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Nutraukė mėsos racionavimą
Aliantų lėktuvų atakos išardė 

vokiečių geležinkelių sistemą
Naciams Vokietijoj labai trūksta vagonų

LONDONAS, geg. 3. — 
Oficialiai pranešta, jog ali
antų nuolatinės atakos pa
darė geležinkelius Prancū
zijoje ir Belgijoje beverčius!

jaučiamas didelis vagonų 
trūkumas. Aliantų tombavi- 
mas labai paveikė tankų ir 
traukinių gamybą.

Pietrytinėj Europoje tra-
vežimui visokių reikmenų ir | f įkas į Balkanus ir pietinį 
kariuomeniųj invazijos atimu Rusijos frontą per Budapeš-
Šimui.

Britų ekonomijos ministe
rijos narys sakė dėl orinių 
atakų padarytų nuostolių, 
šiaurinėje Prancūzijoje ir 
Belgijoje dabar siaučia di
džiausia betvarkė. Anot jo, 
14 metų amžiaus berniukai, 
vienarankiai eks - kareiviai 
ir moterys dabar vairuoja 
priešo traukinius.

Jis pridūrė ir tai, kad nė
ra geležinkelių centro tarpe 
Koelno ir Biscay įlankos ir 
iki 100 mylių gilumos, ku
riame būtų galima sudaryti 
vagonų traukinį. Prancūzi
joje ir Belgijoje traukiniai 
veža vien tik karius ir an
glis.

Išsisekė kanalai
Pačioj Vokietijoje yra

GAISRAS SUNAIKINO AŠIES AMUNICIJOS TRAUKINĮ REIKES POINTŲ VIEN TIK JAUTIENAI
Sviestas ir sūriai bus dar racionuojami

tą yra visur sulaikomas, ◦ 
dėl sausros išsekusios Vo
kietijos upės ir kanalai sta
to kitas kliūtis naciams.

Sakoma jugoslavai parti
zanai kasdieną sunaikina 
kelis traukinius, tiltus ir 
kelias mylias bėgių, o Bul
garijos transporto sistema 
visiškai išmaišyta.

Devynioliktą dieną iš ei- bombas tiesiog ant taikinio, 
lės, Amerikos Liberator 
bomberiai šiandiėn atakavo 
Pas de Calais apylinkę,
Prancūzijos invazijos kran
te. <

Kelias minutes vėliau bri
tų aviacijos ministerija pra
nešė, kad Mitchell ir Mos- 
ųuito bomberiai atakavo 
taikinius šiaurinėj Prancū
zijoj ir Bęlgijoj.

Dideli kamuoliai baltų dūmų kyla iš priešo amunicijos traukinio Orvieto geležin
kelių centre, 60 mylių į šiaurę nuo Romos, po to, kaip B-25 Mitchell bomberis numetė 

(Acme-Draugas Telephoto.)
, »

Ats. Doughton remia I Laivai puolė japonus Japonai vis varosi

WASHINGTON, geg. 3.— 
OPA viršininkas Chester 
Bowles pranešė, kad nuo 
trečiadienio vidurnakčio ka
rinis racionavimas nuima
mas nuo visų mėsų išski
riant jautieną (beef steak 
ir beef roast). Tuo būdu, 
dabar galima pirkti suvirš 
85 nuošimčius mėsų be jo
kių pointų.

Tas pointų nuėmimas, ku
ris gali tęstis keturis mėne
sius ar ilgiau, buvo netikė
tas OPA žygis, nors repub- 
llkonai sako tą reikėjo senai 
padaryti.

Tuo pačiu Laiku nuimamas 
raconavimas ir nuo mėsų ir 
žuvų blekinėse.

Nuo ketvirtadienio ryto 
reikės raudonų pointų vien 
tik jautienai mėsai, svies
tui, margarinai, sūrio pro
duktams, ir “evaponated” 
pienui.

Kadangi žmonėms nebe
reikės tiek pointų, jų skai
čius bus sumažintas pusiau. 
Kur pirmiau buvo 30 rau
donų pcantų kas dvi savai
tes, nuo sekmadienio bus 
duodama 30 raudonų pointų 
keturioms savaitėms.

Jautiena turi būti racio- 
nuojama, Bowles sakė, dėl
to, kad rinkoje1 nėra labai 
daug jos. Kaip pasirodys 
daugiau jautienos, pointų 
skaičius bus atitinkamai su
mažintas.

Rusai neprileido prie
lenku kunigu Rusijoje
WASHINGTON, geg. 3 — 

Prel. Michael J. Ready, Na
tional Catholic Welf.are kon 
ferencijos generalinis sek
retorius, šiandien sakė, kad 
Rusija 1942 m. nedavė lei
dimo katalikų kunigų dele
gacijai vykti į Rusiją ir ten 
sušelpti lenkus kunigus. ,

Monsignoras padarė tą 
pranešimą ryšium su Kun. 
Stąpislaus Orlemanski ke
lione Rusijon. State Depar
tamentus jam išdavė pasą 
ir vizas reikalingas tokiai 
kelionei. •

Susimušė autobusas su 
gatvėkariu; 2 sužeisti
CHICAGO, geg. 3.—Lai

vyno autobusas, vežąs jū
reivius į Great Lakęs Navai 
Station, šiandien po pietų 
susidūrė su gatvėkariu. Iš 
25 jūreivių važiavusių auto
buse, tik du sužeisti sun
kiau, ir nugabenti į ligoni
nę.

SUSIRŪPINĘ DEL 
. GANDHI SVEIKATOS

BOMBAY, geg. 3.—Val
džios komunikatas sakė Mo
kančias K. Gandhi eina silp
nyn, ir dėl to ‘ ‘ rodoma susi-

Kinijai $200 milionų j rūpinimo. ”
LONDONAS, geg. 3. —

Anglija paskolina

geg
Užsienių sekr. Eden šian
dien pranešė, kad pasirašy
ta sutartis, kuria Kinijai 
bus paskolinta iki 50,000,- 
000 svarų ($200,000,000), ir 
pristatyta jai militarinių 
reikmenų ‘Lend-lease’ planu. 
Eden pareiškė vyriausybės 
pasitenkinimą, kad šiais ir 
kitais būdais parodyta Ki
nijai, jog Anglija nori jai 
padėti kuo tik gali.

KALENDORIUS
Gegužės 4 d.: Av. Monika, 

našlė; senovės: Beržas ir 
Mintautė.

Gegužės 5 d.: Av. Pijus V 
popiežius; senovės: Neris ir 
Girgžduti.

ORAS
Giedra ir vėsu.

lengvą taksu planą
WASHINGTON, geg. 3 — 

Atstovas Doughton, pirmi
ninkas atstovų buto būdų ir 
priemonių komiteto, šian
dien siūlė butui vienbalsiai 
priimti taksų mokėjimo pa
lengvinimo planą.

Pagal naująjį bylių, apie 
30,000,000 taksų mokėtojų 
neturės pildyti ilgas formas 
išrokavimui savo metinių 
taksų.

Įstatymas panaikins 
Meksikos 'siesta'

MEXICO CITY, geg. 3 — 
Prez. Manuel Avila Cama- 
cho šiandien pasirašė į- 
statymą, kuris beveik panai 
kiną “siestą” tūkstančiams 
darbininkų Mexico City mie
ste. Naujuoju įstatymu, val
džios raštinės ir prekybos 
ir pramonės raštinės ir dirb 
tuvės gali užsidaryti tik va
landą pietums, vietoj įpras
tų trijų ar keturių valandų 
poilsiui.

Pirkite karo bonus.

1,000 myliu frontu
PEARL HARBOR, geg. 

3.—Adm. Chester W. Nimitz 
pranešimu, Amerikos karo 
laivai ir lėktuvnešiai ataka
vo japonų bazes nuo Hollan
dia iki Truk, apie 1,000 my
lių ilgumo frontu.

Nimitz sakė mūsų laivai, 
kurie padėjo Hollandia in
vazijai, šeštadieny, sekma
dieny ir pirmadieny bom
bardavo japonų laikomas 
Caroline salas, o lėktuvai iš 
lėktuvnešių numetė 800 to
nų bombų ant Truk bazės, 
ir sunaikino 126 priešo lėk
tuvus.

Tas laivų dalinys stovėjo 
prie olandų Naujos Gvinė
jos krantą per visą savaitę, 
ir nė kartą nematė japonų 
laivų, bet numušė 106 prie
šo lėktuvus.

Atakoje ant Oaroline salų 
nė vienas Amerikos laivas 
nenukentėjo. Maždaug 30 
Amerikos lakūnų dingo.

į Loyang. Kinijoje
CHUNGKING, geg. 3. —s

Japonų daliniai, varydamie- 
si į vakaras pagal Lunghai 
geležinkelį, vis labiau gręsia 
Loyangui, kuris yra vienas 

seniausių Kinijos miestų ir 
šešis kartus buvo valstybės 
sostinė.

Vienas japonų dalinys, 
nepilnai 35 mylias į| rytus 
nuo Loyang, pasivarė per 
Hulao perėją, pusiaukely 
tarpe Loyang ir Chenghsi
en, kur sueina Lunghai ir 
Peiping-Hankow geležinke
liai. Kiniečių ten valdomas 
plotas susiaurintas iki 120 
mylių.

Užėmė kelias japonų Atakavo taikinius
šiaurinėje Italijoje

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS
Neapoly, geg. 3.—šiandien 
pranešta, kad Amerikos Li
berator lėktuvai vakar ata-

vietas prie Kohima
KANDY, Ceylon, geg. 3.

—Adm. Mountbatten štabo 
pranešimas sakė sąjungi
ninkų kariai užėmė dar ke
lias japonų tvirtoves į šiam* ^ąvų La Upezia. „ttPfltą, ir

Nuskandinta 1r727 japonų laivai
Suparaližuota priešo transporto sistema

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
N. Gvinėjoj, geg. 3.—Gen. 
Douglas MacArthur štabo 
specialus pranešimas sakė, 
kad nuo 1942 m. balandžio 
mėnesio nuskandinta 1,727 
japonų laivai, ir 3,548 kiti 
buvo sužaloti. Didesnė dalis 
tų laivų buvo pakraščių 
sargybos, ir karių išlipdini
mo laivai.

Darant bendrą nuakandin 
tų laivų apžvalgą, pranešta, 
jog dėl tų laimėjimų “supa- 
raližuota priešo pastangos 
pristatyti reikmenis, sustip
rinti ar ištraukti savo gar
nizonus apsuptose Naujos

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO — Aliantų 

lėktuvai trečiadieny numetė 
suvirs 500 tonų bombų ant 
taikinių Prancūzijoje ir Bei

gi iTlondono — Berlyno Nuskandino 5 laivus bėgančius iš Krymo
radio pranešimu, nišų tan-

Rinkimai dėl Ward 
unijos įvyks antradieny

CHICAGO, geg. 3.—Geor
ge J. Bott, vietinis NLRB 
direktorius, pranešė, kad 
rinkimai dėl unijos atstovy
bės Montgomery Ward & 
Co, krautuvėse įvyks atei
nantį! antradienį. Unija no
rėjo daugiau laiko, bet jo 
negavo.

rę nuo Kohima. Tų atakų 
tikslas buvo palengvinimas 
japonų spaudimo toje apy
linkėje.

Ta pat proga, tačiau, ko
munikatas pranešė, jog są
jungininkų jėgos pietiniam 
Burmos fronto gale evaku- 
avo Paletwa kaimą ‘‘per
tvarkymui ’ ’ savo pozicijų 
tame sektory.

Paletwa randasi prie Ka- 
ladan upės, apie 100 mylių 
į šiaurę nuo japonų laikomo 
Akyab uosto, ir apie 35 my
lias į šiaurryčius nuo But- 
hedaung.

^Siaurinėje Burmoje, anot 
komunikato, sąjungininkai 
sunaikino daugiau japonų 
pozicijų ir Gen. Stilwell va
dovaujami amerikiečiai ir 
kiniečiai kariai varosi pir
myn į pietus ir vakarus nuo 
Warong.

numetė bombų «nt geležin
kelių centrų ištisai šiauri
nės Italijos, o britų lėktuvai 
vakar naktį puolė Milaną, 
La Spezia, Genoa, Livorno 
ir Piacenza.

Iš 1,800 atskirų skridimų 
vakar dieną ir naktį, sąjun
gininkai prarado šešis lėk
tuvus. Vienas priešo lėktu
vas buvo sunaikintas.

Marauder lėktuvai antrą 
dieną iš eilės bombavo ge
ležinkelius Florencijos apy
linkėje.

Anzio fronte, keli priešo 
daliniai keliose vietose įsi
skverbė į sąjungininkų lini
jas, bet, anot štabo prane
šimo, buvo greit išmušti.

Gvinėjos, Naujos Britani
jos, Naujos Irelandijos ir kai ir pėstininkai atakuoja
Solomonų salose.”

Dėl netekimo didžiųjų 
prekybinių laivui, japonai 
dabar priversti vartoti ma
žus laivelius. Pačioj karo 
pradžioj japonai išrado, kad 
nepraktiška submarinais pri 
statyti reikalingas reikme
nis.

Toks skaičius nuakandin- tuo pačiu kartu 
tų Laivų būtų pakankamas 
vežimui 50,000 vyrų kariuo
menės. Pranešimas pridūrė 
ir tai, kad šiose atakose ja
ponai prarado kelis tūkstan- 

1 čius savo karių.

SOVIETU LĖKTUVAI PUOLĖ LVOVĄ

ašies kariuomenes šiaurry
tinė} Rumunijoj.

IŠ STOKHOLMO — Vo
kiečiai praneša, kad labai

LONDONAS, geg. 3. — 
Maskvos pranešimas sakė 
rusų lėktuvai šiuo laiku at
lieka didžiausią dalį darbo 
rytiniam fronte. Pirmadie
nio naktį jie atakavo Lvovo

greit Jvyks Europos invazi- geležinkelių centriją, Lenki
ja. Naciai sakė jų lėktuvai joje, ir vakar nuskandino 
matę didelius skaičius są- penkis nacių laivus, bandan 
jungininkų laivų, ir įspėja, čius pabėgti iš Krymo, 
kad rusų ofensyvą prasidės Sovietų komunikatas sa

kė bombos pataikiusios į 800
IŠ NAUJOS GVINĖJOS tonų transporto laivą ir jį 

labai sužalojo.
Berlyno radio pranešimas 

sakė rusų bomberiai vakar

—Lėktuvai pristatė maisto 
amerikiečiams Hollandia ba
zėje. Dėl J vairių nelaimių
jiems buvo pradėję trūkti1 naktį ir vėl puolė Lvovą, 
maisto. į Nors vokiečių pranešimai

vis dar sakė, kad rusai smar 
kiai atakuoja į pietvakarius 
nuo Kovelio, sektory tik pen 
kias mylias nuo Kovei- Lvov 
geležinkelio, rusų komuni
katas minėjo tik mažus su
sirėmimus į pietus nuo Ti-| 
raspclio, pagal žemutinę 
Dnestro upę, ir į pietryčius 
nuo Stanislavovo, Lenkijoj.

Rusai sakėsi išmušę 400 CHICAGO, geg. 3.—Ne- 
ašies karių Tiraspol sekto- žiūrint to, kad daug žmonių 
ry. | maišėsi ant State St. 2:30

Pasak Maskvos, ataka ant ryte, riebus apie 45 metų 
Lvovo sunaikinusi šešis ka- amžiaus vyras nušovė Louis

Tvarko Prancūzijos 
administravimo reikalą

LONDONAS, geg. 3. — 
Užsienių sekretorius Antho
ny Eden pranešė parlamen
tui, kad Gen. Eišenhower 
šiuo laiku ruošia planus iš
laisvintos Prancūzijos admi
nistravimui. Drauge su Ei- 
senhower darbuojasi ir Brig. 
Gen. Joseph Koenig, prancū
zų militarinės misijos An
glijoje viršininkas.

Kitas misteriškas 
nužudymas Chicagoje

rių ir amunicijos trauki
nius, kelis sandėlius, ir su
kėlė 30 didelių gaisrų.

He’ler, 34 metų. Heller mi
rė policijos vežime. Žudikas 

, pabėgo.
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PHTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side

Balandžio 30 d. pakrikš
tyta Martene-Antanina, Pet
ro Aglinskio ir Sally Gegec- 
kaitės dukrelė, pirmutinė po 
trylikos metų vedybinio gy
venimo. Krikštan atnešė Jo
nas Stasevičia ir Seimą Jab
lonskienė.

Augk, mažyte, Dievo gar
bei ir saviškių paguodai. Su
sirask prakilnų gyvenimo 
tikslą — būsi laiminga.

Negana gyvenant tik vai- 
gyti ir išsimiegoti ir su pa
krikusia sąžine ir žmonių į 
neapykanta širdyje atsisto
ti prie amžinybės vartų. Kas 
Dievu netiki, Jo nemyli, tas 
negali nei žmonių mylėti, 
nei jų gerovei pasišvęsti. 
Tas tik savo pilvui gyvena. 
Ar verta tiek vargelio varg
ti, naktų nemiegoti, jei nie
ko daugiau nėra tik pilvas?

Pavasariui atėjus prasidė
jo parapijos nuosavybių tai
symas ir lopimas. Lopyti 
seną daiktą nėra taip leng
va. Kartais atseina brangiau 
negu naujas.

Mūsų bažnytėlė tapo at

naujinta ir ačiū pampijonų 
duoanumui atrodo graži ir 
šviesi. Prasidėjo dabar dar
bas prie seserų namo, kuris 
metais lenktyniuoja su Ma- 
tūseliu. Pataisymas lėšuos 
nemažai. Lėšoms sukelti ta
po išsiuntinėta parapijionams 
po porą laimės knygučių. 
Niekas nerūgoja, tik bando 
jų nusikratyti. Tam pačiam 
tikslui moterų klubas ren
gia skanią vištukų vakarie
nę gegužės 21 d., parapijos 
svetainiukėje. North Sidės 
vaarienės paprastai esti su 
prakalbomis ir įvairiais pa- 
marginimais. Kas ateis — 
nesigailės.

Nors mokyklos neturime, 
tačiau pas mus darbuojasi 
Secerys Pranciškietės ir net 
buvę seserų atžvilgiu prieš- 
gincs jau nusileidžia, nes 
mato sesučių naudingumą ir 
reikalingumą. Seserys mūsų 
parapiją dabina ir ją daro 
panašią į kitataučių para
pijas, kurias parapijas mes 
taip aukštai statome ir prie 
jų linkstame. Geriau sušu
kime “three cheers for Sis- 
ters.”

rių didžiausias troškimas y- 
ra, kad namiškiai ui juos 
melstųsi. Šią savaite pas sa
vo tėvelius svečiuojas karys 
Alfonsas Keiminskas.

Praeitą savaitę mūsų kle
boną .atlankė kunigai: Mi- 
sius, Pikutis ir Karužiškis.

Kaip gauti du kartus 
daugiau raudoni! punktų!

Budriko Ratilo Valandos:
W.H.E.C. 1420 Kilocyvles —

Ketverge, 7 vai. vakare.
W.C,F.I... 1000 Kllocycles —

Nedalioj, 9:10 vai. vakare.

Mačiau mūsų ligonius — 
V. Kuncą ir I. Valkauską 
vaikštinėjant su lazda ran
kose. Pavasaris viską atgai
vina. Tesustiprina, ir mūsų 
ilgai jari sergančius ligonius

Didelė Lietuvio 
i krautuve-

Rakandų, Parlor Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
Springsų, Matrasų, Karpetų, 
Kiejankių, 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. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

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

DABAR

Bal. 30 d. mūsų klebonas 
buvo nuvykęs su sesutėmis 
į motinišką namą pamatyti 
akademikes vaidinant 
“Young Mistress Bayley.’’ 
Rimtas 18 amžiaus veikaHu- 
kas gabiai suvaidintas.

Visa eflė Lietuvos 
vyrų naciu ištrėmime

(LKFSB) Lietuvos Pa
siuntinybė Vašingtone pra
neša gavusi žinių, kad esą 
areštuoti ir išvežti į kon
centracijos stovyklas Vokie
tijoje šie Lietuvos žmonės:
1. Buvęs vokiečių adminis
tracijos vidaus departamen
to tarnautojas J. Brėdikis,
2. Majoras Buragap, 3. Vil
niaus miesto vald. sekreto 
rius Jonas Čiuberskis, 4. Ka I 
pitonas Darginavičius, 5. J. 
Katinauskas, 6. Vilniaus 
miesto advoka as Kiškis, 7. 
Kauno gimn. direktorius A. i 
Kučinskas, 8. Lietuvos gen. 
štabo pulk. Kazys Miačiokas, 
9. Studentas Leipus, 10. Vil
niaus miesto prokuroro pa
dėjėjas Ant Lrudžius, 11 
Žemės ūkio depart. direkto
rius K. Mikšionis, ii. Kau
no tarnautojas Vyt. Meilus,
13. žiemės ūkio depart. tar
nautojas Myk. Pečiuliūnas,
14. Vilniaus sportininkų va 
das Įeit. Puskunigis, 15. Sa- 
vytarpinės Pagalbos tam. 
kpt. Vyt. Stanevičius, 16. 
Kauno ugniagesių policijos 
inspekt. Įeit. Valentu, 17. 
Vilniaus stud. Pov. Žukaus
kas. Tas areštuotųjų sąra
šas toli gražu nepilnas.

IŠKIRPK sąrašą dabar.
Pasikabink jį virtuvėje ir 
taupyk visas čia nurodomus, 
galimus riebalus. Tada galėsi 
antra tiek daugiau riebalų 
priduoti—o sau gauti dova
nai dveja pek daugiau rau
donųjų punktų! Panaudoti 
riebalai būtinai reikalingi ka
ro lauko vaistams, amunici
jai ir kitiems labai svarbiems 
taksiams. Patarnauk sau ir— 
padėk mūsų kovūnams už
jūryje taip pat!

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE MART
For appointnient call — 

REPUBLIC 6051

4£

Bridgeville
Praeitą sekmadienį pas 

mus įvyko šauni pramoga 
Parapijos mergaitės — so 
ialietės buvo surengusios 
Card Pirty, žmonių priėjo 
pilna salė. Parapijai likt 
gražaus pelno. Panašūs žmo
nų susibūrimai praeina jau
kioje nuotaikoje ir yra lau
kiama kortavimo mėgėjų 
3ūtų gerai, kad Card Par 
ties įvyktų dažniau pas mus. 
Jos žmonėms patinka ir nė
ra naudos parapijai.

Baimingai laukia rytojaus 
dienos mamytės ir tėvai, ku
rių sūnūs yra atsidūrę An
glijoje. Artėjančios invazi
jos kalbos juos gazdina. Vi
si kažin kaip įstinktyviai 
aučia, liad pasipfs latakai 

kraujo, užvirus kovai. Mal
daukime Dievą už savo vai
kus ir pasitikėkime Jo Ap
vaizda. Mūšių laukuose ka-

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos RflSIee 
Namų Materijolą UI Dar lemomis Kainomis 1 

Atvykite į mūsų jardą Ir apHflrMdto sto
ką Ir aukštą rūšį LENTŲ—MTULWORK 
•— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOM — 
dėl garažų, porėtų, vlškų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LJTWINAS.

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8089 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

SS ir policijos viadas Lie
tuvoje Visockis esąs perkel
tas j Minską, jo vieton pa
skirtas koksai tai Cham

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEKIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVTNES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga
rantija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas Wieboldts-Gold- 
blatt.

DEVINE OINTMENT 
N ESUTEP ANTIS— 
NENUDAŽANTIS

899 N. Clark St., City 
SUPKMOR 14SC.

BE

1

2

3

4
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TAUPYK visus gabalėlius ęebalų nupjaustomų 
nuo mėsos. Kartą per savaitę sutirpink juob.
ISGRAMDYK indus pirm plaunarft juos. Nežiūrint, 
koks pajuodęs riebalas būtų, jis vis tiek naudingas.

NUGRAIBYK mėsos šutinius, sriubas ir padažus, 
kada juos gamini. Paskui atšaldyk juos ir nu
griebk riebalus.‘ c
TAUPYK vandenį, kuriame verdi de&rukes, dešras 
ir kumpį. Atvėdink ir nugriebk riebalus.

TAUPYK riebalų padugnius likusius lėkštėse. Su- 
tirpdyk juos su riebalų atkarpomis nuo mėsos.

j* LAIKYK blekinę (bet kokią blekiaę) nuošaliai ant 
O pečiaus taip, kad ji būtų lengvai pasiekiama. Ka

da blekinė bus pilna, nunešk ją pas mėsininką 
ir gauk 2 raudonuosius punktus uždyką ir dar po 
4c už kiekvieną svarą. Pradėk šiandien!

Užgtrta OPA, WFA ir WPB. Apmokėta Pramonės.

Vokiečių atsiųsti ukrai
niečių daliniai kartais pa 
rodo nemažą žiaurumą : 1943 
m. geg. 15 d. jie išžudė vie
ną lietuvių šeimą Kauno 
priemiestyje, kam jų nepa
kvietė į vestuves; Šiauliuo
se nužudė vieną prekybinin
ką, kam jisai nepardavė 
jiems maisto be kortelių.

DR. VAITOSH, OPT. 
unrrvu

Opt—sily Aklų 
Palengvina akių įtempimą kuria

ask priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 

.------aki, karštį, stRsi-

su elektra parodančia me- 
Speeialė atyda at

kreipiama į mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 18 ryto iki 8 v.

ask. Šaradomis asas pieūc • 
dėlinj^pagal suUrtĮ.^

4712 South Ashland At.
Hmm YAKM UIS

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų reregėjimo — (eolor 
blmdness), kreipkitės prie 
Apsiimu išgydyti.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIUNO
PATARNAVIMAS GREITAS *IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPKBVIS1ON

STANDARD. 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Prea. and Mgr.

I 
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I 
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ITtARGLTIJ'
yTK.NTNrrffl.TR AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nno 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
"MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. VVestern Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehiU 2242

B3“ 33

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Naciai Kaune areštavo J. 
Pikčilingį ir Pečkaitįk

Rea 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Offlee Tek HEMlock 4848

DR. 1 J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGASV

ofiso‘'Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marąuette Road

I

EXTRA1 EXTRA!
Permainytas 

vardas lr 
adresas.

Metu v Iškas 
Žydukas — 
N. KANTER 
savininkas.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone YARD8 6054

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

TTk viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami ĮSeg. 
lamlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kurią regSJimo mokslą* 
gali auteikti.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų (tempimų.

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

OPTOMFTRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

• .*<» Kampas 18-tos 
Telefonas t CANAL 0323, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdlea E: 10 a. m. iki 8:10 p. m. 

Tre«ad. tr Beltad* 1:80 a. m. 
Iki T:00 ». m.

JDRZG. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25, metų patyrimas

TeLi Yards 1829
Pritaiko Akintus. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ir Aldaių Dlrbtuvl 
80. HALSTED ST. ' 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Iki 8

Bakmadienyje pagal sutartį.
as i

DR. STRIKOL IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
2 fld 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėtomis pagal sutarti ■

Offlee Tet YARda 4787 
Narna T«L PROspect 1898 *

TeL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginia 0086 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vaLt 1—8 |r 8—8:88 F. H. 

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARda 5921
: KENirood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS»

vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Stres*'

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
i: 1—3 popiet ir T—8 v. v. 

Trečiad. ir Šeštadieni*

Ričy.i i )KNCUA
3241 West 66th Piaee 

Tet REPnblle 7868 /

TeL CANal 0257
Rez. Te!.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 Ud 9 vaL vakaru.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS

* 744 W«rt 35th Street
VaL: 11-12; 24; Ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:38 
Šventadieniais—11-12.

■ ■ - *
Skaniausia duona yra tofl, 

kurią uždirbame savo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Aveuue

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vaL 
7>ečiad. ir Sekm. tik susitaria*

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S< 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryta, 2-6, 7-9 P. M. 

1147 S. Halsted RL, Chicaga 

Pirmadieniais, TVcSadieniais
Z Ir Šeštadieniais 

Vai.: nuo 3 p.p. Iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rea. TeL LAPayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvlr. 6 iki 9 vak.; 
v/Penktad. 8:30 Ud 9:30 vak.

fteštad. 6 vaL Iki 9 30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J. W. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING f,
“DRAUGO" 

DARBŲ SKYRIUS
"DRAUGAS” HELP VVAHTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearbom Street 
Tet RANdoloh M88-8488

SVARBUS PRANEMMAS
War Manpmrer Oommlatoe m- 

«t*lTinnl rrfkalftuln k«<i dailini

mas darbininku turi Jslpytl Pa- 
lluoaavtino Raštą (statement of 
avallahlllty) nuo dabartinės dar
bo fatalKoa — ar nuo War Man- 
power OommlMdon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitlkrlnklt ar Jūs gaHt gauti 
ir ar Jums reikalinga palluosa- 
▼imo raitas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP VVANTED — VYRAI

LANGŲ PLOVĖJŲ—HOU8EMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper’s Ofisan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Road

DIRBTUVĖJE PAGELBININKŲ
Dirbti arti savo namų švarioj ir 
Šviesioj dirbtuvėje. Pastovūs dar
bai, grupės apdrauda.

BEARDSLEY & PIPER (X).

________2541 N. Keeler_________

REIKIA — viduramžio vyrų prie 
abelnų dirbtuves darbų.

R. * S. RAO CO.,
2028 W. lake St.

VYRŲ. viduje plenin6je darbams. 
Mokestis $60.R0 ) savaitę. 2 sav. ap
mokamos atostogos.
VVESTERN UNITED DATRY CO., 

1451 Grenshaw St.

PAPR. DARBININKŲ
Gera mokestis. Patvrimo nereikia. 

Pastovūs darbai.
Matykit Byrne

KING MIDAS LUMBER CO. 
2221 S. ASHLAND AVE.

DŽENITORIŲ
Puikios darbo sąlygos šva

rioj vėsioj dirbtuvėje.
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gns Ms.sk Division 

4951 W. 66th St.
MACHINE SHOP 
PAGELBININKŲ 

CRATERS 
IR PAKUOTOJŲ 
VYRŲ 18 IKI 65

Patyrimo nereikia 
Gera mokestis

HANNIFIN MFG. CO.
621 S. Kolmar Ave.

(4530 West)

PAPR. DARBINIKŲ 

DEL
ABELNŲ ŠAPOS 

DARBŲ
GERA PRADINĖ MOKESTIS 

IR PROGA ĮSIDIRBTI 
100% KARO DARBAI DABAR 

Nuolatiniai Po Karo Darbai 
MATYKIT MR. LETTO

PARAGON DIE 

CASTING CO.
5851 W. DICKENS AVE.

. ’Ėlektrišinu

Mašinų Taisytojų 
Patyrusių dr 

Nepatyrusių Darb.
8VARBI PRAMONE 

GERA MOKESTIS 
PO KARO ATEITIS

INGERSOLL STEEL 
& DISC DIV.

_____120th & Morgan

VYRŲ

REIKIA

Prie abelnų darbų

dešrų darymo rūme
SIX)TKOWSKI SAUSAGE CO. 

2021 W. 18th St 

Tel. Canal 1667

HELP VVANTED — VYRAI

DIRBTUVĖS 

/ DARBAI

VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVE.

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEM KARO DARBAM 
PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT Į

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

Central

Steel & Wire Co.
VYRŲ REIKIA — prie malonaus 
darbo: gera mokestis. Atsišaukite: 
M. GLTCKRTETN & CO., 209 So. 
AVater Markei.

DRATOS DARBININKŲ reikia prie 
suvytos draios chnnnel geležies tri
niu. VVESTERN WTBE & IKON 
VVORKS, 951 W. 18th Place.

VYRŲ — .RECEIVTNO DEPT. 
NUOLATINI; SVARBUS DARBAI 

Išmokinsim jus kvalifikuoti dAl (sl- 
dlrbimo darbe. Matvkit Mr. John
son, ar pašaukit CAL 4730. 
STANDARD VNIT PARTS CORP

2027 S. Mleblgon Ave.

HELP VVANTED — MOTERYS

LENGVI SĖDINT 
DARBAI

ARMATŪRŲ WINDERS
Lamlnators Tapers

Coli Winders 
Stator Ooil Winders 

Solderers 
Lathe Operatorių 

Commntators Assemblers
Dykai ligoninės ir gyvybės ap
drauda. Cafeterijoj valgis žemo

mis kainomis.

EXCEL AUTO RADIATOR 
COMPANY 

320 E. 21st Street

DŽENITORKŲ
Puikios darbo sąlygos šva

rioj vėsioj dirbtuvėje.
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask Division 

4951 W. 66th St.

HELP WANTED — MOTERYS HELP VVANTED _  MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Ud 50 
metų senumo. Valandos: nno 5:80 
vakare Ud 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

MOTERŲ — 20, prie valymo darbų. 
Naktimla ir sekmadieniais dirbti ne
reikia. Nepaprastai gera mokestis. 
Atsišaukit tuojau — CONCE8SION 
OFFICE/ HAWTHORNE RAČE 
TRACK.

VYRAI IR MOTERYS

PATYRUSIŲ MAŠINŲ 
DARBININKŲ 

PRECISION INSPEKTOR. 
ASSEMBLERS 

VYRŲ IR MOTERŲ
Dienomis ar Naktimis 

Karo Darbai — Gera Mokestis
A. B. EQUIPMENT MFG. CO. 

2133 W. Fnlton St -

per bankietą paklojo. Ne be 
reikalo kun. Linkus ir kai 
kurie kiti susirinkime pa
žymėjo, kad jei visos lab
darių kuopos surengtų po 
tokį pasekmingą parengimą, 
netrukus senelių prieglaudos 
rūmai būtų užbaigti įtaisy
ti.
Prisirengimas prie 
gegužės 30 d. z

Šiame susirinkime labai 
daug laiko pašvęsta sudary
mui geros organizacijos ar-

AUSTRALIJA
Rašo KUN. A. BRUKA

Anglų žygiai *,
Kaip minėtos valstybės, 

taip ir Anglija, viešpatau
dama Europos pakrantėse, 
turėjo daug laivų ir gerų 
jūrininkų.' Kaip šiandie tu
rime plėšikų ant sausžemio, 
miestuose, miesteliuose, ke
lionėje ir visur kitur, kurie 
užpuldinėja, apiplėšia o net 
ir žudo žmones, taip seno-

< ĮDOMIOS ŽINIOS apie 
penktąją žemė® kamuolio dalį, 
Jos gyventojus, gyvūniją, 
augmenis ir taip toliau....,

ba aparato gegužės mėn. 30 vėju plėšikai veikdavo jūro- 
dienos darbams. Sudarytos

žvėrelių ir gėlių, kurių vie
na buvo neapsakomo grožio 
ir kvepianti. Tokios gėlės jis 
niekur pirmiau nebuvo ra
dęs.

Po devynių savaičių, nie
ko gero nepelnę, paliko salą 
ir išvyko į Sumatrą, iš čia 
1691 m. grįžo į Angliją.

Grįžus jam namo, laikraš
tininkai ir knygų bendrovės 
labai susidomėjo jo kelionė-

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Cla rasite tokį darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbtu

ASSEMBLERS
Amžiaus 17—50. patyrimo nereikia, 
bet pageidaujama, prie Svaraus ma
žų bench darbų dirbant prie Radar 
ir radlo (rengimų.
UNDERWOOD ELECTRIC MFG. 

COMPANY 
3120 W. Grand Ave.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nuo 17 iki 65 metų amž. 
Kiaušinius atrinkti Ir daužyti

PATYRIMO NEREIKIA
PILNO AR DALINIO LAIKO 
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 39th SL 
WHITE CITY PROVISION CO.

BUS MERGINŲ
Dirbtuvės cafeterijoj. Pui
kios darbo sąlygos švarioje 

vėsioje dirbtuvėje 
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask DivMon 

4951 W. 66th St.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS .

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata SOc | valandą sn 5c 

pakėlimu pabaigoje 2 savaičių.
5c premija dirbantiems vakariniais 
ar naktiniais šiitais. Pirmas Xiftas 
7:30 ryto Iki 4 pp., vakarinis Kitas 
4 pp. Iki 12:30 ryte, naktinio Kitas
12:30 Iki 7:30 ryte.

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm Seštad.
8:10 ryto Iki 4:S0 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

20 metu skaitė
Henry H. Maulin, 48 me

tų, Antioch, UI., proof skai
tytojas (spaustuvės rašto 
atspaudų tikrintojas), pra
eitą pirmadienį mirė laik
raščio kambaryje. Jis dvi
dešimt metų skaitė Chicago 
Herald American atspaudas 
(proof).

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

ir ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale I
★ For Rent 1
★ For Helpl
★ For Service I
★ For ResultsI 

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithnanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL A N AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★ ★ ★★ ★ ★

MOTERŲ
Mekanižk&i palinkusių atlikti 

VYRŲ DARBUS už LYGIĄ MO
KESTĮ. Regularis pakėlimas. 
Pašaukit Mr. Miner, CALomct 2121

R. R. DONNELLEY A SONS 
COMPANY 

2117 Calumet Avenue

GIRL OR W0MAN
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Pastovus Darbas 
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PIRKITE KARO BONUS!

LABDARYBĖ

Labdariu darbai 
ir rūpesčiai

-ė
Kuopų veikla.

Paskutinysis Liet. R. K. 
Labdarių Sąjungos centro 
mėnesinis susirinkimas bu
vo tikrai gausingas. Be cen
tro valdybos narių, direk
torių ir kuopų atstovų da
lyvavo ir svečių, kurie do
misi mūsų sąjungos darbais 
ir nori padėti mums darbuo
tis.

Susirinkimui vadovavo pir 
mininkas A. Valančius. Jam 
pagelbėjo vice pirmininkas 
Kasparas Jodelis. Raštinin
kavo Ona Ja8parienė.

Išklausius pranešimų iš 
kuopų veikimo, paaiškėjo, 
kad visos veikia ir rengiasi 
prie ateities darbų, ypač 
rinkliavos Šv. Kazimiero ka
pinėse ir pikniko Vytauto 
darže. Puikų surpryzą pa
darė labdarių 10-ji kuopa, 
Šv. Petro ir Povilo parapi
joj!. Jos atstovai pranešė, 
kad neseniai kuopa surengė 
šaunų bankietą, kuris atne
šė pelno pustrečio tūkstan
čio dolerių. Pinigai įteikti 
kun. A. Linkui, iždininkui, 
per susirinkimą. Viskas ski
riama lietuvių senelių prieg
laudai.

Labdarių Sąjungos KKtai 
kruopai susirinkimas išreiš
kė nuoširdžią padėką, o y- 
pač tos kuopos veikliems ir 
duosniems nariams — Bar
borai Suciltanei ir Antanui 
Žitkevičiui. Tas sėkmingas 
bankietas (jis buvo balan
džio 16 d. parapijos salėj) 
įvyko dviejų veikėjų inicia
tyva ir pasidarbavimu. Juo-

centro komisijos, kuopos pa
sidalino darbais ir prie Šv. 
Kazimiero kapinių ir pikni
ke. Daug darbų, daug ir dar
bininkų reikia. Kuopų vei
kėjai, tačiau, nebijo — jie 
yra tikri, kad darbininkai 
bus sumobilizuoti, visi dar
bai gerai atlikti ir tuo bus 
padaryta daug naudos se
nelių prieglaudai.

Kaip kasmet, taip ir šie
met bus rinkliava Šv. Kazi
miero kapinėse. Kuopos tu
rės suorganizuoti po keletą 
desėtkų mergaičių ir mote
rų, kurios galėtų paaukoti 
pusdienį kilniam labdarybės 
darbui — rinkliavai per 
“Decoration Day’ ’. Supran
tama, juo daugiau bus rin
kėjų, juo daugiau aukų bus 
surinkta. Reikia žinoti, kad 
per “Decoration Day” tie
siog “marios” žmonių — ke
liolika tūkstančių suvažiuo
ja į Šv. Kazimiero kapines.

Gausingi yra ir piknikai į 
tą dieną Vytauto darže. To
dėl, i^ stengiamasi, kad ir 
prie pikniko gerai prisireng
ti.
Prieglaudos statybos 
reikalai

Šiame labdarių susirinki' 
me pasireiškė aiškūs daly
vių troškimai, kad senelių 
prieglaudos rūmai kiek ga
lint greičiau būtų užbaigti. 
Plačiai tą reikalą referavo 
kuii. A. Linkus, statybos ko
misijos pirmininkas, ir ark. 
M. Žaldokas. Buvo ilgos dis
kusijos, kuriose dalyvavo 
Rudis, A. Dargia, L. Šimu
tis ir kiti. Kad greičiau iš
sirūpinti iš valdžios reikalin
gus leidimus (priorities) me 
džiagai gauti, prie kun. A. 
Linkaus, kun. A. Briškos, 
M. Žaldoko pririnkti į ko
misiją Rudis, L. Šimutis ir 
A. Dargia. Kadangi Labda
rių Sąjungos ižde šiuo tar
pu jau yra virš Š20,000.00 
ir netrukus manoma dau
giau sukelti, todėl jaučiama 
gyvas reikalas stumti pir
myn prieglaudbs rūmų įren
gimo užbaigimą. Toks užsi
mojimas gražus ir jis darė 
gero įspūdžio.

Tiek daug buvo sąjungos 
reikalų susirinkime, kad ne
beliko laiko ir atstovus į 
Lietuvių Konferenciją Chi
cagoje išrinkti. Bet buvo 
jaučiamo, kad pritarimas 
konferencijai didžiausias. To 
dėl teko nugirsti, kad kon
ferencijoj dalyvaus ir lab
darių centrą atstovaus val
dyba. Girdisi, kad ir kuo
pos savo atstovus į konfe
renciją renka. Mat, labda
riai yra geri lietuviai patrio
tai. L-s.

se. Jie išplaukdavo i jūr, mis ir P»‘y™ais- 1«97 ”• 
gerai apsiginklavę. Užtikę Pradėjo 8PaudoJe rodyt,s
laivą jį> sustabdydavo. Tuo
met kildavo kova. Jei nuga
lėdavo užpultuosius, pasiim
davo grobį ir plaukdavo to
liau. Jei užpuolimas nepasi
sekdavo, patys žūdavo jūro
se. Vienas tokių jūrų plėši
kų W. Dampier buvo pas
kutinis Australijos atradė
jas. ;

Jis gimė 1652 m. gražiau
sioje Anglijos dalyje Somer- 
set kaime. Nieks negalėjo 
įsivaizduoti, kad žmogus, gi
męs ir augęs gražiose apy
linkėse, galėtų tapti jūrų 
plėšiku. Didžiausiu W. Dam
pier troškimu buvo — jūrų 
kelionės. Dar jaunas būda
mas jis išvyko į Rytų Indi- 
jas, iš čia į Jamaica, kur 
susidraugavo su jūrų plėši
kais ir pats tokiu tapo. Ta
čiau jo negarbingas darbas 
buvo sujungtas su moksli
niais tyrinėjimais.

W. Dampier jūrų keliones 
darė apie anų Laikų žmo
nėms žinomą pasaulį. Tose 
kelionėse jis tyrinėjo ir už
rašinėjo viską, ką tik matė. 
Po ilgų kelionių jūromis ir 
prietikių Dampier su kitai3 
jūrij plėšikais atplaukė į Fi
lipinų salas. Jie buvo gir
dėję ir apie Naująją Holan- 
diją, kur tikėjosi rasti ge
ro grobio. Pasukę laivą ir 
pietus, sausio mėnesyje 1688 
m. išlipo ant Australijos 
sausžemio. čia. pasijuto ap
viltais. Naujoji žemė jiems 
nedavė to, ko tikėjosi rasti. 
Gyventojai be namui, nuogi, 
išbadėję. Savo kūno išvaiz
da mažai kuo skyrėsi nuo

kelionių aprašymai, kurie 
atkreipė net valdžios dėme
sį. Ir po kiek laiko valdžia 
pakvietė Dampierą ir pasiū
lė jam grįžti į Australiją 
tolimesniems tyrinėjimams. 
Antroji Dampier kelionė į 
Australiją buvo grynai moks 
line. Nuvykęs antrą kartą 
ir nieko naujo neradęs greit 
išvyko į Timor, čia pasilsė
jo ir išvyko į Naująją Gvi
nėją. Nenorėdamas grįžti į 
Angliją be didesnio bagažo 
žinių, jis vėl leidos į Timor 
ir Australiją. Bet laivas bu
vo ant tiek jau nudėvėtas.' 
kad kelionėj vilnių blaško
mas sudužo. Ant laimės pa
sitaikė netoliese Anglijos 
karo laivai, kurie išgelbėjo 
Dampierą ir visą laivo Roe
buck įgulą. Tuomi ir baigės 
Dampier tyrinėjimo kelionė 
į Australiją.

Iki 1817 m. Australija bu
vo vadinama Naujoji Holan- 
dija; tą vardą davė pirmą 
kartą atsilankę jon olandai.

Tai tokia maždaug istori
ja atradimo naujos žemės, 
kur šiandie daug ir mūsų 
jaunimo yra karo tarnyboj.

Turint šiokį-tokį suprati
mą. apie tos naujos žemės at
radimą, nebus pro šalį pa
žinti jos geografiją, politinį 
padalinimą, žemės paviršį ir 
jos išvaizdą.

Gandras sulaikė
ALBANY, N. Y. — Mrs. 

Katherine Devane buvo iš
kviesta į kauntės teismą ju- 
ry pareigoms eiti gegužės 2
dieną, bet kelyje ji dar di- 

gyvulio: aukšti, tiesūs, lai- Į dėsnį pakvietimą gavo. Li-
bi, didelėmis galvomis, aps
kritomis kaktomis, dideliais 
antakiais, didelėmis nosimis, 
burnomis ir pusiau primerk
tomis akimis, kad apsigynus 
nuo musių, kurių čia yra 
daug ir labai įkyrios.

Dampfer su savo draugais 
bėgiu 9 savaičių mėgino šiek 
tiek tyrinėti visa, ką naujo 
galėjo pamatyti. Jie rado 
tūlos rūšies paukščių, mažų

goninėje buvo greitai išneš
tas sprendimas: 8 svarų ber
niukas jai gimė.

WOLk STLIlin
1945 Wnl 35"' Street

m

Phone Virginia 9498 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATUS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS 
Mineralinės, sulferinėa vanioe duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima ižai gelbėt i nuo visokių ligų.

1657 We$t 45fh St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

MASSOGI
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Oderoanskio kelionės sensacija
REIKALAUJAMA INVESTIGACIJOS
- Kun. St. Orlemanskio kelionė į Maskvą visur sukėlė 
didelę sensaciją. Šis klausimas atsidūrė net Jungtinių 
Valstybių kongrese. Kongresmanas Lesinski (demokra
tas iš Michigan steito) pareikalavo, kad būtų ištirta, 
kodėl užsienių departamentas išdavė kun. Oriemanskiui 
ir prof. Lange vizą. Kongr. Lesinskio pasiūlymą parė
mė kitas kongresmanas Mankievicz (respublikonas). 
Abu kongresmanai, matyti, yra lenkų kilmės. 
STIPRUS KONGRESMANO ŽODIS

Kun. Orlemanskio ir prof. Lange kelionės į Maskvą 
klausimu kongr. Lesinski pasakė labai stiprią kalbą. 
Jis Labai griežtai smerkė šių dviejų “samozvancų” mi
siją. Lesinskis tvirtino, kad ta misija buvo suplanuota 
Maskvoje sa tikslu pakenkti laisvos ir nepriklausomos 
1 enki jos atsteigimo sąjūdžiui. Kalbėdamas apie prof. 
■Lange (Chicagos universiteto), jis priminė, kad tas 
ponas tik prieš metus teišsiėmė Amerikos pilietybės 
popieras. Jis tikrai neatstovauja Amerikos lenkų vi
suomenės ir jos vardu kalbėti neturi jokios teisės. A- 
not Lesinskio, jis “bando parduoti komunistinę Rusiją 
Lenkijai, taip kad Lenkija, virtusi respublika, įeitų į 
Rusijos sienas.” Toliau jis sako:

‘'Atrodo, kad jis (prof. Lange — “Dr.” red.) su
tinka atiduoti didesnę Lenkijos dalį kaipo dovaną. Aš 
sakau, kad tik žiurkė ar kvizlingas tegali parduoti

. savo motinos kraštą neapkenčiamam komunizmui.” .
Tarp kitko, kongr. Lesinski pasiūlė įtraukti į “Con- 

gresskmal Record” prel. M. Read, NCWC generalinio 
sekretoriaus, pareiškimą apie kun. Orlemanskį, kuris 
išvyko Maskvon be savo vyskupo žinios.
KATALIKŲ SPAUDOS BALSAS

Pažymėtina, kad angliškieji savaitraščiai šią savaitę 
deda išsamų raportažą apie prcf. Lange ir kun. Orle
manskio kelionę. Raportaž'e nurodoma šių dviejų vyrų 

•komunistinės tendencijos ir užsimojimai pakenkti Len
kijos vyriausybės Londone darbams ir pažeisti Atlarl- 
to Carterio dėsnius. Lenkijos padalinimas ir bandymas 
ją prievarta susovietinti kaip tik prieštarauja Atlanto 
Čarteriui. Kas liečia kun. Orlemanskį, katalikiški laik
raščiai aiškiai pastebi, kad jo kelionė j ekiu būdu nėra
suderinama su Amerikos katalikų nusistatymu.
KĄ TAI REIŠKIA?

Lenkų visuomenė ir jos vadai, kurie ligšiol neabejo
tinai rėmė Prezidento Roosevelto administraciją, dabar 
bando išaiškinti klausimą, kodėl valstybės departamen- 
ta? matė reikalo padaryti taip didelį nesmagumą len- 

tautai, išduodant vizas ir kitus dokumentus kun.
Gk’.em&nskiui ir prof. Lange. Tai duoda proges reikšti 

i baimės, kad Lenkijos-Rusijos sienų klausimu ir Va
šingtonas pradeda palinkti į kompromisą. Bet ar taip 
•r kitaip yra, tuo tarpu dar peranksti yra ką nors 
konkretaus pasakyti.

Uploinatai pabėgėliai •
Iš Japonijos diplomatinės tarnybos pasišalino prof. 

Sakimura, kuris buvo japonų pasiuntinybės Berlyne na
riu nuo 1941 m. iki 1943 m. Jis išvyko į Švediją ir atsi
sakė grįžti savo postan į Berlyną.
) Sakimora pareiškė, kad Berlyno-Tokio ašis įpralal 
plės karą. Prof. Sakimurai nepatikę, kad Japonijos di

plomatai aklai pataikauja Hitlerio diktatūrai ir sten
giasi ją pasekti.

Taigi, trumpu laiku jau antras diplomatas išeiną 
prieš savo vyriausybę. Neseniai iš Sovietų Rusijos tar
nybos pasitraukė kapitonas V. Kravčenkę, nes jau ne
begalėjęs toliau kęsti dviveidės Stalino politikos ir des
potizmo Rusijoje.

★
Katalikai ir karo pastangos

Jungtinėse Valstybėse yra 197 katalikiškos kolegi
jos. Pažymėtina, kad aštuoniasdešimta iš jų turėjo spe
cialius U. S. karo bonų vajus ir jau pardavė bonų už 
$14,690,154.00. Toji suma žymiai padidėsianti, kai bus 
gauta pranešimai iš kitų 117 kolegijų.

Džiugu, kad besimokinantis katalikų jaunimas taip 
gražiai ir sėkmingai darbuojasi karo pastangose. Tai 
yra gilaus patriotizmo reiškinys.

Ta proga galima ir daugiau pasakyti: visa Amerikos 
katalikų visuomenė organizuotai, sistematingai ir daug 
dirba namų frontui stiprinti.

★
Pirmiau reikėjo taip pasielgti

Prieš keletą dienų valdžia, panaudodama kareivius, 
perėmė Montgomery Ward įmonę Chicagoj. Prie to pri
vedė darbdavių nesantaika su darbininkais. Šis val
džios aktas visame krašte sukėlė savotiškų ginčų, įta
rinėjimų ir kaltinimų. Dėl to ir kongrese kilo Ubai 
aštrių ginčų. Dabar jau patvarkyta, kad bėgyje septy
nių dienų tos įmonės darbininkai turi nubalsuoti, ar 
jie nori prisidėti prie CIO, ar ne. Sis žingsnis, aišku, 
yra geras. Mūsų manymu, seniai taip reikėjo padaryti. 
Dar prieš perėmimą tų įmonių tokį patvarkymą reikėjo 
duoti. Tokiu būdu būtų išvengta daug nesusipratimų, 
ginčų ir laiko eikvojimo.

★
Atrodo, kad Lietuvių Konferencija Chicagoj (gegu

žės 21 d.) bus gausinga draugijų atstovais. Būtų tikrai 
negražu, jei bent viena kuri patriotinė draugija pasi
liktų be savo atstovybės toje svarbioje konferencijoje.

MM
Rusti propaganda prieš Angliją ir Ameriką

Kongresmanas TSusbey įtraukė į ‘‘Congressional Re
cord” katalikų žurnalo “The Sign” straipsnį kurį pap
rašė Ann Su Cardwell, gyvenusi Lenkijoj per devynio
lika metų. Straipsnyje paduodamos žinios, kurias at
vežė visai neseniai pabėgęs iš Lenkijos asmuo. Karak- 
teringa, kad, be kitų dalykų', straipsnyje paduodama,

Rusijos agentai Lenkijoj vedą propagandą prieš Di

džiąją Britaniją ir Jungtines Amerikos Valstybes.

Anot Ann Cardwell straipsnyje paduotų žinių, So
vietų Rusijos propagandistai štai ką daro:

“Lenkams yra pasakojama, kad jie turi saugotis 
to, ką britai ir amerikiečiai jiems sako, kad išgany
mas Lenkijai niekuomet neateis iš “kapitalistinių” 
kraštų, kad Lenkijai nėra kitokios vilties, kaip tik 
U. S. S. R.”

Straipsnio autorė nesistebi tokiu Rusijos agentų 
elgesiu. Turima autentiškų žinių, kad sovietų agentai 
nuo pat karo pradžios vedė-panašią propagandą prieš 
Angliją ir Ameriką Rytų Europoje.

Vis tik iš Sovietų pusės yna baisiai negražu, kad jie 
leidžia savo agentams kurstyti žmones prieš anglus ir 
amerikiečius, kurie tiek daug pagalbos duoda Rusijai 
kare prieš Vokietiją.

★
Rašė, bet nebaigė...

The Chicago Times kolumnistas Irving Pflaum, ku
ris dažnai parašo pro-sovietiškų straipsnių, praėjusį 
pirmadienį savo kolumnoj džiaugėsi kun. Orlemanskio 
ir prof. Lange kelione į Maskvą. Jis ten gerokai stip
riai pasisakė prieš Lenkijos vyriausybę Londone. Tą 
savo straipsnį žadėjo tęsti ir kitą dieną, tačiau tęsinys 
nepasirodė. Matyt, kad to laikraščio redaktoriui straips
nis buvo “per stiprus’’. Reikia žinoti, kad Chicagoj gy- 
yena apie pusė milijono lenkų, remiančių lenkų vyriau
sybę Londone. Su tuo Times, be abejonės, turi skaitytis.

Dewey šansai didėja
‘‘The New York Times”, pasakęs daug Komplimentų 

gub. Thomas Dewey praėjusią savaitę pasakytai kal
bai, rašo, kad “tai buvo gera kalba, pasakyta geru mo
mentu *. Gub. Dewey pasisakė už bendradarbiavimą su 
kitomis pasaulio tautomis atstatyme ir palaikyme po
karinės pasaulio taikos.

Gub. Dewey, kaip žinoma, šiuo metu yra žymiausias 
ir populiariausias respublikonų partijos kandidatas į 
prezidentus. Atsisakius gen. MacArthur kandidatuoti, 
gub. Dewey šansai būti nominuotu dar labiau padidėja.

GEGUŽĖS
MĖNUO

Rašo Vysk. P. BAžya, MIC.

PIERRE MAURICE

Gegužės 4 d., 1944 m.
TEBŪNIE TAVO VALIA 
KAIP DANGUJ TAIP 
IR ANT ŽEMĖS

Lakioji mūsų mintis te- 
perkelia mūs dvasią šiuo žy
giu į Alyvų Darželį. Žiūrė
kime, kaip jame vidurnak
čio pilnas mėnuo pro debe
sis šviečia V. Jėzui į veidą. 
Mokytojas nepaprastai išba
lęs. Jis nestovi, bet klūpo 
pas šaltą akmenį. Tas ak
muo tai slenkstis į baisiau
sią nelaimę. Jėzus turi į ją 
žengti. Jo jausmai, Ja gar
bė, Jo gyvybė, viskas turi 
žūti ir dar kaip žūti! Jis 
regi ir jaučia veikiai būsian
čius kumščių mušimus per 
veidą, botagų yipus ant nu
garos, erškėčių dygius gal
voje, spjaudulius ant Savo 
Veido, vinis rankose ir ko
jose, baisų mirties sunkį, 
prisikišusį prie Jo veido.

Tą visa apsimti tai dar 
mažmožis. Jis turi prisiim
ti, kaip savas, viso pasau
lių niekšystes ir kitokias ne
dorybes. Jis turi tarti: “Aš 
esu atstovas visų žmogžu
džių, paleistuvių, šventvagių, 
prispaudėjui, apgavikų, nes 
«š esu Žmogus, žmogaus kū
nas, kaulas ir kraujas. Jis 
turi atsimti tą, ką tos niek- 
šystės užsipelnė: mirties 
bausmę tarp žmogžudžių ir 
visos tautos panieką. — Ir 
jokios, nė mažiausios, nė še
šėlio naudos jam iš to nėra 
ir negali būti.

Tėve, ne mano valia tebū
nie, bet Tavo (Lk. 22, 42), 
taria Jėzus ir sukniumba. 
Kraujo prakaitas apipila Jį 
ir nurieda ant žemės.

Kas būtų buvę, jei Jėzaus 
valia šiuo atveju nebūtų su
sitaikius su Tėvo valia? Nu
gi pragaras visiems. Praga
ras be vilties. Amžinas ir 
visatinas niekuomi netram
domos blogybės viešpatavi
mas! Garbinkime tat ir šlo
vinkime V. Jėzaus valios 
susitaikymą su Tėvo valia. 
Męs, ir mes išimtinai pasi
naudojome tuomi ir dėlto 
laimingi tapome.

Būva tragedijų: smulkes
nių ir stambesnių, mūsų gy
venime, bet nė stambiausio
ji toli neprineša prie V. Jė
zaus tragedijos. Mes esame 
Jo kaltininkai. Už mus Jis 
kentėjo. Kadangi Jo valia 
susiderino su Tėvo valia be 
jokios Savo kaltės nė nau
dos, tai mokėkime mes mū
sų valias palenkti to paties 
Tėvo valiai už mūsų kaltes 
mūsų naudai. Nepadaręs nė 
mažiausios kaltės, Jis nebu
vo pasėjęs nė jokio skaus
mo sėklos, o bet gi baisų 
skausmą, iš mūsų kaltybių 
sėklos išdygusį), atkentėjo. 
Mes esame daug sėklų pri
dėję, iš kurių skausmai dyg
sta. Apsiimkime kentėti nors 
dalį to, ką mūsų kaltės yra 
pagaminusios. Niekada ne
tenka mums kentėti savo 
kaltybių vaisius pilnai.

Nenoriu kenčiantiems di
dinti skausmus, priminda
mas jų kaltybes, bet noriu 
priminti, kad sunaudotų juoe

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė

(Tęsinys)
—Ar gali mums nurodyti 

Bauraino namus??
—Tai pas mus! Va, ten!
—Ar ponas Baurainas— 

tavo tėvas?
—Ne; aš esu pas juos, bet 

vadinuosi Danielius Dona- 
dieu.

—Ar čia tavo sesutė?
—Taip ir ne. Ji yra mano 

sesuo, nes aš ją labai myliu, 
bet ji vadinasi Teresė Bru- 
not.

—Tai kur yra jūsų tėvai?
Vaiko žvilgsnyje pasirodė 

kibirkštis, kurios aš negaliu 
nusakyti.

Jis apkabino mergaitę už 
kaklo, lyg norėdamas paro
dyti abiejų likimo bendru
mą, paskui kartus juokas 
išraižė jo lūpas.

—Mūsų tėvai? Mes esame 
iš prieglaudos!

Tai man buvo skaudu. 
Koks jausmas viešpatavo 
šitoje sieloje ? Nusiminimas, 
priešinimasis, maištas? Visi 
trys, tur būt, buvo lygūs.

—Aš atsimenu tavo prisi
pažinimą: tau skaudu, tu 
sakai, girdėti skundą šito 
vaiko. Ir ką galvojo apie tai 
tavo žmona?

—Aš jaučiu, kad šitas at
sakymas padarė jai nepap
rastą įspūdį, nes jame tū
nojo paslaptinga kančia. Aš 
sprendžiu apie jos jausmus 
iš to, kad jaučiu joje norą 
kaip galima dažniau būti su 
šituo berniuku ir apie jį 
kalbėti.

Po to, kai nuvykome į 
Tracy, ji daug teiravosi, no
rėdama pažinti sąlygas, ku
riose auklėjami prieglaudos 
vaikai. Ji pati mane prašė 
palydėti ją pas kleboną. /

Lorotas pašiepiamai nusi
juokė:

savo kaltėms panaikinti su
sivienydami su Dievo valia, 
pasiaukodami visuomenei.

JUOZAS POVILONI

—Kaip! jūs, kuris neigia
te Dievo buvimą, jūs einate 
žinių pas vieną iš jo tarnų?

—Atsiprašau, tu žinai, 
kad aš nesu aklas užsispy
rėlis. Žinoma, būčiau mie
liau sėmęsis žinias kur nors 
kitur, bet bešališkas laik
raštininkas, man rodos, ne
blogai daro, eidamas atsi
klausti garbingo žmogaus 
nuomonės.

—Ir ką sužinojote?
—Tikrai, šis klebonas yra 

skirtingas! Jis aiškiai paro
dė, kad prieglauda daro, ką 
tik ji gali, kad užtikrintų 
šitų mažyčių materialinįi gy
venimą. Jis dar pridūrė, ką 
jau mes žinome, kad prie
glaudos vaikas yra tiesiog 
radinys kai kam, nes jis pa
deda išmisti neturtingai šei
mai. Nežiūrint budraus in
spektorių stebėjimo, nedau
gelis vaikų yra pakankamai 
aprūpinti. Ir gerasis klebo
nas pridūrė: ‘‘Iš moralinės 
pusės, tai yra didelė loteri
ja. Jei vaikas patenka į tin
kamą aplinką, jis taps, ne
žiūrint maištingųjų geismų, 
kurie paprastai slepiasi ja
me, garbingu sutvėrimu. Bet 
kiek šalia to yra pavyzdžių, 
kurie toli gražu nestiprina 
tų vaikučių gerame! ”

—Ką gi, prieglaudos ve
dėja gali turėti pinigų, bet 
ar visada ji turi širdį? Aš 
apsirikau,—ji turi grynai 
mechanišką širdį. Ji nori 
padaryti, kaip ir tu, garbin
gus žmones iš visų šitų vai
kų, kurių ji yra globėja. Bet 
kieno vardu ir kaip? Gal 
būt, gali, pavyzdžiui, jiems 
įsakyti gerbti šituos tris 
žodžius, kuriais tu puošiesi: 
sąžinę, pareigą, garbę? Jie 
yra tuojau pasiryžę atsaky
ti, kaip galėtų padaryti ta
vo žmonos globojamieji ma
žyčiai:

(Bus daugiau).

(15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Aat Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

PENKIOLIKA

Matrasai

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 Oouch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

,2310 WEST ROOSEVELT ROAD '
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CHICAGO IR APYLINKES!
Įsteigta spaudos Nuoširdi padėka
sekcija

d Cicero. — Praeitame su
sirinkime Federacijos 12 
skyriaus įsteigta spaudos 
sekcija, į kurią įsirašė dvy
lika narių.

Padarius tokią gražią pra 
džią, nutarta suruošti pra
kalbas, kuriose bus išaiškin- 

A ta, ko siekia toji prie Fede
racijos įsisteigusi spaudos 
sekcija. Prakalbos bus ge
gužės 10 d., tuojau po ge 
gužinių pamaldų, parapijos 
salėj. Kalbės Ciceroj dar ne
girdėta kalbėtoja mokytoja 
S. Juonelėnaitė, kun. K. Ba
rauskas ir kiti. Įėjimas vi- 
siems nemokamas. Kviečia
mi ciceriečiai gausiai atsi
lankyti į tas prakalbas. Iš
girsite tokių dalykų, kokių 
daugelis dar nėra girdėję.

A. Valančius

Praeitą sekmadienį, Varg
dienių Seserų Gildos seimas 
praėjo geriausiu pasisekimu. 
Kaip pamaldose bažnyčioje, 
taip ir seime parapijos salė
je, draugijų atstovų priva
žiavo gana daug. Tai liudi
ja $2,700.00, sudėtų pinigų 
suma seime.

Spaudos sekcijos 
reikalu

Bridgeport. — Federaci
jos 26 skyriaus susirinkime 
bal. 5 d., nutarta ruošti iš
važiavimas (piknikas) Ry
siąs miškuose, prie 87 gatvės 
ir Western Avė. apie birže
lio mėnesio vidurį ar pabai
goj-

Ta diena galėtų pasinau
doti ir visos Chieago lietu
viai. Bendrai susibūrus, pa-

nuoširdžiai parėm u s i e m s leidžia. Pranas gauna Kat-
Vargdienių Seserų Gildos 2- 
jį metinį seimą.

Nuoširdus ačiū dienraš
čiui “Draugui” ir jo vado
vybėj už talpinimą glildos 
pranešimų.

Visos ir visi, priimkite tą 
nuoširdų lietuvišką ačiū, ku
rie tik kokiu būdu prisidėjo 
prie šio seimo pasisekimo, 
ypač Vargdienių Seserų Gil-
dos narės-veikėjos ir visi 

Visų pirma Vargdienių Se- amžinieji nariai. Sekr.
serų Gildos vardu tariu a- 
čiū klebonui kun. J. Dam
brauskui už leidimą jo pa
rapijoj seimo; didž. gerb. 
kun. dr. K. Rėklaičiui, MIC., 
gener. vizitatoriui ir jo asis
tentams — kun. J. Augimui 
ir kun. Mykolui Jodkai už 
šv. Mišių auką; Vargdienių 
Seserų Gildos dvasios vadui 
kun. P. Malinauskui už iš- 
kilmei pasakytą turiningą 
pamokslą; šeimininkėms uz 
skanius pietus paruoštus at
stovams ir svečiams; prezi
diumui ir įvairioms komisi
joms už pavyzdingą darbuo
tę ir tvarką seime; ypač 
pirmininkei Anastazijai Ki- 
lienei, kuriai teko paaukoti 
daug nuovargio seimo vedi
me ir klebonui kun. Dam
brauskui jai talkininkavime; 
didž. gerb. kun. dr. K. Rėk
laičiui, MIC., gerb. kun. J 
Jančiui, MIC., gerb. kun. J. 
Mačiulioniui, MIC., kun. P. 
Cinikui, MIC., “Draugo” ad
ministratoriui, kun. J. Pruns 
kiui, kap. Labanauskui, kun. 
K. Barauskui ir visai eilei 
kitų, už sveikinimus ir nuo-

26
riutę ir viskas baigiasi ge
rai.

Toks Katriutės likiv»aa 
bus atvaidintas L. Vyčių 36 
kuopos dramos ratelio Mo
tinų Dienoje gegužės 14, pa
rapijos salėj. Pradžia lygiai 
7:30 vai. vak. Bilietai 60c

Užtikriname visiems, kad 
“Katriutė” patiks. Atvyki
te pamatyti. Red Cfcerry

rengia koncertą pagerbimui 
motinų Motinos Dieną, ge
gulės 14 d., 7 vai. vak., Sv. 
Juanio parapijos salėje, 32. 
PL ir Lituanica Avė. Įžan
ga 50c. Pelnas eis Feder. 
Spaudos Sekcijai išleidimui 
veikalo apie Lietuvą.

Koncertui ir motinėlių pa 
gerbimui vadovauja prof. A. 
S. Pocius. J. Šliogeris

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kas, kada, kur
“KATRIUTĖS” LIKIMAS 

Brightau Park. — Gudri,
graži “u-la-la” Rožytė susi
kimba su žydu. Ant galo žy
das nusileidžia Rašei. Žy-J 
das, išgirdęs Jokūbo nelai
mę, siūlo jam darbą, bet 
visvien reikalauja “šimti
nės”. Jokūbas neturi, bet 
jam į pagalbą atina Pranas 
ir Darata. Jonas susituokia 
su Rože. Katriutė jiems at-

A|A
VIKTORIJA MISELICNIENE 

(po tėvais Sakalauskaitė)
Gyveno adresu 111 South 12th Avenue, Maywood, Illinois.
Mirė Gegužės ld., 1944di., 4:30 vai. popiet, sulaukus 

pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Alytaus apskričio, Daugų pa

rapijos, Dočkonų kaimo. Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Julių; sūnų Juozapą 

ir marčią Josephine ir anūką Juosuką; seserį Uršulę Stonkie
nę ir jos vyrą Kazimierą; sesers dukterį Oną Katauskienę ir 
jos šeimą; ir dang kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas randasi pašavotas Bormann koplyčioje, 115 Broad-
way, Melrose Park, Illinois.*

Laidotuvės įvyks penktadienį, Gegužės 5d., 1944m. Iš ko
plyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Mt. Carmel parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į švento Kazimiero kapines.

' Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šios laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Vyras, Sūnus, Marti, Anūkas, Sesuo, 
Švogens, Sesers Duktė ir visos kiltos Giminės.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS* ✓

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė- Chieago
Telefonas GROvehiU 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1888 m.)
Meniški, Vertingi iimmiiiimiiminniiiiNMiiiiiHiiminiiiifin

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLU

Laidotuvių direktorius 
Melrose Park 714.

Ralph Bormann, telefonas

našiai, kaip kad visų cen-
.Or£an^aCijU, apSkri' Širtįtai pareiki-

tus savo kalbose, kaip Ne-čįai ir centrai, kad daro, pa- 
piknikauti ir visą pelną pa
skirti spaudos sekcijai.

Tad verta pagalvoti ir 
tartis tuo reikalu.

J. Šliogeris

Rado negyvą moterį
Miss Elizabeth Smith, 47 

metų, Austin YMCA derk, 
501 N. Central avė., buvo 
rasta mirusi savo kambary
je, Albion Shore viešbutyje, 
1217 Albion avė., praeitą 
pirmadienį. Detektyvas Hy- 
land, R o ger s Park policijos 
detektyvas, pareiškė, kad 
vaistų bonkutė ir raštelis 
buvo rasta kambaryje. Sa
koma, kad ji buvo nusimi
nusi dėl nesveikatos.

Kviečia į susirinkimą
Gegužės 5 d. Dariaus Gi

rėno salėj bus susirinkimas 
adv. A. Olio kandidatūrai į 
teisėjo vietą paremti.

$10 KLINIŠKAS
IŠTYRINĖJIMAS

PILNAS VI
$3

S3

FIZIŠKAS IK ri.lOlUKKOPIC

X—RAY—
KRAUJO IR URINALO 
TIKINĖSIMAS— Visluų, ui
Pupriuital KpkKinavIniaa tokio lAtlilnė- 
Jlnio yia liti, Ir mea gvaranUioJania 
Juma patenkini m* arba JOa mums nieko 
nemokate.

JOKIO MOKESČIO NEKEIKIA 
PASITARIMUI 

KRONIAHOK MGOM 
PASRKMINUAI UYINIMON 

VARtCOHR OYSI/IS. kojų run nu. Ir 
paimliai kojų mintinai. Khrumatiania 
SKILVIO SKAUSMAI. nevlrtklnimaa,

inčlan pilvinis taiidos ar uiktetl-
Jlmn*
KllALAUJO LIGOS, silpno, nnvarrualo, 

lemia Ir krau‘o utnuuilljhnua II pi la* 
tautiną kronilkų Ilsų Auklto kraujo 
■pnudiTnaa.
ODOS LIOOfl, nleiljtmaa. derančios 
eaienia, paoi laala ar spuogų. 
URINAI.INIAI SKAUSMAI. prostatl- 
tla, akaudlloa Ir nesmagumo KRONI
KOS UOOH. Ar ntstkeltl rolkla nak
timis?
• MOI.ATINES PASEKMESZ Tuojau palengvinimasZ laiko n.-prariulliniui
• lema kalnu, l^ngvomle «ųlj gerais

MES KALBAME LENKIŠKAI 
(HIIAI-O MBIHCAI, l.NKTITI TK an *hth statu stskkt 

Kampa* Artume įeitam Aukite
VAL.: t ryta Iki S vak. Sekmad. 10-1.

kalto Prasidėjimo Šv. P. Ma
rijos Seserų vienuolijai, taip 
ir Vargdienių Seserų Gildos 
seimui; valdybai už meti
nius gildos raportus; vi
som ir visiems atstovams 
ir svečiams ui skaitlingą at
silankymą ir taip gausiai ir

naturaiė išvaizda;
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS MACJA8 FI.AST1O MA- 
TBBIOLAS NATDRALSS OOM 
■PALVOM DANTŲ NJITOMI.

NAUJOS
BUSIU

KANTŲ
PLBITOSVelvatone

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEKVIENA

Ngataldųorta Ba skania Nktamlla spal

vok f+abljnka VlasJ Mty t, n omo. dantų 

p lakos. Pamatomos cryatal olaar plaltoa.

klnlmaa aamntustas. Matorlolaa lahai pa- 
i*| Bamtlaj. Vienaa dlenaa kUaymų

Apakalllavtmaa vaitai.

Dkcome p'eftM 
Ik M

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO. 

17M «. Aahtand Ud n. Mo*. *381

KAI .KAMB LIKTI VHMAJ

IMS W. 2Mk St. 2n<1 FU Lrs SSSS 
M N. Dearborn Rm. SOS, Sla 8888 

Vldnrmlasčlo vai •—«. Antrad.on| k 

katvirtadlant nne • Iki T.

JUOZAS ŠŪKIS

(šyv-ano.: 440 S S. California
Avė. Tel. Virginia 29t>7. Mirė 
O«g. 2 d. 19a4 m., 4:10 vai, 
v&k. sulaukęs pusės amžiaus.

laimė Lmtuvojc. Kilo iš Tau
ragės apskričio, K&ltin&nų pa
rapijos lr miestelio. Amerikoje 
Išgyveno 40 metų.

.Kaliko dideliame nuliūdime: 
dukterj Agncs Dočkus Jos vy
rų Anthony lr anūkų Kenneth; 
seserj Agnės Shurnų jos vyrų 
Albin lr jų šeimų; 2 pusbro
lius Kazimierų jo moter) Irene 
jų šeimų lr Jonų Šukius; 2 
pusseseres Ann Kadžius jos 
vyrų Fred lr Jų šeimų lr Soft Jų 
batukas ir jos vyrų Stanley iš 
Toledo, Ohio, ir daug kitų gi
minių, draugų lr pažjstamų. 
Lietuvoje paliko seserį Kozali- 
jų Bettlnglenę.

Velionis priklausė prie SI^A. 
129-tos kuopos.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioje, 4348 So. 
California Avė. Laidotuvės j- 
vyks šeštad. Geg. 6 d. 1944m. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j Nekalto Prasid. Šv. 
Pan. Marijos parap. bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulyd&taa j Sv. 
Kazlmtero kapines.

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

N u, halę: —• Duktė, žentas,
Antikas, Sesuo, Pusbroliai,
Pusseserės, lr Stalinės.

Laid. direktorius J. Liulevi
čius. Telef. Lafayette 8672.

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

a • 7 ? v

I

Štai vienas iš mūsų gražių 
pamiaklinių produktų.

Jflaaa 4r Dirbtuvė: 527 N. W

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
EIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materiolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviame 
Ūžautame pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO.

(Netoli Grand Avė.) 
PHONE: “SKELBT 6103

b w: ;n avė.

štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose! ■UUtMUIIIllllUIIIlUIIIUIIIIllllllllllllllllllllll

PERSONALIZED MEUORXAUB AT NO ADDITIONAL. COSTI 
pasmovLaR feojple prefer pachankis ftkoductioim 

DI8TRIBUT0R8 OF THE FAMOUS MONTEDLiO ORAKTEE 
SUMt Beauttfnl—Moet IkllMkis S«roB«t Bes* la The W<mM. 

BUY U. S. WAJt BOND3 WTTH THE SAVINGS
KREIJPKITSS PRHE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE IJTHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Uthuaidan Chamber of Commerce

MODERNI Iivkfinė PARODA: REZIDE2TCUA:
4535 W. WMhington Blvd. 5919 South Troy Street
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Evangelija praktkoje

Arkivyskupas išgelbėjo 250, kai jis 
atsistojo prieš šautuvus

NACIAI NUTARĖ PER 5 DIENAS SUŠAUDYTI PO 50 
ITALŲ. AIKŠTĖJE PASIRODO ARKIVYSKUPAS 
IR ATSISTOJA TARP ŠAUTUVŲ IR PASMERKTŲ
JŲ MIRTI. JIS NORĖJO MIRTI PASMERKTŲ VIE
TOJE.

Iš Kanados Quebeck’o 
gauta jaudinanti istorija. Ši 
istorija kalba apie Itali
jos arkivyskupo heroišku- 
mą, karžygiškumą. Italijos 
arkivyskupas išgelbėjo 250 
italų, kuriuos naciai buvo 
pasmerkę sušaudyti. Jis at
sistojo tarp nacių kareivių 
šautuvų ir pasmerktųjų mir
ti, jis pats norėjo mirti pa
smerktųjų vietoje. Apie šį 
įvykį parašė Kanados kape
lionas “L’Action Catho- 
lique” redaktoriui, šis laik
raštis yra vietos dienoraš
tis prancūzų kalboje.

♦ • *

Kapelionas yra kunigas 
L. X. Aubin, C. SS. R. 
Smulkmenos apie šio hero- 
iško veiksmo buvo patikrin
tos kunigo Aubin, kai jis 
nuvyko pamatyti arkivys
kupo, kuris buvo dekoruo
tas karaliaus Viktoro Em- 
manuelio už šį veiksmą.

Kunigas Aubin savo laiš
ke redaktoriui rašo: v

“Praeitą rugsėjį penki na
ciai kareiviai buvo užmušti 
susirėmime su mūsų sargy
biniais, prisiartinus prie 
miesto, kur dabar aš esu ka
pelionu sveikstančiųjų ligo
ninėje. Priešas kaltino civi
lius gyventojus užmušimfe' ir 
bandė pritaikyti baisiausią 
bausmę. Buvo įsakyta su
šaudyti 50 civilių gyventojų 
už kiekvieną nužudytą nacį.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Ra&omas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
u« PREEINA- 
MAS JUMS 
KAINAS!

Turime didelį

!
ir gerą pasi
rinkimą MuzikaliSkų Instrumen
tų, Muzikali&kų Knygų, Stvru 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

IOHN A. KASS
IEVVELRY — WATCHMAKTO 

— MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8817i

Buvo išrinkta 250 civilių 
italų gyventojų sušaudymui. 
Per penkias dienas turėjo 
būti sušaudyta po 50 asme
nų, ir tai turėjo įvykti vis 
sekančią dieną. Sušaudymui 
buvo parinkta vieša aikštė. 
Buvo išrinkta labiausiai ži
nomi civiliai gyventojai, 
įskaitant ir arkivyskupo gy
dytoją.

♦ * •

Penkiasdešimt asmenų at
vesta į aikštę, jie buvo iš
rikiuoti eilėje, šautuvai bu
vo atstatyti į aukas, ir ka
reiviai laukė įsakymo. Stai
ga pasirodė arkivyskupas, 
apsirengęs pontifikaliniuose 
rūbuose, ir jis atsistojo tarp 
šautuvų ir tų asmenų, kurie 
buvo pasmerkti mirti. Kele
tą minučių arkivyskupas 
kalbėjo į pastaruosius ir da
vė jiems absoliuciją. Paskui 
arkivyskupas atsigręžė į 
oficierį ir pareikalavo, kad 
jie būtų išlaisvinti iš mir
ties nagų, ir kad jis nori 
mirti jų vietoje. Pasikalbė
jimas tarp arkivyskupo ir 
oifcierio tęsėsi pusvalandį, 
tai įvyko per vertėją. Arki
vyskupas įrodinėjo savo rei
kalavimą ir atsisakė palikti 
vietą, kurią jis užėmė tarp 
ugnies squado ir aukų (pa
smerktųjų).

“Galų gale arkivyskupo 
pasišventimas paveikė į ofi
cierį, ir ne tik 50 asmenų 
buvo išvaduota iš mirties, 
bet ir 200 kitų, kurie būtų 
turėję mirti sekančiomis 
keturiomis dienomis.

♦ * •
“Klausydamas arkivysku

po pasakojimo apie nepa
prastą vieksmą, aš buvau 
giliai sujaudintas ir dreban
čiu balsu į jį tariau lotynų 
kalba: “Geras ganytojas 
atiduoda savo gyvybę už sa
vo aveles.” Jis atsakė: “Ką. 
jūs norėtumėte? Evangelija 
turi būti įvykdyta praktiko
je, nes’ kitaip ką ji reikštų?”

Apie šį įvykį parašė laik- 
p ras tą veiksmą, aš buvau 
landžio 30 d., 1944 m.

LAIMĖJĘS KONTESTĄ

Pvt. Harvey Ross maiti
na savo kūdikį katalikų, iš
laikomam ŪSO klube, Pitts- 
burg, Calif., suruoštame ka
reiviams kūdikių maitinimo 
konteste.

Namų fronte

Nelaimės
POTVYNIS SIAUČIA

Potvynio vanduo išsiliejęs 
iš Mississippi upės praeitą 
antradienio vakare atslūgo, 
taip toli pietuose, kaip Cape 
Girardean, Mo., bet vidur- 
vakariuose ir pietvakariuo
se grąsino didelis vanduo.

Centralinė je ir rytinėje 
Texas dalyje mirčių pakilo 
iki aštuonių, 33 sužeisti ir 
vienas dingęs, sekant lietui, 
ledams ir smarkiam vėjui. 
Neches upė, Texas rytuose, 
buvo išsiliejusi trijų mailių 
platumoje.

Valdžia. įspėjo, kad sunki 
potvynio padėtie tki# pat eg
zistavo palei Trinity, Bra- 
zos ir Sabine upes, ir kituo
se mažesniuose upeliuose, 
Texa8 valstijoje.

Keista
Baltimore, Md., apyinkės 

teisme vienas vyras, 72 me
tų amžiaus, prašo divorso. 
Argi ne keista?

Pakliuvo į policijos 
rankas

Keturi jaunuoliai važiavo 
dvejuose vogtuose automo
biliuose per valandą 90 mai
lių greitumo. Jie bėgo Outer 
drive dvejuose vogtuose 
automobiliuose, ir policija 
juos vijos praeito antradie
nio ryte. Visi keturi buvo 
suimti, kai vienas automo
bilis susidaužė į saugumo 
salelę, Jackson blvd. ir 
Outer dr., ir kito automobi
lio “keleivius” pasekus į na
mus. Trys suimti jaunuo
liai turi po 16 metų, o ket
virtasis — 17. metų Du jau
nuoliai lengvai susižeidė, 
kai jų vogtas automobilis 
susidaužė į saugumo salelę. 
Jie buvo nugabenti į ligoni
nę.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimui
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINftlIS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO BATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo ja- 
ml lr ligi 16,000.00 apdrausti per Federal Savlngs and Loan In
surance Corp. Jūaų pinigai greitai Umokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IK tYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANRINft (STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joa. M. Mozeris. Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.
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Iškilmes
Lenkų Nacionalinis Susi

vienijimas ruošia Chicago
je, gegužės 7 dieną, iškil
mes ryšium su Konstitucijos 
paminėjimu. Iškilmės ren
giamos Humboldt Parke, 
prie North avė. ir Humboldt
drive- . , ..

Gaus
Cook kantės klerkas Mi

chael Flynn pranešė, kad 
apie birželio 7 dieną nuosa
vybės valdytojai Cook kaun
tėje gaus taksų bilas.

Karo įmonėse
Chicagoje priskaitoma 

110,000 aukštesniųjų mo
kyklų mokinių. Iš šio skai
čiaus apie 50,000 jų eina 
mokslus ir dirba dalį laiko 
karo įmonėse. Apie tai pra
neša Chicagos švietimo Ta
ryba.

* * * 
Apvogė

Vagys iš taverno, 3134 N. 
Western avė., paėmė likerio 
už $324, tomeičių už $31 ir 
$24 pinigais.

* y *
Ištraukė

Koks tai vyras ištraukė 
iš Miss Edith Ackerman, 
32 metų amžiaus, Amerikos 
oro linijos ofiso tarnauto
jos, rankinuką, kuriame bu
vo $49. Minima panelė buvo 
apiplėšta Normai blvd. ir 
Tremont str.

Mirė darbe
Walter Kelton, 54 metų, 

627 W. 18th str., betaisyda
mas šaligatvį sukniubo ir 
mirė nuo širdies atakos.

Bežaidžiant kokas su
triuškino vaikę

Robert Lalowski, 10 me- 
tų amžiaus, 821 Webster 
avė., jo brolis Donald, 12 m., 
Ir William Bordis, 14 metų, 
2150 N. Halsted str., žaidė 
su troku, kuris buvo pasta
tytas užpakalyje 2154 N. 
Halsted str., praeitą pirma
dienį.

Vienas iš jų atleido troko 
stabdžius.

Trokas nuriedėjo užpaka
lin 20 pėdų ir Robertą La- 
lowskį prispaudė prie sie
nos. Jis mirė po valandos 
vėliau šv. Juozapo ligoninė
je. Jo tėvas Frank yra dar
bininkas, jo du sūnūs yra 
armijoje.

Padanga sprogo; 8 mė
ty mergaitė sužeista
Patricia Ann Hartley, 8 

metų amžiaus, buvo sužeis
ta praeitą antradienį, kai 
troko užpakalinė padanga 
sprogo lr rato kepuraitė 
(hubcap) sudavė į jos kai
rę koją. Nelaimė įvyko, kai 
mergytė ėjo netoli savo na
mų, 7032 So. Chicago avė. 
Ji buvo nugabenta į ligoni
nę.

Ketvirtadienis, geg. 4, 1944

Gaisro tragedija

1 mirė, 3 apdegė gaisre
Vienos šeimos keturi vai

kai apdegė, ir vienas iš jų 
mirė, kai ugnis vaikus ir jų 
tėvus sučiupo antrame aukš
te, 4333 Wentworth avė., 
praeitą pirmadienį. Grei
čiausia, kad namą kas tai 
padegė. Stockyards policijai 
buvo pranešta, kad buvo 
matyta bėgant jaunuolis iš 
namo, pirm negu ugnis bu
vo pastebėta.

Šeimos tėvas yra Johh 
Jerry. Pabudintas liepsnų ir 
dūmų, jis nuleido dviejų 
metų ir 7 mėnesių amžiaus 
vaikus į saugią vietą, kai jo 
žmona paspruko iš ugnies 
laiptais. Paskui jis iššoko. 
Gaisrininkai kopėčiomis nu
leido žemyn du jų vaikus: 
14 ir 12 metų amžiaus. Ke
turiolikos metų amžiaus jų 
vaikas mirė po kelių valan
dų ligoninėje, kur visi buvo 
nugabenti. Namas buvo 
gaisro sunaikintas.

Nušovė gatvėje
Praeito trečiadienio ryte, 

2:30 vai., Chicagoje, tarp 
Randolph ir Lake gatvių 
buvo nušautas vyras. Tai 
pirmoji šiais metais žmog
žudystė vidurmiestyje, pa
sak policijos pranešimo.

žmogžudystės auka atpa
žinta kaipo Louis Heller, 45 
metų, 809 N. La Šalie. Jis 
buvo mirtinai sužeistas 
fronte Butler bldg., 162 N. 
State, apie 15 pėdų pietuose 
nuo įėjimo į požeminį trau
kinį. ;* *MUNi

Nuomavimo kambarių sa
vininkas N. A. Franklin, 57 
metų amžiaus, 809 N. La 
Šalie, apžiūrėjęs aukos lavo
ną pasakė, kad jis pas jį 
gyvenęs nuo kovo mėnesio 
kaipo George Bennett.

Ši paslaptinga žmogžu
dystė aiškinama.

k,
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Baisu pagalvoti!
NEW HAVEN, Conn. — 

Walter William Law, 39 me
tų amžiaus, rastas kaltas 
Aukščiausiame Teisme nu
žudyme Miss Rose Branca- 
to, 28 metų amžiaus, laik
raščio reporterės. Walter 
William Law gegužės 2 die
ną buvo nuteistas kalėjiman 
iki gyvos galvos.

Law buvo sučiuptas sau
sio mėnesį, po septynių mė
nesių dingimo minimos mer
gaitės.

Law buvo apakltintas, 
kad jis minimos mergaitės 
lavoną sudeginęs pečiuje. 
Tiesiog baisu pagalvoti, 
kaip žmogus gali taip pa
sielgti.

PIRKITE KARO BONUS!

F

PAS
— Be

Žuvo
Arthur Lyman, 70 metų 

amžiaus, 1206 Montana str., 
tapo užmuštas praeitą ant
radienį, kai jis buvo su
trenktas Halsted str. gatvė
kario, į šiaurę einančio. Jis 
pateko po gatvėkario iš 
priešakio.

Audra
TYLER, Tex. — Anksti 

praeitą antradienį Faunin 
kempėje audra užmušė du 
asmeniu, ir 17 buvo sužeis
ta.

Už $80
Iš kirpyklos, 1130 South 

Western avė., buvo pavogta 
įrankių už $80.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago

« W. CERMAK RD. ................. Tel. CANsl 8887
BEN J. KAZANAUSKAS, Raittalnkao

tt MIRACLE" sienoms
-................ ..... M A LIA V A

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popienoms, ma- 
liavotomg 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.

rrw •*
MIRACLE WAU HNISN
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BERLAND'S
PAINT STORE

M«. Pri..tatoiiiigi7 g. Halsted StVisur *»*'«• CANAL 16g4
Pietvakarių Krautuvė -----  3618 West 26th Street

J.

X Vladą Daukšą, šv. Kry
žiaus parapijos vargoninin
ką, 40 vai. atlaidų proga, 
vargonininkai, daugelis cho
ristų ir svečių suvažiavę jo 
puikion rezidencijon, Mar
ąuette Parke, pagerbė ne
paprasto jubiliejaus — 40 -A 
metų vargonininkavimo mi
nėto j parapijoj — proga. 
Kadangi muz. V. Daukša y- 
na seniausias lietuvių Ame
rikoj vargonininkas, todėl 
šio jubiliejaus proga tapo 
pakeltas į muzikų patriar- 
kus. Puotoj dalyvavo taip 
pat kun. J. Paškauskas ir -ą 
kun. A. Deksnys (“dėdė”).

X Kun. J. Vyšniausko pri 
micijos bus sekmadienį, ge
gužės 7 d., 11 vai., Šv. Jur
gio bažnyčioje. Primicųan- 
tui asistuos kun. S. Petraus
kas ir kun. S. Gaučias, ar- 
kikunigu — prelatas M. L’. 
Krušas. Pamokslą sakys ku- 
nigas Abromavičius. Po pri
micijų vaišės bus parapijos 
salėj.

X P. ir M. šimonėliai, gy
venantieji Roselande, šiomis 
dienomis gavo laišką nuo 
savo sūnaus Pvt. Petro, ku
ris šiuo metu randasi Itali
joj. Buvęs sužeistas, bet jau 
pasveikęs ir vėl grįžęs į 
frontą.

X Lucija Robinson, buvu 
si Aleliūnaitė, šiuo metu gy
vena pas tėvus žinomus vi
suomenės veikėjus Aleli fi
nus, Bridgeporte. Iki šiol 
gyveno vakarinėse valstybė- > 
se, kur jos vyras ėjo karinę 
tarnybą. Vyrą pakėlus į staff 
seržantus ir išsiuntus į An
gliją, žmona grįžo į Chica
go.

X Dr. S. Biežfs pastara
me Dariaus-Girėno Kareivių 
Motinų klubo susirinkime 
davė svarbią paskaitą apie 
vėžį. Paskaitą pailiustravo 
pritaikintais paveikslais.

X Leokadija Jonikaite 
praeitą sekmadienį Ateiti
ninkų draugovės suruoštame 
vakare gerai vaidino tarnai
tės rolę. Jos pavardė buvę 
per klaidą praleista to va
karo aprašyme, praeitą ant
radienį.

X "His Women Folks”
— tokiu vardu Gim. Panelės 
šv. sodalietės ruošia vaidi
nimą Motinos Dieną, gegu
žės 14, parapijos salėj. Vei
kalas bus atvaidintas popiet 
vaikams, o vakare augu- 
siems.

X Juozas Glehauskas, 
vestsaidietis, kuris su žmo
na ir tėvais neseniai persi
kėlė gyventi į Marąuette 
Park, kur (įsigijo namą, jau 
pašauktas į kariuomenę. Lai 
kinai randasi Ft. Sheridan.

X Sylvia Simonėlis, 716 
E. 92 Place, au drauge M. 
Perveneckis iš Bumside iš
vyko atostogų į Floridą, kur 
žada praleisti net pora mė
nesių.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,
DUOKITE JĮ KITIEMS




