norstą pačią dieną 

tautininkų grupė turėjo ba
lių ir pietus, bet gana skait
lingas būrelis susirinko mū
sų salėn dalyvauti atsisvei
kinimo pietuose, žinodami 
finansiniĮ kap. Labanausko 
padėjimą, dar $50.00 sudėta 
ant kelio.

Elzbieta Nanartavičienė 
iš Bostono, Zuzana Markū
nienė iš Clevelkndo, Monika 
Sleiterienė iš St. Louis, su
ruošė šiuos pietus kap. La
banausko atsisveikinimui. 
Pasakyta eilė kalbų. Nanar- 
tavičienė padainavo “Oi lie
tuvi patriote”. Dėkui vi
siems, kurie dalyvavo pa
rengime.

Kap. Labanauskas buvo 
Šv. Kazimiero parapijos ak
tyvus rėmėjas, dėlto linkiu 
jam greitu laiku pastatyti 
didelį laivą, kuris, po lais
vos Lietuvos vėliava, plauk-

Naavirtavičienė iš So. Bos
ton iškepė skanų kumpį, iš
virė gerą “čiap sui”. Pasi- 
skaninimui Rutkausk ienė 
(Ro h), iškepė “kieksų”, o 
Vyčienė — pyragą. Šeimi
ninkams pagelbėjo Domicėlė 
Krumanienė ir jos vyras 
Zigmas su Stanislavu Sla- 
teria (iš St. Louis, Mo.).

Dar vienas gražus daly
kas buvo per pietus: gra
žiausiai nudažė kiaušinį 
Brurgų duktė, Joanna, ir ga 
vo dovaną, kurią įteikė Zu
zana Markūnienė iš Cleve
land, Ohio. Vakarėly padai
navo vyrai ir moterys 

Ačiū visiems ir visoms, 
kurie dalyvavote ir darba
vosi baliuje ir parėmė pa
rapiją finansiškai. Pranas 
Masonas daug turėjo vargo 
kol gavo visus leidimas — 
liūdymus ir au savo troku 
nugabena produktus į ba
liaus vietą. Dėkoju visoms 
šeimininkėms. Gaila, kad 

-žada mus greitu laiku ap
leisti viešnios, kurios buvo 
atvažiavę iš kitur ir daug 
pagelbėjo, kitos net valgius 
savo lėšomis pagamino.
Kap. Labanauskas išvyko

Po baliaus turėjome šv. 
Jurgio dienoje atsisveikini- 
mą«<ptetus su kapitonu P., 
Labanausku. Negalėjome su 
rengti puotos didesnėje sa
lėje.

Platesnė visuomenė pažįs
ta kap. Labanauską. Aukš
tesnius mokslus jis ėjo Pran 
cūzijoje ir Italijoje. Ameri
kon atvykęs apsigyveno Los 
Angeles ir čia baigė Cali
fornia universitetą.

Be studijų, nepamiršo jis 
ir Lietuvos. Kur tiktai ga-1 
Įėjo, apie ją rašė. Būdamas 
profesorių ir mokslo vyrų 
ratelyje ir ten keldavo Lie-! 
tuvos vardą ir rūpinosi jos 
ateitim. Priseidavo net tu-į 
rėti su mokslininkais ginčų J 
ir ginti Lietuvos teises. Man, 
kaipo klebonui , malonu pa-| 
žymėti, kad kap. Labanaus

nudriko Radio Valandos:
W.H.F.C. 1420 Kilocyeleg —

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

NedUloj, 1:10 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve.

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per šį Pavasarinį SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Hahtad Street
W1) L K S J L U IO

. 1945 35*Stre»<
Ti,, TtoiS MM.

Tel. CALumet 7237

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

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

F

SS

A. a. kardinolo William O’Conneil, Bostono arkivyskupo, 
kūnas, po iškilmingų pamaldų katedroje, padėtas šioje 
kriptoje (koplyčioje), kurią velionis pasistatė ant savo 
rezidencijos žemės, Brighton, Mass. (INP photo; NCWC- 
Draugas) ą y'

tų su ekskursija į Lietuvos' laidų, nes valgis ir butas ne
uostą Klaipėdą, o pats būtų ‘ kainuotų. Gi kelionė į vieną 

pusę neperdidelė. Paragavus 
Kalifornijos oro ir vaisių 
nebenorėtų grįžti į šaltus 
kraštus.

Prajotas J. Maciejauskas

to laivo kapitonas, o aš eks
kursijos kapelionas.

Dar turiu padėkoti Bro
niai Starkienei, kad per to
kį trumpą laiką sukvietė 
daug svečių į atsisveikinime 
puotą.
Šeimininkė išvyksta

Gaila, kad išvažiuoja Na- 
nartavičienė. Palieku be šei
mininkės. Labai būtų malo
nu, kad atsirastų nebejauna 
moterėlė, kuri gaištų man 
ir sau valgyti išvirti. Kali 
fornijoje savo sveikatą pa- kad 12 jūrininkų mirė, 27 

| taisytų ir neturėtų daug iš- buvo sužeisti, ir du dingę.

.......................................... 11 »■■■•»==>
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, iždirbė- 
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO KORIUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UZ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIdINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUTERVISION

4192 Archer Avė.
JUSTIN MACB3EWICH,

■ į ■ =

-
L®,

*»,; t j

'W

K
K

Laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

praeitą penktadienį paskel
bė Jungtinių* Amerikos Val
stybių jūrininkų (navy, ma
rine corps ir coast guard) 
sąrašą, kuriame pažymėta,

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND ___ _
LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

Virginia 1141
Pres. and Mgr.

r.fl , i III 1,1 frį-|

Kiek leidžiama
(LKFSB) Net ir kaimo ūki
ninkams nustatytos normos, 
kiek jie gali maistui sunau
doti javų: kiekvienam as
meniui per metus leidžiama 
sunaudoti 140 kg. rugių (ari 
kitų grūdų), 12 kg. miežių, 
ir 19 kg. žirnių (kilogramas [ 
yra apiė du su puse svaro).. 
Tik klausimas, ar visi ūki
ninkai gali turėti sau net ir 
tokias normas, kai okupan
tams įprifvalo staltyti javų 
kiekius, didesnius negu ūkio 
pajėgumas leidžia.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

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

i &i*

Turime didelį 
į ir gerą pasi

rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 

(Rekordų ir įvairių kitų muzi- 
į kalių daiktų,I

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

JOHN A KASS
HSVTELRY — VVATCHMAKER— mušiu
1216 ARCHER AVENUE
, Phone: LAFAYETTE 8617 

.—-----
Res. 6068 Sa. Talman Avė.
Rea TeL GROvehiU 0617 
Offlea TeL MEMleck 4848

BR. 1 k SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 iv nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad, ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marųuette Road

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 
adresas.

Lietuviškas 
Žydukas — 
N. KANTER

REMKITB
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONABCH LIUUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
TIK viena pora aktų visam gyveni
mui. Saugokite jae leisdami išeg
zaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regSjimo mokslas 
gali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
prMaMme akinių, kurie prašali

na visų akių (tempimų.

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

'*> OPTOMETRIHTAI
1801 So. Ashland Avenue SVk Kampas lS-tos ,
TešefOaess OAMAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien »:»0 a. m. Iki 1:10 p. m. 

Ttadiad. Ir Šeštad. (:to a. m.
"*<*?*» iki T:ŠO p m.

(DR^a SERNER
LUSTUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

geistų, patyrimas
„ ’ TeLi Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis

Ištaiso. L
Ofiso Ir Akinių DlrbtuvS 
9461 SO. HALSTED ST. 

Kšmpas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8

sutartį. z

mAKGUTi-f
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

R Amo LAIKRAflTIS, ĮSTEIGTAS BAL 11, 1933 M.

WHFC -1459 kilos.
SEKMADIENIAIS — nao I 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nao 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 Ud 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehUl 2242

ft* r -k-------- i ---------- 1
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenne 

OFISO VALANDOS:
Nns 3 Od 4 fa* nuo 6 iki 8 rai. rak.

NedSkaols pagal autartį , 
Offlea TaL TARda 4797 
Namų TeL PROspeet 1999 '

Tet YARda 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 Tek VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
OflM vaL* 1—a kr 8—8:99 P.M. 

Trečiadieniais pagal autartl

TeL YARda 5921 
Raa.: KENtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MBm vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:90 
756 West 35th Stree'
LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspeet 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

DB. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue

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

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nno 2:00 Dd 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

fa* Penktadieniais 
VsL: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. 1C. 

1147 8. Halated SL, Chicags 
Pirmadieniais, Trečisdianisb

/ fa* Šeštadieniais 
VaL: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

Antradienis, geg. 2 d., 1944

♦Z’SS’J’S

WHOLESALE 

FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN • 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

TeL CANaI 6122

< DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. tr Seštadienla 
vakarą ta ofisas uždarytas.

RRZii l )ENC1JA 
3241 YVest 66th Plaee

TeL REPnbUe 7868 z

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6000 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p. 

6 iki 9 vaL vakare.

TeL Y ARds 3146

dr. v. a. simkus

744 Weet S5fh Street 
VaL: 11-12; 2-4; h* 6:30-8:90 

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:90
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toj, 

kurią uždirbama savo ranko

mis.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: Y ARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. TeL: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Dd 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dienų.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAPayette 8210 
Rez. TeL LAFayette 0004

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KFDzie 2868

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

šeštad. 6 vaL Od 9:30 vak.
Sekmadieniais pagal susitarinoą.

Žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokiasi 

J. W. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP VVANTED" ADVERTISING
“DRAUGO" 

DARBŲ SKYRIUS
"DRAUGAS” HELP WAWTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No Drarboru Street 
Tet RANdoloh MS8-S488

HELP WANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

SVARBUS PRANEŠIMAS
Manpower Ooįranlsslom nu

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininku turi (sljrytl Pa- 
UuoMnvlmo Rastą (statement of 
avallahlllty) nuo dabartinės dar
bo fHtaiKOe — nr nuo \V11r Man- 
power Oommlsslon — pirm pra- 
dedant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persltlkrinklt ar Jūs galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga paIIuoga
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

LANGŲ PLOVRJŲ—HOITSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtslSauklte 
Timekeeper's Ofisan 

EDGEWATF.R BEACH HOTEL 
6349 Sherldan Road

PULLMAN
AIRCRAFT

— Reikia —

*• Melai Valytojų 
*’ Darbininkų 
* Ofisams Vaikų

GERA MOKESTIS 
6 Dienos j Savaitę

100% KARO DARBAI
Patogios Darbo Sąlygos 

Puiki Transportacija 
(I. C. Suburban. Cottage Grove 
gatvėkariais, 103rd busij llnila)

Jei dabar nesate užimti su 
karo darbais

MATYKIT MR. WOWELL
Employment Ofisas atdaras 

valandomis tarp 8 ryto ir 4 pp.

Pullman 
Standard Car 

Mfg. Co.
Aircraft Division

900 E. 103rd St.

GRINDERS
ir

POLISHERS
Prie Stainless Steel 

Nešami Įrankiai 
$49 į Savaitę 

Pamokos Laikotarpyje 
Po Karo Progos

JUST MANUFACTURING 
COMPANY 

4618 W. 21st St.

DIRBTUVĖS
DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO ' 
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVE-

SVARBI PRAMONE
siūlo

NEPAPRASTA PROGA
prie

Nuolatinių Darbų DABAR
ir

PO KARO
Maintenance Vyry ir Paprastų 

Darbininkų. Visokių.
Puiki Mokestis — Įsteigta Bonų 
ir Pensijos Pienai — Pašaukit 

ar atvykit i:
Personnel Dept.

NATIONAL ALUMNATE 
CORPORATION

6216 W. 66th Place
Tel. PORtsmouth 7240

6 PAKUOTO JŲ 
IR VYNIOTOJŲ

Prie Shipping dept. darbų. 75c i 
vai. atraight time. $l.i2’^c i vai. 
virš 40 vai. abelnai atieks $44.00 
į savaitę. Apmokamos atostogos- 

Gera transportacija 
MATYKIT MR. BANKS

BARRETT-CHRISTIE CO.
108 N. Clinton St. FRA KMO

DIRBTUVĖJE PAGELBININKŲ
Dirbti arti savo namų š vario i ir 
šviesioj dirbtuvėje. Pastovūs dar
bai, grupės apdrauda.

BEARDSLEV & PIPER CO. 
2541 N. Keeler

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEM KARO DARBAM
PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKIT Į

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

Central 

Steel & Wire Co.

REIKIA DARBININKŲ
Karo darbai. 40 vai. ) savaitę. 

Laikas ir pusė už viršlaikį. 
Atsišaukit.

JOHN BADER LUMBER CO. 
2020 N. CLYBOURN AVE.

SCREVV MACHINE OPERS. 
IR SETTERS

Prie Brown & Sharpe automatics.
BIRTMAN

ELECTRIC COMPANY 
4140 W. Fullerton

VYRŲ — RFCKTVING DEPT. 
NUOLATINI; SVARBUS DARBAI 

ISmokinslm jus kvalifikuoti dėl jsi- 
dirbimo darbe. Matykit Mr. John
son. ar pašaukit CAL 4730. 
STANDARD UNIT PARTS CORP. 

2027 S. Michigan Ave.

Didelei Karo Dirbtuvei 
REIKIA VYRU

Heat Treat Darbininkų 
ŠLAVĖJŲ 

DŽENITORIŲ 
PAPRAS. DARBININKŲ

60 Vai. Darbo Savaitė 
70 Valandų Mokestis 

10% Naktimis Bonai 
Puikios Darbo Sąlygos 

Visi Darbai Viduje 
Naujos Modeminės Dirbtuvės

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

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Iki 50 
metų senumo. Valandos: uuo 5:80 
vakare Iki 12:00 valandos nakty. 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžius 20 iki 50 metų.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

Atsišaukit

ILLINOIS 

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

ASSEMBLERS
Amžiaus 17—50, patyrimo nereikia, 
bet pageidaujama, prie švaraus ma
žų bench darbu dirbant prie Radar 
ir radio (rengimų.
UNDERWOOD ELECTRIC MFG. 

COMPANY 
3120 W. Grand Ave.

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ IR MOTERŲ
Pripildyti maliavos indus ir dirbti 
shipping room. Aukšta pradinė rata, 
48 vai. } savaite, laikas ir pusė už 
viršlaikj. Matykit Mr. Paweleo. ,
TOMLINSON PAINT & VARNISn 

COMPANY
1114 N. Kilbourn Ave.

NURSERY VYRŲ
REIKIA 1 •

TAIPGI MOTERŲ 
PRIE LENGVO SODINIMO

Patyrimo nereikia. Gera mokestis 
Iš pradžios. Transportacija parūpin
ta nuo pabaigos Milwaukee Ave. 
gatvėkario. Trokas paims jus 6 ir 
6:45 vai. rvto kasdien išskiriant 
Sekmadieniais.

SWAIN NELSON A SONS CO. 
GLENVIEW, ILL.

PARDAVIMUI

HELP VVANTED — MOTERYS

REIKIA — viduramžio vyrų prie 
abelnų dirbtuvės darbų.

S. & S. BAO CO.,
2028 W. lake St.

VYRI’, viduje pieninėje darbams. 
Mokestis $50.80 J savaitę. 2 sav. ap
mokamos atostogos.
WESTF,RN UNITED DAIRY CO., 

1451 Orenshaw St.

Gaudom" šamus Misisipės-Misurio 
santakoje

— SU LIETUVIŠKA DAINA PER GANYKLAS IR 
ANGLIAKASIŲ IŠRAUSTUS LAUKUS. — GROŽIU 
PAVERSTI MILIJONAI. — APIE LINDBERGO RO
ŽANČIUS. — VARLIŲ FARMOS... — BAŽNYTĖLĖ 
KUR DARBAVOSI ŠVENTIEJI. — ŽMOGUS NUO 
LIETUVOS DIDŽIŲJŲ VANDENŲ SANTAKOJE. - 
KAIP UPE PAVOGĖ JO ŽEMES 6 AKER1US.
Per visą. žiemą akimis 

spoksojas tik j miesto mū
rus ir alsavus štokiardų kva 
pu atmieštą orą, kaip gi mie 
la pavasario saulutei pasi- 
rodžįus ištrūkti į atsigau
nančią Dievo gamtą.

Automobiliu skriejome S*. 
Lcruis linkui. Mūsų kompa-

tariasi su architektu Preuss, 
kurs jau yra padaręs gražių 
projektų. Išdigs nauja, gra
ži lietuviška bažnytėlė.

Pas naujakurį ir padegėlį 
kleboną, kurs tačiau pasižy
mi ypatingu vaišingumu, 
vietos mažoka ir keliaunu į 
kaimyninę parapiją. Su to-

nija buvo smagi. Prel. M. L. kiu nuoširdumu čia sutinka

IŠ TOLI PARVYKĘS 
NAMO

I

PAPR. DARBINIKŲ 

DEL
ABELNŲ ŠAPOS 

DARBŲ
GERA PRADINE MOKESTIS 

IR PROGA JSIDIRBTI 
100% KARO DARBAI DABAR 

Nuolatiniai Po Karo Darbaa 
MATYKIT MR. LETTO

PARAGON DIE 

CASTING CO.
5851 W. DICKENS AVE.

Elektrišinu 
Mašinų Taisytojų 

Patyrusių ar 
Nepatyrusių Darb.

SVARBI PRAMONE
GERA MOKESTIS

PO KARO ATEITIS

INGERSOLL STEEL 
& DISC DIV.

120th & Morgan

MEKANIKŲ
REIKIA

PATYRUSIŲ
MATYKIT MR. CITBA

EDWARD HINES 
LUMBER CO. GARAGE 

2424 BLUE ISLAND AVE.
Canal 1843

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ if

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

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSTFTED OFFICE

TEL— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

4r ★ ★★ ★ ★★ ★ ★

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.•
Pradinė rata 60c J valanda su Bo 

pakėlimu pabaigoje 2 savaičių.
Be premija dirbantiems vakariniais 
ar naktiniais ši f tais. Pirmas Stftaa 
7:30 ryto Iki 4 pp., vakarinis šlftas 
4 pp. iki 12:30 ryte, naktiniu šlftas
12:30 Iki 7:30 ryte.

ATSISAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm Šeštad.
8:30 ryto iki 4:80 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

MOTERŲ
Mekaniškai palinkusių atlikti 

VYRŲ DARBUS už LYGIĄ MO
KESTĮ. Regularis pakėlimas. 
Pašnnkit Mr. Mlner, CALumet 2121

R. R. DONNELLEY & SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenae

GIRL OR WOMAN
For purchasing dept-, some typlng. 
This ls an excellent opportunlty for 
a bright giri (fr woman, Interesttng 
work. Good pay and centrallzed 
transportation. Ask for Mr. George 
Lerch.
HOOKER GLASS A P AINT MFG. 

COMPANY
1454 S. Western Ave.

RF.TKIA — merginų lopyti maišus, 
gera mokestis.

S. A R. BAO CO.,
2028 W. iAke Rt.

BAND MVTRR8
Patyrusių.

ADVANCE WOODWORKTNG CO. 
7210 S. Karine Abe 3000

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

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

TAUPYKITE POPIERĄ.
• KARO REIKALAMS

PIRKITE KARO BONUS!

MARQUETTE PARKE 
— PARSIDUODA —

Mūrinis 4 fl. po 4 kamb. namas su
Kewaunee boileriu. Lotas 35x126.

2 fl.—5 kamb. 2 fl.—4 kamb. na
mas su 3 karam garadžiu.

2 fl.—6 kamb. namas su karšto 
vandens šiluma. Atsišaukite:

4631 S ASHLAND AVE.
Tel. Yards 1001, po 5 vai. vak. 

Pros. 1057.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Sudegė Salako 
apylinkės moteris

(LKFSB) Lietuvoje žmo
nės dabar, ypač kaimuose, 
turi tiek vargo su šviesa, 
kad negaudami žibalo, yra 
priversti lempose vartoti į- 
vairius nesaugius pakaita
lus. Lietuvos spaudoje mi
nimas atsitikimas, kaip vie
na Salako apylinkės mote
ris, pastebėjusi, kad jau 
lempoje baigiasi šviesa, py
lė į neužgesytą lempą kokio 
tai degamo skysčio, kurs 
užsidegė, įvyko ekspliozija, 
Liepsnos apsupę moterį ir ji 
nuo žaizdų mirė.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Krušas daug keliavęs, tai vis 
mums vertingų žinių teikia, 
ar pasakoja įdomesnius pri
siminimus, o jau “dėdė” — 
kun. Deksnys tai nusakys, 
kaip jie su nuotikiais kita
dos stirną parsivežė, papa
sakos kaip ištrūko iš oku
pantų rankų ar, pastebėjęs, 
kad jau visi aptyla, ims ir 
užriks smagią dainelę:

— Tili, lili dūdela... 
Užtraukdamas senus, ne

begirdimus posmus:
— Pačios basos nelaikyk, 
Aplink greičių nevaikyk 
Su vadelėm keravok,
Su botagu — šnėravok...

Per Illinois laukus
Traukėme į pietus ir įi pie

tus. Aplink Chicagą dar vos 
tik matėsi atgyjanti žolelė, 
o toliau — kaskart žaliau. 
Ūkininkai taisėsi eiti į pra- 
džiūstančius laukus. Kudlo- 
tos avys gaudė jaUnus ža
lius daigus ir linksmai tarp 
jų bėgiojo maži ėriukai.

Tik vaikų nematyti pake
lėse, kaip Lietuvoje. Saky
tumei važiuoji per senstantį 
kraštą, kurs naujomis gy
vybėmis mažai tepasipildo.

Nepasakyčiau, kad būtų 
malonus tas patyrimas, ku
rį turėjome Bloomingtone — 
išalkę susiieškome geresnę 
valgyklą — nieko neduoda, 
sako,’pas juos tik iki pusės 
antros duodama valgyt. Nors 
mes dar buvome keletą mi
nučių prieš laiką, -nieko ne
gavome. Karas, ir įvairios 
įstaigos tvarkosi kaip nori.

Neįprastas vaizdas — iš
raustos kalvos žemės, per 
keletą mylių; atrado 
žmonės paviršiuje anglie: 
klodus ir išaižė, išrausė že
mę, kad tik stūkso pajuo
dusios žvirgždų kalvos.

Taip miela buvo stebėti 
baltučiais žiedais apsidengu
sias vyšnias ir ružavai žy
dinčius “pyčių” medžius. 
Kokia nuostabi augalo ga
lia — juodos, purvinos že
mės sudaryti margaspalvį 
žiedą, kokio nei gabiausia 
artistas neįstengtų sukurti. 
Pas padegėlį..

Kun. dr. Deksnys, su jam 
įprasta miela šypsena, sto
vėjo savo mažos klebonijė- 
lės duryse, kai East St. Lou
ise mes sustojome. Nesun
ku buvo jį surasti — čia 
pat apdegę griuvėsiai, ky
šojo pora geležies sijų, tarp 
plytų stūksojo aprūkę var
pai. Bet jaunas klebonas — 
pilnas energijos — ir jau

ir tiek prieteliškumo paro 
do pirmą kartą pas juos at
vykusiam “svečiui”, kad tą 
suprantu tik sužinojęs, jog 
klebonas patsai yra daug 
keliavęs, aukštuosius moks
lus ėjęs Europoje ir todėl 
kitą pakeleivį taip at jau
čiąs.

Gražioj jų bažnyčioj lai
kydamas Mišias negalėjau 
atsigerėti, kaip sutartinai 
mokyklos vaikučiai, iš pri
taikytos knygelės, visi vie- 
nan baisau kalba, jiems su
prantama kalba ir jiems pri
taikytas, gražias maldeles. 
Buvo nemažas naujumas, 
kai grįžus į zokristiją abu

S (Sgt.) Elmer Truax, su
žinojęs, kad namie, Ranway, 
N. Y., sunkiai serga 19 mė
nesių duktė, iš Pietų Paci
fiko karo vadovybės buvo 
paleistas narna Nuotrauka 
padaryta jam parvykus na
mo. (Acme-Draugas tele
photo)

tokį parką, kaip St. Louist 
Gausiai vandens prūdų, pui
kių paedžių, gražiai išpla
nuotų takelių. Negalėjome 
atsigerėti puikiu gėlynu, 
kurs įtaisytas po stiklo sto
gu. Margaspalviai žiedai, 
net ir malonūs muzikos gar
sai, šniokščiantis krioklys, 

patarnaujantieji vaikiukai ^er šventes čia įtaisomi re- 
atsiklaupė vidury erdvaus
ruimo:

— Jie laukia, kad juos pa
la imintumei, — paaiškino 
vietinis kunigas. Toks čia 
paprotys po kiekvienų Mi
šių..
Nuostabus parkas

Savo amžiuje nesu matęs 
tokios katedros, kaip St. Lo
uis. Ji kaštavusi milijonuą 
bet ir pažiūrėti yra ko — 
visa gražiai mozaika išpuoš
ta. Nėra kur pirštui vietos 
padėti, kad sienoje nebūtų 
marmoras ar darniai sudės
tyti spalvoti akmenėliai, stik 
lėliai iš kurių susidaro nuos
tabaus grožio paveikslai.

Retai kuris miestas turi

Ilginiai vaizdai — Betliejus 
per Kalėdas, Kalvarijos kry
žius Velykų metu.

i Istoriniame muziejuje mū
sų dėmesį traukia garsiojo 
lakūno Lindbergo paliktieji 
dalykai. Kiek čia jam skir- 

I tųjų dovanų, medalių, netgi 
keletas agnosėlių, rožančių 
ir kitų religinių1 dalykų, ku
riuos jis priėmė iš pamal
džių žmonių, linkėjusių jam 
laimingai perskristi Atlan
tą.

Puikioj aukštoj vietoj ant 
kalvos turtinga meno gale- 
rėja, kurią supa žydintieji 
medžiai ir puikūs parko vai? 
dai. •

(Daugiau bus)
Jr

PASISKAITYMAS GEGUŽES MENESIUI —

"SVEIKA MARIJA"
Lietuviškai parašė

KUN. ANTANAS PETRAUSKAS, M.I.C.

Kaina tiktai 35c
Šioji graži knygutė tari 200 puslapių ir 8 paveikslus; pilnai 

yra išaiškinama ta gražioji maldelė, "Sveika Marija”.
Šiuo laika yra labai svarba, kad geriau saprastumėm tuos 

labai gražias Švenčiausios Panelės maldelės žodžius.
Siųskite savo užsakymus šiuo adresu šiandien —

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avenue Chicago 8, Illinois

Jr

Namų Materijolą Ui Dar temomis Kainomis! 
Atvykite | mfisų jardą Ir apžlflrėkfte sto
ką Ir ankštą rflšį LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERUOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų. skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

1%
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by the
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>6.00 per year outside of Chieago; $7.00 per year in Chieago 
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Advertising in “Draugas” brings best results.
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Prenumeratos kaina Chicagoje Ir Cicero—paštu:
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Pusei metų    .................................................. ....................... 4.00
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Dviem mėnesiams ...............   1.50
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Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ....................................................................................... $6.00
Pusei metų ................................................................................ 3 50
Trims mėnesiams .............................................................. 1.75
Dviem mėnesiams ............................................................. 1.25
Vienam mėnesiui ........................................................ .75
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mą prelatas Ready, katalikų veikimo Centro (National 
Cathoiic Welfare Conference) generalinis sekretorius. 
Jis sako:

“Maskva paskelbė šio vizito tikslą — studijuoti 
Lenkijos ir lenkų kariuomenės Sovietų Rusijoj padė
tį. Kaipo kunigui, mano manymu, būtų įdomiau, jei 
jam būtų leista susirasti lenkų kunigus ir žmones ir 
su jais konferuoti, nes tie žmonės kenčia žiaurų iš
trėmimą Sibiran ir kitus sąjungos kraštus.”

“Bet kaip ir visos kitos misijos Maskvon, taip ir 
ši neturi religinės reikšmės. Tai yra politinis burles- 
kas, pastatytas ir diriguojamas gabių sovietų agen
tų.”

Prel. M. Ready stebisi, kad valstybės departamen
tas matė reikalo išduoti vizą šiam lenkų kunigui. 

Jo manymu, tai duos progos kaltinti Baltąjį Namą, kad 
smogiama peiliu Lenkijai, kurias vyriausybę, esančią
Londone, jungtinės Valstybės pripažįsta.

Prel. Ready pareiškimas yra teisingas, padarytas
laiku ir vietoje. . ,

Kun. Orlemanąkis vaidina labai negarbingą vaidmenį
ir Kat. Bažnyčios, ir Jungt. Valstybių, ir Lenkijos at
žvilgiu.

GEGUŽĖS
MĖNUO

Ražo Vysk. P. Būčys, MIC.

Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams tr korespondentams raštų negraži name. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taluyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašome rašyti 
trempsi Ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, lr vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

. Entered as seeond-Cla&a Matter March 31, 1916 at Chieago, Iii. 
Under the Act of March 3, 1879.

Kun. Orlemanskio "misija" į Maskvą
%

PLAČIAI IŠGARSINTA KELIONĖ

I

Nei iš šio nei iš to lenku kunigas Stanislovas Orle- 
manski šiomis dienomis nuvyko į Maskvą pas Staliną. 
Jis ten nuvyko paties Stalino pakviestas. Neabejojama, 
kad Maskva ir jo kelionės (lėktuvu) lėšas apmokėjo. 
Mūsų valstybės departamentas davė jam vizą, kaipo 
privatiniam asmeniui. Pasirodo, kad apie jo kelionę 
nieko nežinojo nei jo vyskupas (Springfield, Mass.), nei 
jo vadovaujamos parapijos žmonės. Vadinas, jis važia
vo Maskvon kaipo privatus asmuo. Jis neatstovauja 
nei šio krašto valdžios, nei bažnyčios, nei šio krašto 
lenkų organizacijų, Bet, nepaisant to, Stalinas ir Mo
lotovas jį karališkai pasitiko, vaišino ir Maskvos spau
da plačiau apie kun. Orlemanskį rašė, negu praėjusį 
rudenį apie sekr. Cordell Hull, kuris konferavo su Mo
lotovu ir Edenu.
KAS JIS PER VIENAS?

Kodėl kun. Orlemanskis buvo pakviestas į Maskvą ? 
Kodėl jo kelionė taip plačiai išgarsinta ir Rusijoj ir 
visur kitur? Kodėl Stalinas ir Molotovas matė reikalo 
su juo nusifotografuoti, kenferuoti ir vaišintis?

Atsakymas į šiuos klausimus yra labai aiškus ir trum
pas.

1) Kun. St. Orlemanskis jau per keletą metų darbuo
jasi su lenkų “kvizlingais”, remia Stalino sudarytą 
lenkų “patriotų komitetą” (Wandos Wasilewskos) 
Maskvoje ir kalba už “lenkiškus” armijos-pulkus So
vietų Rusijoj. Už tokį jo nusistatymą Amerikos lenkai 
kunigai jį išmetė iš savo crganizacijos ir jo darbus 
pasmerkė visa patriotingoji Amerikos lenkų visuomenė.

2) Kun. St. Orlemanskis kovoja prieš Lenkijos vy
riausybę užsieny (in-exile), sutikdamas, kad didelė Len
kijos dalis būtų atiduota Sovietų Rusijai ir, be to, iš 
jo kalbų ir darbų yra aišku, kad jis sutinka su Mask
vos planais susovietizuoti Lenkiją.

Kun. St. Orlemanskis, būdamas katalikų kunigu, iš- 
- ėjo ne tik prieš šio krašto lenkų visuomenę, bet taip

j vu ir prieš Amerikos katalikų nusistatymą.
Tai, štai, kodėl pats Stalinas tą kunigą pasikvietė į 

Maskvą ir jį į padangę kelia.
STALINO TIKSLAS

Stalinas pajuto, kad tą žmogų jis galės panaudoti 
savo propagandaf ir agresijos tikslams. Pasauly, mat, 
yra daug žioplių, kurie Orlemanskio misiją palaikys 
tikru pinigu ir ne vienas jų pamanys, kad, girdi, Sta
linas jau nebėra katalikybės priešas ir, be to, kad tie 
lenkai, kurie remia Lenkijos vyriausybę užsieny (Ame
rikos ir Anglijos pripažintą) klysta.

Pakvietimas kun. Orlemanskio į Maskvą, dar aiškiau 
parodo kokiais keliais yra vedama Stalino politika. Nė 
tu vienu iš savo kaimynų jis nesantykiavo tiesiu ke- 
liu. Jis visur ieškojo ir ieško tautos išdavikų, nenor
malių žmonių (kaip Lietuvoj Paleckių ir Girų) ir jų 
pagalba mėgina sumulkinti pasaulį. Kad kun. Orlemans- 
ki nėra normalus žmogus, parodo tai, jog jis išvyko į 
Vuskvą be savo vyskupo žinios. Taip elgtis kunigui 
nedera.

Reikia pripažinti, kad lenkų tarpe komunistų yra 
maža. Todėl, kai susirado kun. Orlemanskį, Maskva nu
džiugo lyg vaikas geležėlę radęs.
t»REL. READY «ODJS

Dėl šio keisto ir nesmagaus įvykio padarė pareiški

Laikraštininkas, karys, politikas
Vakar iškilmingai palaidotas pulk. Frank Knox, Jung

tinių Valstybių laivyno sekretorius. Paskutinę pagarbą 
atidavė patsai Prezidentas, visi vyriausybės nariai, 
kongresas, laivynas etc. Visi vertina didelius velionies 
nuopelnus U. S. laivynui ir kraštui. Jo sumanumo ir 
energijos dėka U. S. karo Laivynas išaugintas į didžiau- 
Katalikų švietimo Sąjungos suvažiavimas, kuriame da-

Pulk. Knox buvo laikraštininkas. Spaudai dirbo nuo 
pat jaunų dienų. Vaiku būdamas pardavinėjo laikraš
čius, vėliau dirbo kaipo reporteris. Paskutiniais metais 
buvo didelio dienraščio Chicagoj (Daily News) leidė
ju. Politikoje taip jau aktyviai dalyvavo. 1936 m. buvo 
respublikonų partijos kandidatu į U. S. vice preziden
tus.

Lietuvių kovos ir laimėjimai
Šiemet sueina 40 m. sukaktis nuo didelio lietuvių lai 

mėjimo — spaudos laisvės iškovojimo. Ta proga, verta 
prisiminti reikšmingus skaičius: apskaičiuojama, kad 
nuo lietuviškos spaudos pradžios ligi 1864 m., tai yra 
per 300‘ metų iki spaudos uždraudimo buvo išleista lie
tuviškų knygų vos 750. Nuo spaudos uždraudimo iki 
1883 m., iki “Aušros” pasirodymo buvo išspausdinta 
484 knygos, o nuo 1883 m. iki 1903 m., neskaitant laik
raščių, buvo išspausdintos 1,372 knygos.

Lahai daug knygų sunaikino žandarai. Pavyzdžiui, 
1891—1893 m. vien tik sieną saugantieji žandarai kon
fiskavo 37,718 lietuviškas knygas ir laikraščius, o 1900- 
1902 m. — net 56,182. Į tą skaičių neįeina knygas, ku
rios buvo rastos ir konfiskuotos visoje Lietuvoje, to
liaus nuo sienos.

Nukentėjusių už slaptą knygų laikymą ar platinimą 
bus apie 1,000 žmonių. Jų tlarpe buvo ir prastų kaimie
čių, ir kunigų, ir pasaulinių inteligentų.

Šias žinias surinko LKFSB.

Apie "nesubrendimu"
“Amerika” pastebi:

“Noremo knygoje “Timeless Lithuania” yra nema
žai tokių vietų, kurios tikrai kenkia Lietuvos nepri
klausomybės bylfli. Viena iš tokių — jo tvirtinimas, 
kad lietuvių tauta dar nepriaugusi demokratiniam 
valstybės tvarkymuisi.

Apie tai “Drauge” buvo parašęs kun. J. Prunski3. 
Ta pastaba labai nepatiko žmonėms, kurie dalyvavo 
tes knygos išleidime, kurie jos pasirodymą laiko ne
paprastu patarnavimu lietuvių tautai.

Knygos ginti išėjo “Vienybėje” “sąmoningas tau
tininkas” D. Klinga. Jis visu akiplėšiškumu tvirtina, 
kad “lietuvių tauta dar nesubrendusi valstybiniai gy 
venimui’

Apie tą “nesubrendimą” jis sprendžia vien tik tuo 
faktu, kad lietuvių tarpe yra komunistų. Bet komu
nistų turi ir lenkai, ir prancūzai, ir čekai, ir graikai 
ir kitos tautos! Pagal Klingos “filosofiją” išeitų,, kad 
nė viena tauta nėra pribrendusi “valstybiniu! gyve
nimui”.

Bet tokiam galvotojui menka “patieka” — jpm pa
našių labai nedaui.”
★
šiomis dienomis Atlantic City, N. J., mieste įvyko 

šią ir galingiausią jėgą pasaulyje, 
lyvavo virš tūkstantis katalikų mokslo žmonių. Tai yra 
stipri pajėga. %

Gegužės 2 d., 1944 m.
TĖVE MC8Ų KURIS

ESI DANGUJE...

Išrinktosios Dievo tautos 
mokytieji šviesuoliai stip
riai tikėjo, kad nėra ir ne
gali būti pasaulyje kitos tau 
tos lygiai geros kaip ji. Tik 
tiems tėvynės mylėtojams 
buvo skaudu, kad jau penk
tojo šimtmečio trečdalis pra 
slinko nuo paskutinio pra
našo mirties. Pranašai —- 
šventosios Izraelio giminės 
garbė, pažiba, vainikas ir 
didžiausioji brangenybė. Bet 
štai jau keturi šimtai metų 
su viršum, kaip galima gė
rėtis tik buvusiais prana
šais, bet negalima džiaug
tis esančiais, nes jų nėra. 
Niekada nėra buvę taip ilgo 
tarpo be pranašų. Liūdna, 
bet ne ką bepadarysi; Kol 
Dievas pranašo neatsiunčia, 
nė jokia žmogaus galybė jo 
nebesudarys.

Tik štai pasklinda balsas, 
kad pranašas yra. Jis pajor- 
daniais atgailą skelbia ir at
gailojančius didžiosios upės 
vandenim plau j a. Pusei me
tų vos praėjus atsiranda ki
tas gandas, kad yra ir kitas 
pranašas: gražus, iškalbin
gas ir ne toks aštrus, kaip 
Jonas Krikštytojas. To ant
rojo vardas; Jėzus iš Naza- 
ret. Kur Jis atvykdavo, ten 
susibėgdavo daugybė žmo
nių. Kai Jis prabildavo ty
la apimdavo minias; žmo
nės užmiršdavo savuosius 
reikalus, net ir valgį. Jis ne 
tik iškalbingai mokydavo, 
bet ir melsdavosi.

Vieną kartą, jam pabai
gus, vienas jo mokytinis jam 
tarė: Viešpatie, pamokink 
mus melstis, kaip ir Jonas 
mokino savo mokytinius. Jis 
jiems tarė: Kuomet jūs mel
džiatės, sakykite (Lk. 11, 
1.2):

Tėve mūsų, kurs esi dan
guje! Teesie šventas tavo 
vardas; teateinie tavo kara
lystė; teesie tavo valia, kaip 
danguje taip ir ant žemės. 
Kasdieninės mūsų duonos 
duok maras šiandien, ir at
leisk mums mūsų kaltes, 
kaip ir mes atleidžiame sa
vo kaltini nkams; ir nevesk 
mas | paęundą, bet gelbėk 
mus nuo pikta. Amen (Mt. 
6, 9-13; Vysk. K. Paltaroko, 
Katalikų Tikybos Katekiz
mas 1929 m. p. 128).

Kristaus mokytiniai dar 
ir dabar kalba šią maldą 
po kelis kartus kasdien ir 
nemaža yra iš to naudos sie
loms. Brangindami tą įprotį, 
mes kelias dienas pagre- 
čiam, įsigilinsime į tos reikš
mingosios maldos turinį. Jos 
autorius V. Jėzus mums yra 
daugiau negu pranašas.

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

H SKYRIUS
VAIKAS

Praėjo nemaža metų. 
Naujoji Aušra tobuląja, jos 
skaitytojų skaičius dvigu
bai padidėjo, ir jos vyriau
siasis redaktorius su pasi
didžiavimu matė kylant jo, 
kaip laisvintojo, reikšmę. 
Auga nauja visuomenė aiš
kiai atsiribojusi nuo to “ne
įrodyto spėliojimo,” kad yra 
Dievas; tai—didžiausias iš
sivadavimo darbas!

Tačiau paveiksle atsiran
da šešėlis! Laikraščio admi
nistratoriai daro spaudimą, 
kad jis savo idėjose aiškiau 
pabrėžtų savo drąsą. Jie 
nurodo, kad jei kuris mok
slas vis dar laikos įsikibęs 
į žodžius, kurių prasmės ne
galima tiksliai nustatyti, tas 
mokslas nebus pažangus. Ir 
“išsivadavimo” kongrese, 
kuris ką tik buvo atidary
tas, jis turėjo atremti puo
limus, kad išsaugotų savo 
laikraščio šūkį Sąžinė, Pa
reiga, Garbė.

Lorotas nepermaldaujamai 
pajuokia savo draugą:

—Tu žinai dainą, dvarus 
visuomet randa švaresnį, 
kuris jį švarina... Tu su
judinai masę, kuri reikalau
ja, kad ją paleistume nuo 
sveikojo mokslo pareigų; tu 
tuo didžiuojies. Tegu! Bet 
vieną dieną tavo išvaduo
tieji pralenks tavo mintis, 
minia nusileis nuo šlaito, 
kurį tu nuslidinai. Kur su
stos ji? Viskas priklausys 
nuo susikrovusios aistros. 
Aš tau iš anksto pasakau: 
veltui priešinies, tave nu
stums ir nueis savais ke
liais! Tokia yra istorija re
voliucijų, kurios prasideda 
principų vardu ir baigiasi 
griuvėsiuose ir kraujuje.

—Būk tikras, jei aš pa
jusčiau, kad mano idealas

Naciai suėmė visus
Danijos miesto vadus
STOKHOLMAS, bal. 30.—

Laisvos Danijos spaudos 
biuras pranešė, kad Gešta- 
po suėmė visus žymiuosius 
Esbjerg miesto gyventojus, 
Danijoje.

14 Prancūzę Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

nebepripažįstamas ir išjuo
kiamas, aš pasitraukčiau.

—Ar nebūtų per vėlu? 
Tarp tavo skaitytojų yra 
daug svyruojančių, kurie, 
atsiliepę į tavo šaukimą, 
bus tuo laiku išsigynę Die
vo. Jei šitas Dievas nėra 
pasaka, ar tu pagalvoji apie 
tą baisią atsakomybę, kuri 
vieną dieną prispaus tavo 
pečius?

Enguerrandas valandėlę^ 
susimąstė, paskui tarė:

—Blogų pra n a š a v i m ų 
paukšti, nuramink savo bai
mę. Verčiau kalbėsime apie 
kitus dalykus. Tu esi skai
tęs Išvaduotojuje, kad ma
no žmona turėjo gražių pa- 
sisekimą su tdmis anketo
mis moterų reikalais?

—Iš tikrųjų, skaičiau ši-, 
tuos straipsnius. Tiesa, jie 
daug kam apsuko galvas. 
Tačiau paskutiniuose straip 
sniuose pastebiu mažiau 
karščio. Prieš kelerius me
tus ji aiškiai buvo pasisa
vinusi tavo pažiūras, tai bu
vo jaučiama. Dabar man at
rodo, kad jos pamokymuose 
galima rasti truputį nuo
vargio.

—Taip, be abejo! Bet ar 
tu pažįsti mūsų šeimyninius 
rūpesčius? Jie nepalieka be 
žymios įtakos jos būdui.

—Tiesa, tu man sakei, 
kad jaunasis Maksas nepa
tenkina jūsų.

—Aš daugiau tikėjausi iš 
savo sūnaus. Tu tai paste
bėjai, jis yra labai gabus, 
bet tas gabumas eina lygia- 
greta su nepaprastu tingu
mu.

—Išaiškink jam, kad dirb 
ti darbą yra pareiga!

—Aš tau jau pastebėjau, 
kad 11 metų vaikas negali 
suvokti visos šito žodžio 
svarbos. Jis supras jį po 
truputį, kada pajus savyje 
sąžinę ir savo atsakomybę.

(Bus daugiau).

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

SprlnCAlnlal
Matrasat

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 

kaip naujas.

Aat visko sotaopysite 28% 
per VASARIO ir KOVO nėa

Studio Oouch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST R008EVELT ROAD '
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CHICAGO l« APYLINKĖSE K",**»*■
Pramoga pavyko

Balandžio 23 d., Gramon- 
to svet., įvyko Šv. Pranciš- 
karas Vienuolyno Rėmėjų 
Chicago apskrities parengi
mas, kuris visais atžvilgiais 
pavyko.

Matėsi svečių iš įvairių 
kolonijų ir visi atsilankę 
smagiai žaidė.

Komisija, kurią sudarė E. 
Širvinskienė, S. Jucienė, E. 
Malinauskienė, visus-as ma
loniai priėmė ir pavaišino.

Darbščios narės ir gera
širdžiai seselių rėmėjai pa
aukojo puikių dovanų, o biz
nierius A. Petkus, savinin
kas auksinių daiktų krau
tuvės, 2502 W. 69th St., su
teikė brangių dovanų, už ku
rias rėmėjos ląbai dėkingos, 
gi laimėjusieji džiaugėsi. 
Rankdarbių aukojo M. Kon- 
drotienė, Keršulienė, Grybie 
nė, Širvinskienė, Balsienė, 
Meteišienė, -V. Radavičienė, 
Petkienė, J. Pukelienė. Chi
cago apskrities narės taipgi 
prisidėjo ir pinigiška auka.

Skyriams, pavieniams, sve 
čiams už paramą ir dova
nas, Gramontams už sutei
kimą svetainės, darbinin- 
kėms-ams. žodžiu, visiems, 
kas tik kokiu būdu prisidė
jo prie pramogos pavyki- 
mo, ačiū. z Rap.

Iš L. 6. F. 1 skyr. 
veikimo .

Bridgeport. — Skyrius 
laiko susirinkimus kas ma
nasis ir rūpinasi Lietuvos 
kritiška padėtimi, ieškota 
būdų, kaip daugiau suteikti 
medžiaginės paramos atga
vimui jad laisvės

Bal. 25 d. susirinkime iš
rinkta atstovės: Aleliūnienė 
ir Maziliauskienė į lietuvių 
konferenciją, kuri į(vyks ge
gužės 21 d>., Lietuvių Audi
torijoje Paskirta ir aukų, 
kad paremti tautai gelbėti 
susitverusį komitetą, kuris 
visa širdimi rūpinasi vaduo
ti Lietuvą nuo besočių kai
mynų, pasikėsinimų praryti 
ją amžinai.

Gegužės 12 d. skyrius ro-

rengam
į “Mamytė’’ — tokiu ant- 
galviu scenos vaidinimą ren
gia Rožių ir Lelijų klūbas 
sekmadienį, gegužės 14 čL. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
salėj. Programos pradžia 4 
vai. popiet. įžanga 30c.

Kortavimo ir kauliukais 

žaidimo pramoga, TT. Mari
jonų misijonierių Argenti
noje naudai įvyks sekma
dienį, gegužės 7 d., Darius- 
Girėnas salėj, 4416 S. West- 
ern Avė. Pramogos pasise
kimu ypatingai rūpinasi ži
nomos Brighton Park veikė
jos Pumputienė ir Jasparię- 
na. Pramoga prasidės 3 vai 
popiet. Įžanga 50c.

Kalbant apie dovanas, 
kiekvienas sūnus ir duktė 
suteiktų labai gražią dova
ną savo mamytėms, jei jas 
atsivestų Motinos Dienoje, 
gegužės 14 d Į parapijos sa
lę, pamatyti “Katrutę”.

“Katrutė” — tai trijų ak
tų dramos paveikslėlis iš 
liaudies gyvenimo, pirmą 
kartą statomas Chicagoje 
Lietuvos Vyčių 36-tos kuo
pos dramos ratelio. Be mei
lės, ašarų, juoko, bus mu
zikos ir dainų bei šokių. Pa 
rapijos choro ir Sodalicijos 
nariai-ės ateina vyčiams A 
pagalbą. Red Cherry

Suvažiavimas
Gegužės 4 dieną Chicago

je prasidės trijų dienų Ame
rikos Kolegijų Sąjungos su
važiavimas.

NULIŪDIMO O I VALANDOJE

A. ■ A
ROMANAS MATŽJCNAS

Rožė ima dažą iš šaknų, 
žmogus gi dorybes įgyja iš 
kūdikystės.

Linksmas vakaras. Nepra 
leiskite progos dalyvauti šv. 

dys judamuosius Kazimiero Akademijos Rė-.
mėjų draugijos 3 skyriaus
parengime, kuris įjvyks ge- 

laidotuvės, Los Angeles! T ± g val yak šy

Šv. Jurgio parap. salėj. Bus 
parodyta a. a. kun. Baltu
čio
lietuvių parapijos Dievo Kū
no iškilmės ir k. Filmoj bri- 
dgeportiečiai pamatys ir sa
vo prelatą M. L. Krušą.

Įdojpu bus pamatyti toli
mam krašte mūsų tautiečių 
veikimas.

Be to, bus rodemi ir ki
tokį įdomūs paveikslai

Skyriaus koresp.

'■TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE!

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

"Lietuviu Kalbos 
GRAMATIKA"

“Lietuvių Kalbos Gramatika”
kainuoja. . S1.00Į

(Pridėkite 10c persiuntimui) 
šioji “Lietuviu Kalbos Gra

matika” yra skiriama vien tik 
Amerikiečiams ir Dr. Starkas 
kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą metu 
dėstyti Lietuviu kalbą kolonis
tams Marianapolis College, ku- 
randasi Thompson, Conn.

Siuskit užsakymas sekančiai:

DRAUGAS'
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

Lėktuve žuvo
PITTSBURGH. — Vyras 

ir jo 10 metų amžiaus sūnus 
žuvo lėktuvo sudužime. Ne
laimė įvyko po 15 minučių, 
kai mažas lavinimo lėktuvas 
buvo pakilęs iš Pitt-Wilkes 
Airport, netoli Pitcairn, Pa., 
praeitą sekmadienį.

Žuvo Sylvester Carl Perr, 
35 metų, ir jo sūnus Donald, 
iš Turtle Creek, Pa.

Liudininkai pareiškė, kai 
tėvas buvo įsėdęs į lėktuvą, 
tada atbėgo jo sūnus Do
nald ir prašė jo:

“Tėveli, prašau, paimk ir 
mane”.

Mykolo parapijos svetainėje 
1644 Wabansia Avė.

Suvalkiečių mišrus choras 
išpildys programą. Bus at
vaidinta nepaprastai juokin
ga komedija “Juozo Kelnė
se”. Be to, choras palinks* 
mins lietuviškomis daino
mis.

Vakaro rengimo komisija 
rūpinasi, kad viešnias ir sve 
čius kuo geriausiai palinks
minus ir pavaišinus. Dėl to 
turės valgio ir gėrimo.

Po visam bus šokiai prie 
geros muzikos. Įžanga 50c 

V. Tūbdienė

>’
Skolinam Pinigus

Margiriams

GREITAS IR MANDAGUS
PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PftlE MOŠŲ

AUPYKITE

dėt 

1944
JJPREME

Į SAVTNGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON
Sekretorius ir Iždininkas 

J0ABARTIN1

1751 W. 47th Street

Areštavo
Trys jaunuoliai buvo 

areštuoti praeitą sekmadie
nį Rabine avė. policijos, kai 
ketvirtasis išvardijo juos 
kaipo jo bendrininkus va
gystėje ir bandant vogti.

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

Įdomi filmą
Bridgeport. — ARD 2-ro 

skyriaus mėnesinis susirin
kimas bus gegužės 5 d.,, po 
pamaldų, parapijos mokyk
loje; Visi nariai ir narės pra
šomi atsilankyti. Bus renka
mi darbininkai parapijos pi
knikui gegužės 28 d. ir pa
daryta daug kitokių prane
šimų. Valdyba

SUSIRINKIMAI
Bridgeport. — TT. Mari

jonų Bendradarbių 10 sky
riaus pastangomis bus rodo
ma filmą apie šv. Antaną. 
Filmą bus rodoma Šv. Jur
gio parapijos svetainėj, ge
gužės 2 d. Filmą labai įdo
mi. Visi kviečiami pamaty
ti.

Pelnas pusiau su parapi
ja. U:
"Katrutė" gera

Brighton Park. — Geras 
vaikas visados klauso tėvo 
įsakymų. “Katrutė” nenori 
Jono, bet nori apsivesti su 
našlaičiu Pranu. Visi gyrė 
Joną ir Katrutę. Pranui' pa
reiškė, kad ji “myli kaipo 
brolį’’. Pranas nuliūsta, nei
na dalyvautu su jaunimu, ne
dainuoja, nešoka. Visi ste
bisi jo elgesiu. Niekas ne 
žino, kad1 Pranas myli Kat- 
rtitę. Įvyksta nelaimė, kuri 
išeina į laimę Pranui. Kat- 
rutė — tai Prano trokštan
čioj! dovana.

Gyv.: 10532 a Indiana Avo. 
AurO Bal. 30d., 1844ni., 8

vai. vak., sulaukęs puses' amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

Vilniaus krašto — Švenčionių 
apskr., Tverečių parap., Kiu- 
kių kaimo. Amerikoje išgyve
no 37 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Uršulę (po tCvals Gl- 
llutė); sūnų Lt. Bronislovų. 
(U. S. Army) Ir marčių Mar- 
garet ir anūkę Jean; seserį 
Magdaleną OSkeliunienę ir Jos 
vyrų Adomų ir jų aūnų Ado
mų: brolj Kazimierų Ir jo Sei
mų Argentinoje; švogerkos Ir 
Svogerlus ltockforde — D. Ml- 
siunius Ir J. Patapavlčlus ir 
Mulenų Seimų, švogerj Jlm 
Saplis; ir daug kitų giminių, 
d runų ir pažįstamų. Lietuvoje 
paliko 3 seseris — Adelę Bro- 
žlenę, Agotą Belinienę ir Mar
celę Bellnienę.

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioje, 10756 S. Michigan 
Avė. Laidotuves įvyks , ketvir
tadieni, Geg. 4d., 1944m.

Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas i Vlaų šventų 
parap. bažnyčių, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas J Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Moteris, Sūnau, 
Marti, Anūkė, Šerno, Brolis, 
švogerlal, švogerkos, Giminės.

Lai d. direktoriai: Lachawicz 
ir Sūnal. tel. Canal 2515 ir 
Pullman 1270.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
J©SŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Western Avė./ Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

Musę patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Msq finansiškam stoviui prieinamas.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.>
Meniški, Vertingi HUiUHimnuimiiimtmiiimiiiiimiiiinimi 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

MIKALINA JAGMIN
(no tėvais Adomavicz)

Mfrė bal. 30 d., 1944 m., 3:46 vai. pp., sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Kražių parapijos.
Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą. Stanislovą, 2 sūnus Vaclo

vą ir marčią Eleną, Pfc. Pranciškų (U. S. Army), 2 dukte
ris Anna, žentą Adomą Petrauskus; Stanislavų ir žentą 

a Augustiną Belauskus; 4 anukus, motinėlę Antaniną Adoma- 
■ viez, 3 brolius Antaną, Kazimierą ir Vincentą, brolienę Joa- f ną ir jos dukterį Eleną, 2 seseris Anna Mick ir jos šeimą, 

Bronislavą, jos vyrą Vladislovą Volod ir jų šeimą, 3 dėdes 
ir jų šeimas ir dėdienę Jad vigą Jucavicz ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. >

Kūnas pašarvotas namuose, 5108 So. Paulina St.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, geg. 4 d*, iš namų 9:00 

vai. ryto bus atlydėta į Sv. Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vynu*, Sūnal, Dukterys, Marti, Žentai, Arnikai, 
Motina, Broliai, Seserys, Dėdės, Dėdienė ir kitos Giminės.

Laidt>tuvių; Direktorius L. Ežerskis. Tel. Virginia 1231. 
Prašom nesiųsti gėlių;

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

TeUtoaas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti...........$9 80
STOKUS. COAL, Ankštos rūšies,
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND L»MP....................
PETBOLEUM CORK (Course).. tMLlŽ 
PETROLEUM COKE (Pilė Run)

Al [A 

POVILAS BIKINAS
Gyveno 1813 So. Union Avė.

Mirė balandžio 30 u , 1944
m., 7 vai. ryto, smaukęs pu
ses amžiaus.

Gimęs • Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Raguvos par. 
ir miestelio.

Amerikoje išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

seserį Teklę Biainas. pusbroli 
Petrų Biazj, pusbrolio Petro 
Bikmo 2 dukteria Frances ir 
Jeane Bikinaites ir daug Kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje paliko seserį Salo
mėją Bikinaitę ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas S. M. Skli
do koplyčioje, 718 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
ni; gegužės 3 d. iš koplyčios 
8 vai. ryto bus atlydėtas j Die
vo Apvaizdos parap. bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjsta- 
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: i
Sohuo, Pusbrolis ir Gimi
nė*.

Laidotuvių Dlrketorius S. M. 
Skudaa, Tel. Monroe 3377.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 
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PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL C OŠTI 
PARTICULAIi PEOPLE PREFER PACHANKIB FRODUOTION8 

DISTRIBUTOR8 OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Moet Beantiful—Moet Enduring—Bta—m* -Best ta Ita VTorld. 

BUY U. S. WAR BONDS WITR THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE — ,

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

TeL ESTebrook 3645 Tet REPnbttc 4296 
VALANDOS: Kasdiėn 9-9 v. vak.; Seštad- ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriusfes patarnavimas — Moteris patarnauja. 

[ONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNBKIAUSIOS
LAJEBOTUVIŲ ĮSTAIGOS

Jote F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE MENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 

. Avenue
Yards 1741-2

4330-34 & Cotifornia 
Avenue 

Lofayefte 0727

Koplyčios VELTUI Vlseee 
Chicagos Dalyse

Radio Proj WGE0Programai
(1300 U) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.
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Kq pasakoja diplomatas

Apie Olandų Bažnyčios kovą
Washington. — Nuo pir

mųjų dienų nacių okupavi
mo Olandijos, Bažnyčios at
sparumas ir pasipriešini
mas davė tris pažymėtinus 
vaisius, pasak pranešimo 
Jacob A. W. Burger’io, O- 
landijos valdžios ministerio 
be portfelio Karo Informa
cijos ofisui.

Burger praneša, kad ten
ka pažymėti, jog atsirado 
žymus bendradarbiavimas 
tarp protestantų ir katalikų 
ginant dvasines vertybes, ir 
atsirado gerbimas tikėjimo 
tuose asmenyse, kurie buvo 
pametę tikėjimą. Daug dau
giau žmonių lanko bažny
čias.

Jis taip pat praneša, kad 
katalikų kunigai, instruk
tuoti savo vyskupų, perskai
tė pareiškimus, kurie drau
džia visiems katalikams įs
toti į nacional socialistų są
jūdį. Jei kas įstotų į nacio
nal socialistų sąjūdį, tam 
atsakoma šv. sakramentai, 
išskyrus tą atsitikimą, jei 
jis būtų per prievartą ar jė
gą įrašytas į nacional socia
listų partiją. Vėliau, kai na
ciai pareikalavo, kad visų

bažnyčių kolektos būtų per
vestos nacių žiemos pagal
bai, bažnyčiose nebuvo da
romos kolektos, bet parapi
jiečiai taip sutvarkė reika
lą, kad parapijos ir kunigai 
nenukentėtų. Parapijiečiai 
rado kitą būdą parapijų pa
laikymui.

Apie tai rašo “The Regis- 
ter”, balandžio 30 d., 1944.

Skerskelė atėmė 
šešias gyvybes

SOUTH BEND, IND. — 
Visi šeši keleiviai, esantieji 
automobilyje, buvo užmušti 
praeitą sekmadienį, kai au
tomobilis buvo sutrenktas 
New York Central keleivi
nio traukinio, Arnold gatvė
je, skerskelyje.

Automobilio nelaimėje žu
vo Enoch Stopczynski, 47 
metų, jo žmona Lottie, 45 
m.; jų duktė Elsie, 18 metų, 
ir Mrs. Carie Novak, 41 me
tų, visi iš New Carlise, Ind., 
ir Stanley Babicz, 39 metų, 
ir jo žmona Clara, 38 m., iš 
South Bend.

DTRKRARTO DRAUGAS, CHTCAGO, ĮECTNOTS

POTVYNIS ST. LOUIS, MO.

Mississippi upė pastaromis dienomis pakilus 100 yardų, užliejo pietinę St. Louis, Mo., 
miesto dalį. Nežiūrint įvairių apsaugų, milijonai akrų žemės užlieta ir sunaikinta pa
vasariniai pasėliai. Tokio didelio potvynio, sakoma, nėra buvę iper pastaruosius 100 
metų. (Acme-Draugas telephoto)

Graži lietuviška nuotaika

Ateitininkai suvaidino veikalą

NAMŲ FRONTE

Svarbu žinoti 
šeimininkėms

Nereikia punktų
Dabartiniu aliku nuimtas 

racionavimas ir punktų ne
reikia šioms aštuonioms ke- 
nųotoms daržovėms: tomei- 
tės, corn, asparagus, beets 
leafy greens, spinach, black- 
eyed peas ir garbanzo 
beans.

» •
Vaikų batukai

Nuo gegužės 1 dienos įėjo 
galion pertvarkymas par
duoti žemų kainų vaikams 
batukus, kurie neracionuo- 
jami. Pardavimui leidžiama 
1,000,000 porų batukų. Jie 
tinka vaikams tarp 4 ir 10 
metų.
Be štampų šiuos vaikų ba

tukus galima pirkti iki ge
gužės 20 dienos. Batų kai
na nustatyta $1.60 porai.

*

Antradienis, geg. 2 d., 1941

/ mus

Pamaldos už laisvę
Lenkijos konstitucijos 

metinė sukaktis, Lenkijos 
Nepriklausomybės diena, 
bus švenčiama gegužės 3 
dieną. Chicagoje bus atlai
kytos išiklmingos šv. mi
šios Šv. Vardo katedroje, 
gegužės 3 d., 10 valandą. Iš
kilmingas šv. mišias laikys 
arkivyskupas Stritch, pa
mokslą sakys “New World” 
redaktorius kun. V. Dailey. 
Pamaldas užprašė lenkų ka
talikų unija.

Žuvo nelaimėje
Netoli Merna, Neb., praei

tą šeštadienį, sudužo ketu
rių motorų bombanešis. De
šimt asmenų žuvo, šeši iš jų 
yra iš Chicagos ir jos apy
linkės. Apie tai pranešė ar
mijos pareigūnai praeitą 
sekmadienį.

Sunaikino
Pranešama, kad amerikie

čiai lakūnai balandžio mė
nesio laikotarpyje Europo
je sunaikino 1,300 nacių 
lėktuvų*.

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
PAS

MUTUAL FEŪERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD. .................Tel. CANal 8861

BKN J. KAZANAUSKAS, Raitininkai

MIRACLE" sienoms
■i .M A LIA V A

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, raa- 
liavotoms sienoms ar lu
boms, wallboard, skiepų 
sienoms.

2. Apdengia kaip Magika.
3. Išdžiūva į vieną valandą.
4. Maišosi su vandeniu.
5. Neturi “Maliavos” kvap

snio.
6. Lengvai apvalomas.
7. Gražiausios Spalvos.

*■* ’
MUNiunmsH

moMiOM
lAlHPOaM

BERLAND'S 
PAINT STORE 

Mes PrlstatomĮgp g. Halsted St.
Visur

Pietvakarių Krautuvė

Telefonas 
CANAL 1684 

3618 West 26th Street

Darbe
t ■ -

John Morhammer, 62 me
tų, 631 Barry avė., padavė
jas, praeitą sekmadienį mi
rė nuo širdies atakos, kai 
dirbo restorane, 1800 No. 
Halsted str.

* ų. *

Ieško
Iš namų dingo 16 metų 

mergaitė. Policija iėško din
gusios mergaitės.

♦ * *

Apiplėšė
Galvin Thompson, 1354 S. 

Peoria str., pranešė polici
jai praeitą sekmadienį, kad 
keturi negrai iš jo atėmė kaitė 
$35, 14-toje ir Throop gat.

* Sf. *

Net šeši ,
George Moore, 7942 Calu

met avė., pranešė policijai, 
kad šeši jauni banditai jį 
sučiupo 88th st. ir Ex- 
change avė., paėmė iš jo ki
šenių $12 ir braceletą nuo 
laikrodžio.

* * *

Praeitą sekmadienį šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
salėje, Chicagoje, įvyko įdo
mus vakaras, kūriame buvo 
suvaidintas veikalas: “Taip 
tėvas norėjo”. Vakarą su
ruošė Chicagos ateitininkai 
minėdami trijų metų savo 
veiklos Chicagoje sukaktį.

Veikalas “Taip tėvas no
rėjo” vaizduoja lietuvių ne
priklausomybes kovas. Vei
kalą atvaizdavo šie asme
nys: Vincas Samoška, Bene 
Venčytė, Marytė Zutautaitė, 
Vincas Lekšna, Antanas 
Petrokas, Petras Daužvar
dis Jr., Trijonis ir dar vie
nas asmuo (jo pavardės ne
prisimenu). Veikalo lošėjai 
savo roles gerai atliko. Suf
leriu buvo Antanina Navi

kui! ypač daug ener
gijos įdėjo vakaro suruoši
me.

Ateitininkų šokėjų grupė • 
atvaizdavo kelis lietuviškus 
tautiškus šokius, kaip Vove
raitė, Kalvelis, Suktinis

Kubilas. Šokėjų grupėje da
lyvavo Bene Venčytė, Vale
rija Velickaitė, Bernadeta 
Samaitė, Teresė Samaitė, 
Sofija Samaitė, Petrokas, 
Samoška, Daužvardis ir 
Trijonis. Žvejų šokį pašoko: 
Bene Venčytė ir Velickaitė. 
Šokėjų grupei vadovavo p. 
Skirienė.

Ateitininkų vakaras gerai 
pavyko: buvo daug žmonių 
ir graži lietuviška nuotai
ka.

Įsigaliojo
Gegužės 1 dieną įėjo ga

lion Airplane stampa No. 2 
(trečioje racionavimo kny
gelėje). ši stampa gera vie
nai porai batų nusipirkti.

Sunki našta, bet 
be vertės

ir

Apvogė
Roosevelt rd ir Unioų avė. 

buvo pastatytas automobi
lis. Vagys iš automobilio 
pavogė sukneles ir kitus rū
bus.

Popierių vajus
Praeitą pirmadienį Chi

cagos katalikiškos ir viešos 
pradžios mokyklos pradėjo 
tretįjį seno popierio rinki
mo vajų.

Dūmai užmušė
Trijų aukštų apartamento 

basmente, 5935-37 So. Mi
chigan, kilo ugnis, pareitą 
sekmadienį. Nuo dūmų žuvo 
džanitoriaus padėjėjas, ir 
daugiau kaip 100 asmenų 
turėjo išbėgti į gatvę.

f

Nudegė
12 metų vaikas, gyvenan

tis Chicagoje, įdėjo uždegtą 
degtuką į paraką ir vaikas 
nudegė.

Sėkmingas R. Kryžiaus 
vajus

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vajus sukelti $200,- 
000,000 fondą pasibaigė. 
Pranešama, kad viso sukel
ta $211,000,000. Vadinasi, 
Raudonojo Kryžiaus vajus 
davė $11,000,000 daugiau, 
negu buvo numatyta.

Kai žmogus ramiai sėdi, 
jo širdis yra normalio dy
džio. Sunkiau dirbant ar bė
gant, širdis padidėja.

NEW YORK. v— Keturi 
policininkai grįžo iš bažny
čios namo praeitą sekma
dienį, ir pamatė, kad trys 
vyrai ėjo vienas paskui kitą 
ir kiekvienas nešė ant savo 
pečių bulvių maišą.

Trys vyrai atsiskyrė ir 
bėgo numesdami savo naš
tas. Vienas buvo sučiuptas 
ir jo maiše buvo rasta tūks
tančiai racionavimo štampų. 
Kitame maiše buvo rasta 
spintoms atidaryti įrankiai, 
ir trečias maišas buvo pri
piltas smėlio.

Joseph Roman, 45 metų, 
areštuotas vyras, pareiškė 
nepasitenkinimą, kai polici
ja jam pasakė, kad visos ra
cionavimo stampos buvo su
ženklintos ir nebeturėjo ver 
tės. Racionavimo stampos 
buvo paimtos iš šešių pėdų 
aukščio boardo seifo. Jis 
buvo apkaltintas, kad padė- 

i jo išlaužti seifą.

Už bučkį pateko 
teisman

LONDON. — Reginald 
William Saunders, 34 metų 
amž., sąskaitininkas, pa
sisamdė sekretorę Lila Bu- 
ckingham, 17 metų am
žiaus.

Dviem savaitėm praėjus 
Saunders ją pabučiavo.

Lila iškėlė bylą. Teisme, 
balandžio 28 dieną, jis pa
reiškė, kad jis pabučiavo 
mergaitę, kad gyvenimas jį 
slėgęs.

Teisėjas Lilai priteisė $60 
atlyginimo už nuostolius.

Taigi matote, kad reikia 
būti atsargiems su bučkiu, 
nes gali patekti teisman, ir 
dar gausi sumokėti.

Birželio 18 d,
Chicagoje Soldier Field 

birželio 18 dieną bus švento
ji valanda. Bus viešai reiš
kiama pagarba Jėzui Kris
tui.

' Vertingiausias
New Yorko mieste ran

dasi vadinamas Radio Cent
ras — didelis Rockefellerio 
namas — vertingiausias vi
same pasaulyje pastatas.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO BATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo Ja
mi ir Ilgi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai ilmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSI* LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —
KEISTOTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

TEL. CALUMET <118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

X Ona Žemaitienė, 3417 
Lituanica Avė., pastaruoju 
laiku susirgo. Gydosi namie.

X Kazys Paulius, 3530 S. 
Mozart St., uošvis dr. K. 
Svencisko, randasi ligoninėj 
po operacijos.

X A. Snarskienė, So. Chi
cago lietuvių veikimo inici
atorė ir rėmėja visų mūs 
įstaigų, išrinkta DKK sek
retore.

X Vladas Mikšis, tarnau- 
jąis kariuomenėj, pora sa
vaičių paviešėjęs pas žmo
ną ir uošvius Shemetulskius, 
1440 S. 51 Ct., Cicero, vėl 
grįžo į savo stovyklą. Vla
das ir Vincenta Shemetuls- 
kiai džiaugiasi anūku, ku
ris sveikas ir sparčiai auga.

X Anelė StoČkienė, bri
dgeportietė, mirusi praeitą 
penktadienį, buvo veikli 
draugijų narė ir uošvė žino
mo veikėjo ir Federacijos 
Chicago apskrities pirminin
ko V. Balandos.

X J. Daužvardienei, Lie
tuvos konsulo Chicago žmo
nai, šiomis dienomis įteikti 
du pasižymėjimo raštai — 
padėkos: vienas už pasidar
bavimą Community and War 
Fund, oi kitas už vertingą 
kalbėtojos darbą Raud. Kry
žiaus naudai.

X Ateitininkų draugove 
trijų metų gyvavimo sukak
čiai paminėti praeitą sek
madienį gyvai atvaidino vaiz 
delį iš Lietuvos gyvenimo 
pirmuose nepriklausomybės 
metuose. Publikos susirinko 
gausiai.

t

X Kapu P. Labanauskas, 
vykdamas iš California 
New York valstybę naujoms 
pareigoms, porai dienų bu
vo sustojęs Chicago, daly
vavo Ateitininkų draugoves 
vakare ir kun. J. Prunskio 
perstatytas labai vaizdžiai 
pakalbėjo apie lietuvių tau
tinius šokius, o ant rytojaus 
padarė vizitą “Draugo” re
dakcijai.

X S. Juozelėnaitę, gyve
nančią Chicagoj, žinomą vei
kėją draugijų ir katalikiš
kos spaudos srityje, pasiekė 
telegrama iš Sibiro nuo O- 
nos Lukoševičienės, kuri, 
prieš bodšetvikamsi ištrem- 
siant, gyveno Aleksote. Ne
laimingoji teiraujbsi , apie 
savo vaikus. Kur tik komu
nistai pagrobia į savo ran
kas valdžią, visur išdrasko 
šeimas, ištremia, į kalsgi- 
mus sukemša. Tai jų skel- 

rojus’btamas
X Julija Pumputienė ir 

Ona Jasparienė su savo tal
kininkėmis šią savaitę labai 
užimtos, nes jos rengia pra
mogą Tėvų Marijonų misi
jai paremti Argentinoje, ge
gužės 7 d., Dariaus-Girėno 
salėj, 4416 S. Westem Avė. 
3 vai. popiet. Be abejonės, 
Tėvų Marijonų prieteliai iŠ 
visų Chicagos ir apylinkės 
kolonijų, ypač Brighton Par 
ko, kuris randasi arčiausia, 
skaitlingai dalyvaus ir pa
rems rengėjų kilnų darbą.
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