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Sunaikino Pescara užtvanką
Rusų lėktuvai puola Sevastopoli

MASKVA, geg. 5.—Rusų; 
didieji bomberiai šiandien 
smarkiai atakavo vokiečių 
garnizoną Sevastopoly, ma
tomai tos bazės “suminkšti
nimui,” pirm negu įvyks 
galutinas rusų pėstininkų 
puolimas.

Rusų lėktuvai išneša vis 
didesnes atakas ant Sevas
topolio. Pradedant trečia
dienio naktį dideli daliniai 
puolė vokiečių ir rumunų 
kareivines, artilerijos įren
gimus ir reikmenų stotis 
apsuptam uoste.

Nors komunikatas vėl pa
kartojo raportą, kad “nėra

SKRYNEJE RASTAS 
MOTERS LAVONAS

LOS ANGELES, Cal., geg. 
5. — Darbininkui pamačius 
skystimą einantį iš vienos 
skrynės railway express 
raštinėj, netoli Union sto
ties, buvo pašaukta polici
ja, kuri rado joje surištą 
moters laivoną.

Ta skrynė pasiekė Los 
Angeles vakar naktį. Ji bu
vo tūlo “John Lopez” siųs
ta į Los Angeles iš Chica
gos miesto.

Apie lavoną buvo apvy
niotas Chicagos Fleetwood 
viešbučio rankšluostis. Poli
cija ten susekė, kad R. Mo
rą, kuris buvo žinomas kaip 
John Lopez, gyveno "ten kurį 
laiką su viena motere, ma
noma nužudytąja.

Lavonas buvo apipiltas 
druska, ir koronerio gydy
tojas sakė negalima pasa
kyti kaip senai ji bus mi
rus. Kadangi nesimatė žaiz
dų, bus daromas skrodimas 
išrasti mirties priežastį.

Chicagos policija ieško 
“John Lopez,” kuris, sako
ma, yra apie 35 metų am
žiaus, tamsus, nedidelio ūgio 
vyras.

PRIĖMĖ LENGVESNĮ 
. TAKSŲ PLANĄ

VVASHINGTON, geg. 5.— 
Atstovų butas vienbalsiai 
priėmė lengvesnį taksų pla
ną, kurio tikslas yra paleng
vinti taksų mokėjimą 5,000,- 
000 mokėtojų. Bylius dabar 
pasiųstas Senatui.

KALENDORIUS
Gegužės 6 d.: Šv. Jono 

apaštalo aliej. virinto; seno
vės: Baltuolis ir Suvartė.

• Gegužės 7 d.: 4-ta» Sek
madienis po Velykų, šv. 
Stanislovas, Šv. Domicėlė; 
senovės: Angis ir Danutė.

Gegužės 8 d.: Šv. Mykolo 
Arkangelo apreišk.; seno
vės: Gintis ir Dainora.

ORAS
Giedra ir vėsu.

svarbių pakeitimų” žemės 
frontuose, priedas raporta
vo, jog rusai atmušė priešo 
žvalgybinius dalinius į piet
ryčius nuo Stanislavovo ir 
į pietus nuo Tiraspolio.

Vokiečių radio pareiškė, 
kad rusų kariuomenė atnau
jino savo ofensyvą prieš tą 
svarbią laivyno bazę, bet 
teigė, kad pirmieji rusų puo 
limai buvo atmušti.

Raportai iš antros Ukrai
nos armijos fronto sakė tūk 
stančiai nacių ir rumunų 
žūva beviltiškose kontrata
kose netoli laši, Rumunijo
je, ir Karpatų kalnu-ose.

Fronte žuvo japonų 
laivyno viršininkas

NEW YORKAS, geg. 5 — 
Tokyo radio pranešė, kad 
Admirolas Mineichi Koga, 
japonų laivyno viršininkas, 
žuvo kovos metu. Pasak 
pranešimo, Koga miręs be- 
vadovaujant mūšiams iš lėk 
tuvo virš frontą

Koga buvo žinomas kaįpo 
patikimas laivyno viršinin
kas. Jis neturėjo tokios re- 
putacij.cs kaip Adm. Isorotu 
Yamamoto, kuris savo laiku 
gyrėsi, kad diktuosiąs tai
kos sąlygas iš Amerikos 
Baltųjų Rūmų. Adm. Yama
moto žuvo panašiose sąly
gose prieš metus laiko.

Žuvusio Koga vieton pas
kirtas Adm. Soemu Toyoda.

Vėlesnis Tokyo praneši
mas sakė Gen. Kumao Oo- 
hashi ir Gen. Yoahitada Shi- 
mokawa mirė balandžio mė
nesy nuo ligų, kurias paga
vo frontuose.

Japonai uždarė
Peiping Universitetą

NEW YORKAS, geg. 5.— 
Chungking radijas sakė stu
dentas raportavęs, jog ja
ponų policija kovo 26 d. už
dariusi Katalikų Universi
tetą Peipinge, ir suareštavo 
keturis profesorius, du lek
torius ir mankštos direkto
rių.

Tą Universitetą vedė šven 
to žodžio vienuoliai. Pasta
raisiais metais jame mokė
si iki 1,200 studentų.

Japonai gręsia kiniečiu Loyang bazei
CHUNGKING, geg. 5. —

Kiniečių komandos praneši
mas sakė japonai, užėmę 
Linju miestą, 60 mylių Į 
pietvakarius nuo Chenghsi- 
en, dar labiau gręsia kinie
čių Loyang bazei.

Japonai vis dar žygiuoja 
pirmyn pagal Peiping-Han- 
kow geležinkelį.

AMERIKOS LAKCNAI VIRS TAIKINIO AUSTRIJOJE

LONDONAS, geg. 5. — 
Šimtai sąjungininkų lėktuvų

.. X . ... . . . . , , r * • j , • * • rytą atakavo nacių įren
gi nuotrauka yra viena vaizdžiausių padarytų by kūnam kovos fronte, ir parodo kaip Amen- . _ ..

kos B—17 “skraidančios tvirtovės” numeta savo vežamas bombas ant Messerschmitt lėktuvų ^iryUS t cuzijos as e 
fabriko Weiner Neustadte, į pietus nuo Vienna, Austrijoje.

Perkerta japonų linijas Indijoje
KANDY, Ceylon, geg. 5. 

—Nežiūrint prasto oro, bri
tai ir indėnai kariai laužia
si į japonų pozicijas prieš 
didžiulę Kohima bazę, ir vis 
tevesivaro pirmyn. Kariams 
labai padeda sąjungininkų 
lėktuvai, kurie puola japonų 
susisiekimo linijas.

Sąjungininkų jėgų virši
ninkas, Adm. Lord Louis 
Mountbatten, pranešė, kad 
“geras progresas” daromas 
visose Kohima sektorio da
lyse.

Jis ta proga pranešė, jog 
sąjungininkų lėktuvų skvad

Britų submarinai 
ruošiasi pult japonus
LONDONAS, geg. 5. — 

London Evening Standard 
šiandien rašė, kad britų sub 
marinai koncentruojami to 
limų rytų vandenyse dide
lėms atakoms ont japonų 
laivų, kurie pristato reikme
nis japonų kariuomenėms.

Britai paleis Gandhi
BOMBAY, geg. 5.—Britai 

autoritetai ryt rytą paleis 
Mohandas K. Gandhi iš na
minio arešto. Priežastis sa
koma “jo silpna sveikata.” 
Gandhi jau kurs laikas ser
ga mala rija ir žemu kraujo 
spaudmu.

Pranešimas sekė japonai 
ieško svarbiausios kiniečių 
jėgos “lemiančiom kovom ”

Japonų bomberiai atakuo
ja Loyang, kuris yra svar
bus Lunghai geležinkelio 
centras 65 mylias į vakarus 
nuo Chenghsien.

Pripažinta, jog japonai 
pasiekė Kioshan pietuose ir 
Yencheng šiaurėje.

ronai nuolat puola Manda- 
lajų ir kitas svarbias baze3 
japonų okupuotoj Burmoj. 
o kiniečiai kariai užėmė In- 
kangatawng kaimą, kuris 
buvo paskutinis kaimas pa
stojantis kelią į Kamaing, 
35 mylias į vakarus nuo 
svarbiausios japonų Myit- 
kyina bazės.

Kiti kiniečių daliniai, Gen. 
Stilwell lydimi, laužiasi į 
japonų pozicijas prie Kauri.

Lėktuvai taipgi atakavo 
geležinkelius prie Maymo ir 
tiltus prie Natkyigon Ir 
Hpaungzeik.

Naujas furlogų planas 
amerikiečiams užjūry
VVASHINGTON, geg. 5.—

sias japonų pozicijas Mar- 
Brazilijos nacion alinis shall salyne.

bankas atsakė Karaliaus ______________
Karo Departamentas šian-, Pe'r° vyriausybės reikalą-' .. y. , - j- ; 
dien pranešė apie mująpla- vira» įmokėti $9,500.000 llfS „310 VO. UZCIHim? 
ną, pagal kurį būtinai rei- 8Um<L priklausančią Jugos- WASHINGTON, geg. 5 - 

lavijai. j Atstovų butas diduma balsųkalingi kariai galės grįžti 
Amerikon trim savaitėm, ir 
tuomet grįsti prie savo dar
bų užjūryje.

Šis planas skiriasi nuo 
taip vadinamo rotacijos pla 
no, kuris duoda kariams 
grįžti Amerikon, bet reika
lauja, kad jie kurį laiką tar
nautų Amerikoje, pirm negu 
grąžinami į užjūrį.

Naujasis planas taikomas 
karininkams ir eiliniems 
kariams, ir paliečia visus 
frontus išskiriant Europos 
ir centrinio Pacifiko.

NORIMA PRATĘSTI 
KAINŲ KONTROLE

VVASHINGTON, geg. 5.— 
Senato finansų komitetas 
šiandien nutarė rekomen
duoti kalnų kontrolės irsta 
bilizacijos pratęsimą dar 18 
mėnesių nuo išsibaigimo bir 
želio 30 d.

Dabar svarstomi byliai* amerikiečių anksčiau išlip- 
numatopratęsimą 1 metams, dintų tame krante.

(Acme- Draugas Telephoto). 
 S.

PARTIZANAI PUOLA 
NACIŲ GARNIZONĄ

LONDONAS, geg. 5. — 
Jugoslavai partizanai apsu
po Mrkonjicgrado miestą, ir 
šiuo. laiku atakuoja vokie
čių garnizoną, kuris smar
kiai priešinasi.'

Pranešimas taipgi minėjo 
kitus partizanų laimėjimus, 
kaip tai užėmimą Uzice, 75 
mylias į vakarus nuo Sara
jevo, ir kontratakas Slavo- 
nijoje, kur privertė nacius 
pasitraukti.

Laisvos Jugoslavijos ra
dio sakė partizanai atkirto 
ir puola Split uostą, ir ap
supo Zagrebą. Maršalas Ti
to to pranešimo nepatvirti
na.

Partizanų radio bai. 5 d 
pranešė, kad Tito vadovau
jamas Jugoslavų nacionali
nis išsilaisvinimo komitetas 
prašė Washingtono, Londo
no, Rio de Janeiro ir Anka
ra bankų sustoti mokėjus iš 
fondų, kurie buvo Jugosla
vijos nacionalinio banko ten 
deponuoti. Sakoma Tito 
bando tuos pinigus išgauti 
partizanams.

Hollandijoje suima daug japonų
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS N. Gvinėjoj, geg. 5.— 
Du nauji, netikėti amerikie
čių išlipdinimai šiauriniam 
Naujos Gvinėjos krante su
gavo nepasiruošusius japo
nus, ir Amerikos kariai su
ima didelius jų skaičius.

Naujieji išlipdinimai per
kirto japonų pabėgimo ke
lius, kuriais jie traukėsi nuo

Paleistam vandeny žuvo daug nacių; 
gręsia ir pačiam Pescara miestui

21-oje orinės ofensyvos dienoje lėktuvai 
puolė taikinius Prancūzijoje, Balkanuose

NEAPOLIS, geg. 5.—Są
jungininkų lėktuvai bomba- 
vo ir sunaikino didžiuosius 
Pescara užtvankos vartus. 
Paleistas vanduo * užklupo 
daug nacių karių, kurie pri
gėrė, ir pilasi į Pescara 
miesto ir ucsto pusę.

Kiti lėktuvai iš Italijos 
bazių atakavo Ploesti alie
jaus laukus, Rumunijoje.

Calais krante, ir tris gele
žinkelių centrus giliau Pran 
cūzijoje.

Tomis atakomis orinė 
ofensyvą pratęsta į 21-mą
dieną iš eilės.

Prastas oras po pietų su-1 bavo Budapeštą, Vengrijoj.

PUOLĖ PARAMUSHIRU, ATMUŠĖ NACIŲ ATAKĄ 
KURU. SALYNE 8m» ARMIJOS FRONTE

• NEAPOLIS, geg. 5.—šios 
dienos štabo komunikatas

PEARL HARBOR, geg. 
5.—Amerikos lėktuvai tre
čiadienio naktį atakavo Pa- 
ramushiru salą, Kurile saly
ne. Tai buvo 27-ta ataka 
ant P.aramushiru, ir 26-tas 
puolimas taikinių Kurile sa
lyne. i

Taipgi pranešta, jog lėk
tuvai iš naujo puolė Ponape 
salą, kur sukėlė didelius 
gaisrus, Nauru salą, ir liku

. . ,, n (I„, VĖLIAUSIOS ŽINIOSužgyre atstovo Dewey (III.) _
rezoliuciją, kun autonzuoja , , ,, ,
sįpecialę investigaciją dėl JaPonV tankų a- nys jau 

pasiekė Loyang miesto pa
kraščius.valdžios elgesio užėmime 

Montgomery Ward & Co. 
krautuvės Chicagoje.

Prieita prie balsavimo pc 
valandos karštų debatų, ku
rių metu administracijos 
priešai įspėjo, jog Kongre
sas atimsiąs iš Prezidente 
panašią konfiskavimo galią

Amerikiečiai pėstininkai 
išlipo 16 mylių toliau Hol
landia sektory, prie Torare 
įlankos, 12 mylių į šiaurva
karius nuo Hollandia, ir prie 
Demta, 16 mylių į šiaurva
karius nuo Tanahmerah 
įlankos.

Demta išlipdinimas buvo 
įvykdytas be jokios opozici
jas. Du ten sugauti japonai 
buvo užmušti.

laikė tolimesnius skridimus.
Nakties metu britų Mos- 

quito bomberiai atakavo 
taikinius vakarinėj Vokieti
joj, o kiti lėktuvai numetė 
minų priešo valdomuose van 
denyse. Visi lėktuvai sau
giai grįžo iš naktinių ope
racijų.

Mažas Liherator lėktuvų 
dalinys puolė taikinius šiau
rinėj Prancūzijoje, nerado 
jokios priešo lėktuvų opozi
cijos, ir saugiai grįžo į sa
vo bazę.

Lėktuvai iš Viduržemio 
hazių antrą naktį iš eilės 
puolė nacių susisiekimo li
nijas Balkanuose. Pirmą 
naktį jie atakavo geležinke
lius Bucharešte, Rumunijos 
sostinėje, o vakar naktį bom

pranešė apie atnaujinimą 
mūšių Adrijos fronte Itali
joje. Vienas vokiečių dali
nys prasilaužė į aštuntos 
armijos pozicijas Ortona 
apylinkėje, bet po aštrių 
kautynių buvo atmuštas ir 
pavarytas.

Abi pusės nukentėjo, bet 
sąjungininkai atsteigė savo 
pozicijas.

Penktos armijos didžią- 
jam Cassino fronte sąjungi
ninkų ir vokiečių artilerija 
apsikeitė šūviais.

IŠ CEyLON — Britai vis 
labiau spaudžia Indijon įsi
veržusius japonus. Manoma 
greit juos išvarys iš Indi
jos.

IŠ WASHINGTONO. — 
Armija ir laivynas reikalai! 
ja tiek naujų rakietinių pat
rankų, kad $35,000,000 pas
kirta jų išvystymui ir gami
nimui.

IŠ WASHINGTON — At
stovas Rankin sakė vetera
nų šalpos bylius bus patiek
tas Kongresui ateinantį tre
čiadienį.

IŠ CHICAGOS — Chica
gos dioceziįos laikraštis The 
New World aštriai sukriti
kavo State Departamentą 
dėl Kun. St. Orievnanski ke
lionės Maskvon.
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Kenoshos kronika
S v. Petro parapijos baž

nyčioj misijas veda kun. A. 
Mažukna, MIC. Kas vakaras 
vis daugiau žmonių atsilan
ko ir tai iš kitų miestų. Jei 
taip bus ir toliau, tai misi
jos tikrai bus sėkmingos. Y 
patingai džiugu mūsų kle
bonui kūn. Pr. Skrodeniūi. 
MIC. Misijos iškilmingai 
baigsis sekmadienio vakare 
7:30 vai. Bus suteikiama šv. 
Tėvo palaiminimas ir dali
nami paveikslėliai šv. mi
sijų atminčiai. Visi kviečia
mi gražiai baigti pradėtą 
darbą.

Ryt dieną per pirmas šv. 
Mišias in eorpere prie šv. 
Komunijos eis Gyvojo Ro

Negaliu Miegot— 
Negaliu Valgyt!

Kai jam* prikimba ▼eikaminia dk 
kietėjimaa ir Jūa jaučitėa Buvai* 
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiikinių kenčiate — gal
vot akaudėjimų, jančiate nemalonų 
kvapų, vidurių suirimų, neviriki- 
nirnų, nemigą, neturėjimų apetito ir 
jūa akiivit jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir iipūtimo — įsigykite Dr. 
Patars daug metų išmėginto Gomoio.> 
Daugiau negu lioosuotojas, jis taip
gi-yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šnknų, žiedų ir augmenų. Gomoso ' 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašiBnti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazua, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmų.
Vartokit tikrai kaip nu
rodoma ant bonkutės 
užrašo. Jei jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmų ma
lonios pagelbos 
nuo užkietėji
mo varginimų 
ir tuo pat laiku 
palengvinti jū
sų skijvj. įsigy
kite Gomoio 
šiandian.

Jeigo jfls negalite neatpirkti savo apylin
kė}. siųskit prsšym* dėl mfliu "lusipaziak 
mui" pasiūlymo Gomoso Ir gausits —

fYVY Al 30c vertės UI NAI Bandymui BonkuteS
Du. pbtkr'8 olijo liniment —
antiseptikai — kuru suteikia greitą paleng
vinimą nuo reumatiikų ir neuralj nikų 
skausmų, muskulinio nugarakausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nyktlelijimų.
DR. PETER'S MAGOLO — alkalinss — 
palengvins laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sntrikimus kaip pavyzdžiui r&kities 
nevirškinimas ir rėmuo.

I Siųskit ti “Special PaskT

žančiaus narės ir sodalietės. 
Taip pat per šv. Mišias apie 
17 vaikučių priims firmą 
šv. Komuniją. Kadangi yra 
gegužės mėnuo pavestas Ma
rijos garbei, tai kaip tik ir 
pritinka, kad vaikučiai ir 
priimtų pirmą šv, Komuni
ją.

Kitą sekmadienį Motinos 
Diena. Šios parapijos soda
lietės tinkamai apvaikščios 
šią šven'.ę bažnyčioj pamal
domis. Pa piet sodalietės 
vyks į Šv. Jurgio parapiją, 
kur iš visų Kenoshos para
pijų dalyvaus sodalietės pa
minėti Motinos dieną ir Šv. 
Panelės Marijos apvainika
vimą. Mūsų parapijoj soda- 
lieeių Marijos apvainikavi
mas įvyks gegužės 28 d. pe 
piet. . x

Didysis Šv. Petro parapi
jos choras, vadovystėj Pr. 
Buj anausko, stropiai ruošia
si prie metinio koncerto, ku
ris įvyks parapijos salėj ge
gužės 28 d. vakare. Visi ra
ginami tą dieną ateiti į pa
rengimą. Kas met šie kon
certai yra sėkmingi, šįmet 
bus daug naujų talentų ir 
daug įvairumo. Klebonas ir 
vargonininkas rūpinasi, kad 
šis koncereas bū.ų sėkmin
gas, nes visas pelnas eina 
parapijai. Parapijonai ragi
nami koncertą paremti at
silankymu. Bus ne tik links
mų dainų, bet ir juokų. Nie
kas nesigailės atsilankęs. Iš 
anksto tikietai yra po 60c . 
o prie durų bus 75c. Tad iš 
ąnksto nusipirkit, sutaupy
site 15c. Iki pasimatymo!

i 40 valandų atlaidai. Pamoks 
i lūs sakys kun. Mikas Jod
ka, MIC., iš Chicago.

Balandžio 16 d. pakrikš
tytas Peter Joseph Stanskaa, 
sūnus Petro ir Josephine 
Stanskų. Kūmais buvo: Ed. 
Markevičius ir Anastazija 
Steuskiūtė.

WO:WII S—.I iMli^aKoaSBČiGBC MNMM

DR. VAITUSH, OPT.
UBTCVU

Pokarinių klausimų svarstymui į Londoną suvažiavę 
Britų imperijos ministeriai. Nuotraukoj iš kairės į deši
nę: Kanados ministrų pirmininkas MacKcnzie King, Pie
tų Afrikos Unijos field maršalas Jan C. Smuts, New Ze
landijos ministrų pirmininkas Peter Fraser ir Australi
jos ministrų pirmininkas John Curtin. (Acme-Draugas 
teiephoto)

bažnyčioje esti trečiadienių 
vakarais 7:30 vai., o sek
madieniais 3:30 popie!. Vi
si raginami nepatingėti atei
ti į; pamaldas, skiriamas Ge
rosios mūs Motinos garbei. 
Jei kada atitiko mūs poeto 
Maironio žodžiai, tai šiais 
laikais:

“Silpni, nusiminę,
“Tavęsp paskutinę 
“Tematome viltį tiktai! 
“Tu savo malone,
“Šios žemės karionę i 
“Palengvink, n?s galę ga

vai.”

Good Counsel” Married La 
dies Society. Nutarta susi
rinkimus laikyti (paskutinį 
trečiadienį kiekvieno mėne
sio. Mokesčiai 10c į mėnesį. 
Valdyba susideda iš: Julės 
Radzevičienės, pirmininkės; 
Anelės Juknialienės, vice 

Veronikos Renzel- 
iždininkės, Elenos

Koschak, raštininkės; ir Ma 
rijonos Pocevičienės, atsto
vės į katalikių moterų aps
kričio susirinkimus. Jau pir 1 
mam susirinkime buvo pra
vesta gražių nutarimų.

praktikavimas

Aktai Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
fu»igiwnz\ akių aptemimo, nėr v uo
lumo, skaudamą akių kari t j, atitai
sė trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 
romaa su elektra parodančia ma- 

klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki S v. 
vak. Seredomis nuo pietų, • Ne-

dėlioj pagal sutartį.
Daagaly atsitikimų akys aUtalsa- 
oam ka akinių. Kalnas pigia* kaip

<712 South Ashland At.
Ptaana VAJUOS 1871

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius ia priežas
ties spalvų reregėjimo — (color 
blindness), kitipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

pirm.;
mann,

Klebonas kun. Pr. Skrode
nis, MIC., gegužės 22 d. švęs 
12 metų kunigystės. Neuž 
mirškime prisiminti savo 
kleboną maldose, kad Die
vas jj užlaikytą sveiką ir 
leistų dar daug me'.ų dar
buotis mūsų tarpe.

Praeitą trečiadienį įvykęs Susirinkimai: sąjungiečių 
moterų susirinkimas buvo, trečiadienio vakare po pa
sekmingas. Suėjo gražus bū-' maldų, o Šv. Juozapo dr-jos 
relis vedusių moterėlių. Var — ketvirtadienio vakare.
das draugystei duotas “Mo -----------
tinos Gerosios Patarėjos’’ Gegužės 12, 13 ir 14 die- 
angliškai ‘ ‘The Mother oi' nomis mūsų bažnyčioj įvyks

Sheboygan

lymo
t g “Special 
i” Kuponų — Dabar

IO įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėt* II uncijų Gomoso ir dykai — 
SOė vertės — bandymui bonkutea 
Olejo ir Magolo.

I O C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

I
Varda

Adrtaas..

Pašto Ofiaaa—______________ _

DR. PETER FAHRNEY t SONS C0.Dapt.
J 581 Woab!ngton Blvd.. Chicago 11. HL 
158 Skraley St, Wlunipog. Man.. Can.

Balandžio 30 d. per Mišias 
šv. Moterystės Sakramęntą 
priėmė S. Sgt. Ed. Gmach, 
gerai žinomas Sheboyga.no 
jaunuolis, sū Petronėle Vit- 
kauskiūte, lietuvių parapijos 
žymia choriste, sodaliete ii 
veikėja visuose par? pi jos 
darbuose. Pabroliais ir pa
mergėmis buvo: Ed. Gir- 
dauskas, Elena Cineliūtė 
Petras Norris ir Adelė Ci 
neliūtė.

Ilgiausių jaunai porai me 
tų!

Gegužinės pamaldos mūs»

DABAR Yra GertanNlaa LailiM Pirkti Pirmo* RAilas 
Namų Materijolą Vi Dar Žemomis Kainomis 1 

Atvykite | roflsų jardų ir apiiflrėklte ata
kų hr aukštų rfišj LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vižkų, aklepų ir fletų. 
PASITARKIT SV MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaulink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS.

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

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

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

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

SĖ

NUVARGUSIOS 
DEGANČIOS 

NIEŽI ANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

VVIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEYINf OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantis

800 N. Clark St., City
SUPERIOR 1462.

Rea. 6958 So. Talman Ave.
Rea. TeL GROvehUl 0617 
Offlee TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 VVest Marąuette Road

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų MorgiČių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

_____________________ OF CHICAGO

4192 Archer Ave. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami lScg- 
samlnuotl ja. modernUklaunla 
metodą, kurią regėjimo mokslą* 
gali sutelkti.

SO METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurio prašali

na visų aklų Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 1 S-toa
Telefonas: CANAL 0323, Clilcago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien-»:S0 a. m. Iki S:tO p. m. 

Traetad. Ir *a«tad. 8:10 a. m.
■ Iki T:00 p. m.

; DR G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
TeLt Yards 1829

Pritaiko Akinius.

wtai8°-
f^Oflso ir Akinių Dirbtini 

4 8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
f Sekmadienyje pagal sutarty.

■ VVHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Everything in the line of 

Fumiture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART

For appointment call — 
REPUBLIC 6051

BS1

8E=

IBARGCTI^
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Western Ave., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehUl 2242

KE 32 33

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSIOIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenne

OFISO VALANDOS:
Mu* S Ori 4 ir noo 6 ild 8 vaL vak. 

NedCUosnls pagal sutarty
Offlee TsL YABds 4787 
Namų TeL PROspeet 1830

TeL Y ARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. rak
Trečiadieni pagal sutarty. '

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
OOao vaLt 1—S ir 8—8:80 F. H. 

Trečiadienlaia pagal sutarty

TeL TARds 5921
Bea.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OOao vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Stree'

TeL CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼. 
Balrmarl, Trečiad. ir teštadlento

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place
*• Tel. REPubUc 7808 ,

TeL CANai 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted SL 
Rezidencija: 6600 S. Arteeian Ava. 
VALANDOS: 11 ▼. ryto Ud 3p.p.

6 . iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS

*144 West 35th Street
VaL: 11-12; 2-4; Ir 4:30-8:30 

Pirmadieniais—2-4 ir 8:30-8^0 
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra to#, 

kurią uždirbame savo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL HEMIock 8700
Rez. tel. PROspeet 6080
Jei neatsiliepia, šauk. SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenne

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

Ofiso Tel...........................VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CinRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Ud 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariua

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Ir Penktadieniais 
-»VaL: 10-12 ryta, 2-6. 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted SL, Chicaga 

Pirmadieniais, Trečiadieniais
/ ir Šeštadieniais 

VaL: nuo 3 p.p. iki 8 vakara

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 <
Rez. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
•aukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.;

Penktad. 8:30 Od 9:30 vak. 
Sežtad. 6 vaL iki 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J. W. Goethe

Sheboyga.no


t
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CLASSIFIED AND "HELP- WANTED" ADVERTISING ld KOVŲ BOUGAINVILLE FRONTE

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI H E.P WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HEI.P WATTTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

1-1 No. llcnrboru Street 
Tel. RANdolph M88-S48S

SVARBUS rRANEŠIMAB
W*r M*npower Oomml«wJon nu

statymai reikalauja kad daugu
ma.* darbininkų turi įsigyti Pa- 
lluonnvlmo Rašt* (statcment of 
availabillty) nuo rialiarttnAs dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Oommlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persitlkrinklt ar Jfls galit gauti 
tr ar Jums reikalinga palluosa- 
vlmo raštas. .lūs sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

LANGŲ PT.OVfiJŲ—HOITSKMFN 
Patyrimo nereikta 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper’s Olisan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sherldan Road

DIRBTUVĖS

DARBAI

VYRAMS
SU AR BE PATYRIMO 

PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWE1L MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

DŽENITORIŲ
Puikios darbo sąlygos šva

rioj vėsioj dirbtuvėje.
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
G«s Mesk 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 Avė.

(4530 West)

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO YVAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKIT Į

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

Central 
Steel & Wire Co.

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims iki 80 
metų senumo. Valandos: nno 6:30 
vakare iki 12:00 valandos nakty. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Amžins 20 iki 50 metų.
Dienos, vakarais ar naktinėmb 

valandomis

AtsUanldt

ILLINOIS 
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

OPERATORIŲ
Patyrusių prie power siuvimo 

mašinų.
VESTMENT DIRBTUVE 

PASTOVUS DARBAI 
23 NORTH FRANKLIN ST.

MOTERŲ
REIKIA

PATYRIMO NEREIKIA 
Apmokamos Atostogos 

laikas ir Pusė Virš 40 Vai.

LLOYD J. HARRISS 

PIE CO.
849 W. Ohio St.

VYRAI IR MOTERYS

a

Amerikos kariuomenės kovų prieš japonus taktika. Kareiviai prisidengę slenkančiu 
pirmyn tanku, nuolatos keičia pozicijas: tai lysdami iš vieno "lapės urvo” į kitą, tai 
pereidami į saugesnes vietas ir t. p. (Acme-Drauga3 teiephoto)

VYRŲ REIKIA — prie malonaus 
darbo: gera mokestis.- Atsišaukite: 
M. GLTCKSTETN & CO.. 209 So. 
Water Market.

DRATOS DARBININKŲ reikia prie 
suvytos drstos channel geležies IrS- 
mu. VVESTERN WIRE & IRON 
VVORKS, 951 W. 18th Place.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nno 17 iki 65 metų amž. 
Kiaušinius atrinkti ir daužyti

PATYRIMO NEREIKIA
VISI 100% KARO DARBAI

ATSISAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 39th St. 
WHITE CITY PROVISION CO.

PATYRUSIŲ MAŠINŲ 
DARBININKŲ 

PRECISION INSPEKTOR. 
ASSEMBLERS 

VYRŲ IR MOTERŲ
Dienomis ar Naktimis 

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

2133 W. Fulton St

GERA PROGA

PARSIDUODA — BU GRAŽUS ARE-
RIAI žemės — arti bažnyčių ir mo
kyklų. 14 mylių pletvakaruose nuo 
63rd ir Arlem. Gera transportaelja 
iki miesto. Puikus tvartas, namai. 
16 akerių medžiais apaugus ganyk
la. $15,000 — Cash.

J. E. HOFFMAN,
918 N. Leamlngton Avė.

PAPR. DARBINIKŲ 
DEL

ABELNŲ ŠAPOS 

DARBŲ
GERA PRADINE MOKESTIS 

IR PROGA ĮSIDIRBTI 
100% KARO DARBAI DABAR 

Nuolatiniai Po Karo Darbai 
MATYKIT MR. LETTO

PARAGON DIE 
CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.
VYRŲ
Virš 50 Metų

DIENĄ AR VAKARAIS 
DARBAMS

Nereikia kilnoti ir nėra sunkių 
darbų.

DARBO VIETA APRIBOTA

WESTERN UNION
TELEGRAPH CO.
417 S LaSalle St.

VYRŲ — .RFCFIVTNG DF.PT.
NVOLATINT; SVARBUS DARBAI 

ISrAoklnsim jus kvalifikuoti dėl Jsl- 
dirbimo darbe. Matvklt Mr. John 
son, ar pašaukit CAL 4730. 
STANDARD UNIT PARTS CORP

2027 S. Michigan Avė.

Dirbtuvės Darbininkų 
VYRŲ 

★ ★ ★
GERA PRADINE MOK. 

IR
PROGA ĮSIDIRBIMO

★ ★ ★
100% KARO DARBAI 

Nuolatiniai Po Karo Darbai 
MATYKIT MR. LETTO

PARAGON DIE 
CASTING CO.

6851 W. DICKENS AVĖ.

BUS MERGINŲ
Dirbtuvės cafeterijoj. Pui
kios darbo sąlygos švarioje 

vėsioje dirbtuvėje
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask Division 

4951 W. 66th St.

HELP WANTED — MOTERYS

VYKŲ — abelniems dlrbtuvP-s dar
bams. Gera mokestis, 48 vai. j sa
vaitę. Alsišnukit antram aukšte.

107 S. CLINTON ST.

"VYRO
Apvalyti dalis plating rūme

10 VAL. Į DIENĄ 
5 DIENOS Į SAVAITĘ

MONARCH PLATING 
WORKS

413 Milwaukee Avė.

LENGVI SĖDINT 
DARBAI

ARMATURE WINDERS
T.aminators Tapers

Coli Winders 
Stator Ooil Winders 

Solderer*
Laithe Operatorių

Commutators Assemblers
Dykai ligoninės ir gyvybės ap- 
drauda. Cafeterijoj valgis žemo

mis kainomis.

EXCEL AUTO RADIATOR 
COMPANY 

320 E. 21st Street

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata «0c Į valandą su 5c 

pakėlimu pabaigoje 2 savaičių.
5c premija dirbantiems vakariniais 
ar naktiniais šiltais. Pirmas šiltas 
7:50 ryto Iki 4 pp., vakarinis šiltas 
4 pp. iki 12:30 ryte, naktinis šiltas
12:30 iki 7:30 ryte.

ATSIftAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm Šeštad.
1:10 ryto Iki 4:30 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ 1

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

ADVERTISE
In Americ&’s Greatest

Lithuanian Daily Newspaper 
ĖST ABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

L1THUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

AUSTRALIJA
Rašo KUN. A. BRIŠKAr

De Guiros pas
karalių ir Šv. Tėvą

Senovės žmonių pasišven
timas dėl Kristaus ir tikė
jimo, gal, kai kuriems at
rodys kaip gražus sapnas. 
Tačiau darbai ir vargai ne
išdils iš istorijos ir knygų, 
nes jie yra amžini.

De Guiros su nusiminu
siais likusiais drąsuoliais 
vargais negalais grįžo į Eu
ropą. De Guiros buvo labai 
tikintis žmogus. Kaipo jū
rininkas jis žinojo daugybę 
salų Ramiam okeane ir ma-

★ ĮDOMIOS ŽINIOS apie 
penktąją žemės kamuolio dalį, 
jos gyventojus, gyvūniją, 
augmenis ir taip toliau...........

ti į; Šv. Dvasios draugiją. Iš
rinkta 19 vyrų, kurie suda
rė valdžią. Ir taip buvo pa
daryta pirmoji tvarka šioje 
saloje. Sekminių dienoje, 
1606 m., paskelbta De Gui
ros valdžia. Be tų 19 "mi- 
nisterių”, dar paskirta 13 
vyrui įvairiems valdiškiems 
darbams.

Nežiūrint gražios pra
džios, De Guiros buvo pri
verstas apleisti tą šalį. Ko
kia tam buvo priežastis, iki 
šiol dar neišaiškinta. Vargu 
kas ir sužinos. Išplaukus į 
jūrą, kilus didelei audrai, 
jo laivas pasimetė nuo kitų

tė gyventojus tų salų. Bū-1 laivų ir, po ilgo klajojimo

baigės jo jūromis kelionės. 
1616 m. baigė savo žemiš
kos kelionės vargus.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
"Drauge”. -

'-g? ^ForafietterDay

U.S.WAR BONDS
Eleven members of a secret Bel- 

gian underground orgamsation re- 
eponsible for aiding United NationB 
fliers shot down over German occu- 
pied territory were executed by 
Nazi firing squads recently over a

PAKUOTOJŲ
Puikios darbo sąlygos 

švarioj vėsioj dirbtuvėje
Clearing Distrike

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask Division 

4951 W. 66th St.

DŽENITORKŲ
Puikios darbo sąlygos šva

rioj vėsioj dirbtuvėje.
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask Division 

4951 W. 66th St

MOTERŲ
Mekanlžkal palinkusių atlikti 

VYRU DARBUS už LYGIĄ MO
KESTI. Regularia pakėlimas. 
Pašaukit Mr. Mlner, CALumet 2121

R. R. DONNELLEY & SONS 
COMPANY 

2117 Calumet Avenue

CTRL OR WOMAN
For purchaning dept, aome typlng. 
Thla ia an ereolient opportunlty for 
a brlght giri <tr woman. Intereatlng 
work. Oood pay and eentrailzed 
transportatlon. A ak for Mr. O. T^reh.
HOOKF.R OI.ASS A PATNT MFG. CO. 

1454 So. Wrstem Avė.

VYRŲ REIKIA
Patyrimo Nereikia

Abelnai $45 į Sav. 
Pradedant

LLOYD J. HARRISS 
PIE CO.

849 W. Ohio St.

ASSEMBLERS
Amžiaus 17—50. patyrimo nereikia, 
bet pageidaujama, prie švaraus ma
žų bencb darbu dirbant prie Radar 
ir radio Įrengimų.

UNDERWOOD ELECTRIC MFG. 
COMPANY

3120 W. Grand Avė.

SEAMSTRESSES AR 
RANKOMIS SIUVĖJŲ

Geros Valandos ir Mokestis 
Laikas ir pusė virš 40 vai.

2200 DIVERSEY 
ar paiakit 

ARMitage 8012

JAUNA MOTERIS 
ABELNIEMS OFISO DARBAMS

Pastovus Darbas 
5 dienos į savaitę 

ATSISAUKIT 3-člam AUKŠTE

% H. J. HEINZ CO.
342 N. Western Avė.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

3-day period. They were charged 
by their German captors vvith '‘aid
ing the enemy.”

Here in America we can aid in 
the fight against Hitler vvithout'en- 
dangering our lives if we do our 
work diligently and buy War Bond* 
every pay day.
W88 7410 U. & Tr«o«urv

damas ne tik jūrininkas, bet 
ir tikras Kristaus kareivis, 
statė sau pareigą tų salų 
gyventojus ne kardu pasau
liui, bet kryžiumi Dievui pa
traukti.

De Guiros kad ir nuvar
gęs, bet jo širdyje liepsnojo 
karšta artimo meilė, bet 
jautė, kad vienas tame už
sibrėžtame tiksle daug ką 
nuveikti negalės. Grįžęs jis 
ieškojo būdų, kad pasima
tyti su šv. Tėvu ir Ispani
jos karalium, kad išdėstyti 
jiems sumanymą ir gauti 
pritarimo.

Po didelių pastangų, pa
galios, pasimatė su šv. Tė
vu ir su Ispanijos karalium, 
smulkiai išdėstė viską, ką 
salose matė ir patyrė.

Karalius ir Šv. Tėvas pri
tarė De Guiros pareikštoms 
mintims. Tad po tinkamo 
pasiruošimo jis iš naujo iš
sirengė kelionėn į pietų van
denis. 1605 m. trimis laivais 
išplaukė skelbti salose Die
vo karalystę tarpe laukinių 
žmonių. Visi tų laivų ke
liauninkai buvo Šv. Dvasios 
Vyčių draugijos nariai.

De Guiros laivais keliavo 
nuo vienos salos prie kitos 
iki pasiekė didžiausią salą, 
kurią jis pavadino Austria- 
lia dėl Eapiritu Santo, tai 
yra pagerbimui savo kara
liaus, kuris buvo kilęs iš 
Hapsburg karališkos šeimos.

Gražioje vietoje, ant der
lingos žemės buvo įsteigta 
pirmoji baltųjų žmonių ko
lonija. Pirmoji medinė baž
nyčia buvo pastatyta švč 

Vaikai yra gyvenimo žk> Panelės garbei. Vietos gy
dai. Jais remiasi gyvybė, ventojus pradėjo organizuo-

jūrose, pagalios priplaukė 
Meksikos krantus. Čia ir

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Sprlngslnlal
Matrosai Stinlln Ooucb

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBI

TUOS GINKLUS
iINTNKŲ ' 
PAGAMINTI!

Čia rasite tok) darbą, kuiį 
norite ir pajėgsite dirbti.

Nusipirk Tikietų ir
Matyk "Mamytę"

"Mamyte” — tokiu ant- 
galviu scenos vaidinimą ren
gia Rožių ir Lelijų klubas 
sekmadienį, gegužės 14 d., 
Dievo Apvaizdos parapijos 
salėj. Programos pradžia 4 
vai. popiet. Įžanga 30c. Rap.

LEMPŲ SHADF. IŠIURRCJŲ—šilko: 
tiktai patyrusių; pilnam ar daliniam 
laikui.

HOCTOR RTUDIOS,
5955 nro*dway, Tel. Ijongbeach 445S

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

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

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 m8a

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ai plgesn) nuošimty — be komiilno 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.................... Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

i
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DRAUGAS
7 Tn LITHUANIAN DAILY FRIEND

2834 South Oakley Ave. Chicago, Dlloois
Published Daily, exccpt Sundays,

. . by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

>6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Ueina kasdien, išskyrus sekmadienius. ‘

rrenmaeraton kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *............................................................................. $7.00
Pusei metų ....................................................-.................. 4.00
Trims mėnesiams ........................................................... 2.00
Dviem mėnesiams .......................................................... 1.50

| Vienam mėnesiui .................................................................... 75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams .....................................................................  $6.00
Pusei metų .............................................................. 3.50
Trims mėnesiams ............................................................. 1.75
Dviem mėnesiams ........................................................... 1.25
Vienam mėnesiui .................................................  75

Užsieniuose:
Metams .............................................................................. $8.00
Pusei metų ............... .................................... •............... 4.60
Trims mėnesiams ............................................................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams ra£tų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai lr aiškiai (jei salima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Claao Matter March 31, 1016 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Politikų susirūpinimas
Politinės sferos vis dar tebespelioja, ar Prezidentas 

Rooseveltas kandidatuos ketvirtam* terminui, ar ne. 
Daug kas jau yra palinkę manyti, kad ne. Respubliko
nai, žinoma, to norėtų, nes jaučia, kad p. Rooseveltą 
nugalėti rinkimuose nebūtų lengva. Demokratų parti
jos šutai visai nenori prileisti minties, kad Rooseveltas 
nekandidatuos. Partijos pirmininkas aną dieną tik tiek 
tegalėjo pasakyti, kad Prezidentas, jo manymu, bus 
kandidatu ketvirtam terminui.

Atrodo, kad tik demokratų partijos konvencijoj te- 
paaiškės prez. Roosevelto nusistatymas.

★
Chicagos lietuviai katalikai susilaukia dar vieno jau

no kunigo. J. E. arkiv. Samuel Striich šiandien įšven
tina trisdešimts diakonų kunigais. Jų tarpe yra ir mū
sų tautietis kun. J. P. Vyšniauskas, kuris pirmas šv. 
Mišias atnašaus rytoj Šv. Jurgio bažnyčioj. Sveikiname 
ir linkime geriausių sėkmių naujam, jaunam kunigui 
sunkiose ir atsakomingose pareigose.

APŽVALGA

Šeimos savaitė J

ŠIŲ LAIKŲ PADĖTIS
Ryt prasideda šeimos Savaitė. Jos minėjimas baig

sis gegužės mėn. 14 d. — Motinos Dieną
Šeimos šiais laikais gyvena ypatingai sunkius laikus. 

Kai matome languose vėliavėles su žvaigždutėmis, ypač 
su auksinėmis, suprantame kokia nuotaika tuose na
muose. Vadinas, iš tų namų yra išėjusių ginti savd 
kraštą. Kai matome lange auksinę žvaigždę, aiškiai ži
nome, kad į tuos namus, į tą šeimą jau nebesugrįš vie
nas brangus asmuo.

Tokia padėtis namie esantiems ypatingai svarbias 
pareigas uždeda. Ji© turi rūpintis šeimų gerove, jų do
roviniu ir fiziniu sveikatingumu. Tie kariai, kurie su
grįš po pergalės į savo namus, norės sugrįsti į sveikas, 
nieku nepažeistas šeimas. Tie, kurie kris mūšių lau
kuose, jiems turi būti užtikrinta, kad jie neveltui savo 
galvas paguldė, kad likusieji namie bus verti jų aukos 
ir stiprins savo krašto ateitį. Nuo šeimų dorovingumo, 
nesuardomumo ir sveikatingumo daugiausia pareina 
krašto gerovė ir jo© ateitis.
MOTINA-DARBININKfi

Šiandien milijonai motinų dirba karo pramonėj. Dir
bi, nes ir krašto ir šeimų gerovė to iš jų reikalauja. 
Tačiau, motinos, atlikdamos šią patriotinę pareigą, tu
ri neužmiršti esančios motinomis. Jos turi surasti lai
ko šeimai, vaikams, kurie reikalauja jų motiniškos mei- 
lčs, globos. Darbas dirbtuvėj neturi sutrukdyti vaikų 
priežiūros ir auklėjimo eigos. Reikia turėti galvoj vieną 
labai svarbų dalyką: kas iš to išeitų, jei ir laimėtume 
pergalę, jei mūsų jaunoji karta išaugtų dvasiniais ir 
fiziniais ištižėliais. Tautos, kurių šeimos yra paįrusios, 
I įtvirkusios, kurių jaunoji karta atsisako gyventi pa
doriu, krikščionišku gyvenimu, ateities neturi. Todėl, 
mūsų pergalę turi sekti šeimų visokeriopas palaikymas 
ir stiprinimas.
SKAUDŪS REIŠKINIAI

Skaudu ir šiurpu darosi, kai kasdien ir skaitome laik
raščiuose apie divorsus, apie nesantaikas šeimose, apie 
didėjančius nusikaltimus jaunimo tarpe. Tai reiškiniai, 
kuri© mus visus verčia labai rimtai susirūpinti. Tam 
susirūpinimui gera proga bus šią savaitę, kuri specia
liai yra skiriama šeimų reikalams.
PREZIDENTO ŽODIS

Šeimos Savaitės proga Prezidentas Rooseveltas pa
darė labai gražų pareiškimą. Jis ragina didinti pagar
bą Amerikos šeimai, ši savaitė... “tepakviečia ypatin
gą Dievo palaimą Amerikos šeimai.”

Prezidentas išreiškė savo troškimą, kad mūsų šeimos 
neužmirštų senų, gražių krikščioniškų dėsnių ir papro
čių, kuriais remiasi šeimų sveikatingumas ir gerovė. 
“Senoji dvasia namuose,” jis sako, “turi būti saugo
jama; šeimos sąvoka tautoje, pirm visko, turi būti 
sveika ir gyva.“

Aišku, kad taip. Sveika, nesuardoma, krikščioniška 
šeima — tai pats stipriausias tautos ateities pagrin
das.

★
Daug lietuvių draugijų rytoj turės susirinkimus, šiuo 

primename neužmiršti išrinkti savo atstovus į svar
biąją Lietuvių Konferenciją Chicagoj, kuri įvyks ge
gužės mėn. 21 d. Lietuvių Auditorijoj.

Smerkia Orlemanskio kelionę
“The New World” šios savaitės laidoje parašė stiprų 

editornlą apie lenkų kunigo Orlemanskio kelionę į 
Maskvą. Šis katalikų savaitraštis, nurodęs kun. Orle
manskio prokomunistines tendencijas, sako, kad tasai 
kunigas nieko nea stevauja. Jis buvo pakviestas į Krem
lių tuo tikslu, kad bandyti suskaldyti lenkų sentimen
tą Jungtinėse Valstybėse ir skinti kelius komunistinei 
valdžiai Lenkijoje įsteigti.

Jei Stalinui būtų rūpėję Lenkijos reikalai, jis būtų 
kvietęs lenkų visuomenės atstovą. Jei būtų norėjęs tar
tis dėl Rusijos katalikų religinės padėties, jis būt pa
kvietęs Jungtinių Valstybių katalikų hierarchijos įga
liotą atstovą.

Be kitko, “The New World“ stebisi, kad valstybės 
departamentas, kuris visa pilnuma pripažįsta Lenkijos 
vyriausybę užsieny (Londone), matė reikalo išduoti 
pasą tos vyriausybės priešui — komunistuojančiam 
kun. Orlemanskiui. Šis valstybės departamento pasiel
gimas, ištikro, sunkiai yra išaiškinamas ir, kaip dabar 
atrodo, visai nepateisinamas.

Gina Suomijos teises
Anglų žurnalas “The Nineteenth Century and After“ 

energingai gina Suomijos teises. Kalbant apie taikos 
reikalus tarp Rusijos ir Suomijos, šis žurnalas sako, 
kąd suomiai visuomet buvo ir tebėra taikos šalininkai. 
Suomiją į karą įtraukė ne kas kitas, bet Rusija. Straips
nis baigiamas pareiškimu, kad suomiai yra ištroškę 
taikos. Jie neabejotinai priims taikos sąlygas, jei jiems 
bus leista gyventi nepriklausomu gyvenimu. “Jie biją,” 
rašo anglų žurnalas, “kad raudonoji armija gali oku
puoti Suomiją ir kad jų šviesūnija gali būti deportuota 
į arktiką ir aziatiškus Rusijos kraštus, kaip buvo de
portuota Baltijos valstybių, rytinės Lenkijos ir Besa
rabijos šviesūnija, ir kad po to jų kraštas gali būti 
aneksuotas, pravedant dirbtiną plebiscitą.”

Suomių padėtis nušviesta teisingai. Suomių tauta 
nori taikos. Kai bus garantuota laisvė ir nepriklauso
mybė, ji tuoj padės ginklus į šalį.

Ko jie pasigenda
Bolševikų “Laisvė” parašė “įdomų“ editoriilą apie 

kun. Orlemanskįi ir lietuvius kunigus. Straipsnis tuo 
yra įdomus, kad tasai bolševikų šlamštas pasigenda 
Orlemanskių lietuvių kunigų tarpe. Bet, esame tikri, 
jų nesuras. Lietuviai kunigai yri geri Amerikos pilie
čiai, ištikimi ir drausmingi ir visu griežtumu stovi už 
laisvos ir nepriklausomos Lietuvos atsteigimą. Todėl 
bolševikai be reikalo eikvoja laiką ieškodami talkinin
kų lietuvių katalikų tarpe tautžudiškiems darbams dirb
ti.

Tiesa - nėra propaganda
Naujienos parašė ilgą apžvalginį straipsnį apie lie

tuvių bolševikų skelbiamas melagystes ir jį taip už
baigė :

“Ne, tiesos sakymas nėra propaganda. Bet komu
nistų melai tai, iš tiesų, propaganda — ir tai labai 
panaši į Goebbelso. Kaip nacių propagandos minis
teris visus hitlerizmo priešus vadina “bolševikais”, 
taip Stalino papūgos visiems sovietų politikos prie
šams prikaišioja “hitlerizmą”. Totalitarinis melas 
vienoje ir antroje pusėje.”

GEGUŽĖS
MĖNUO

Ražo Vysk. P. BOėys, MIC.

Gegužės 6 d , 1944
JONAS IR ALIEJUS 
VERDAMAS DAŽAMS

Imperatoriui Domitijonui 
viešpataujant Roma buvo 
didžiausias pasaulyje mies
tas: apie du milijonai gy
ventojų knibždėjo jame. Ver 
gų, žinoma, buvo daugiau
sia, bet skaitlingai ir draus
minga kariuomenė buvo sau
gi valdžios ir vyriausybės 
atrama. Sostinėje buvo be
galės brangius turtą. Aikš
tės ir gatvės blizgėjo rink
tais murmulais ir dar La
biau nepaprasto meno trio- 

. bomia. Miesto įmonės buvo 
milžiniškos. Vienų tik dažų 
miesto pastatams kas me
tai suvartodavo neapsako
mas daugybes.

Po išmintingų imperato
rių Vespazijano ir Tito už
stojo jųdviejų giminė men
ko proto ir dar menkesnės 
doros Domitijonas. Gausiai 
apmokami šnipai jam pra
nešdavo, kad mieste yra ne
pasitenkinimų, bet saugoda- 
vosi pranešdami, kad neiš
tartų tikros nepasitenkini
mų priežas ies, būtent, pa
ties imperatoriaus nenaudu- 
mo. Šnipai pranešdavo, kad 
krikščionys daugėja, kad jų 
Įkūrėjas buvęs pavergtosios 
žydų tautos karaliaus ainys 
ir sukūręs kažkokią Dan
gaus karalystę, kurią dabar 
Jo sekėjai vadina neįtaria
mu Bažnyčios vardu, kad 
dėl pretenzijų karaliauti 
Krikščionių Įkūrėjas tapęs 
Piloto įsakymu nukryžiuo
tas, kad dabar to Nukry
žiuotojo giminaitis Jonas

Mes nežinome ką kalbėjo 
prefektas, darydamas Jono 
Apaštalo kvotą, tik žinome, 
kad ta kvota buvo trumpa 
ir įvyko, kaip paprastai aikš 
tėję. Ten pat didžiuliame ka
tile virė nevalytas aliejus 
miesto reikalams. Prefektas 
liepė Joną įmesti į užvirusį 
aliejų. Liktoriai bematant tą 
įvykdė. Užbaigęs savo posė
dį prefektas su liktoriais pa
rėjo namo. Ugnis po katilu 
užgeso. Mies.o darbininkai, 
kuriems reikėjo pradėti var
toti virintas aliejus, nuste
bo pamatę Joną gyvą ir 
sveiką. Jam išlipant iš keis
tos maudyklės, jie garsiai 
riktelėjo “Vivat“ (lai gy
vuoja).

Šiandien Katalikų Bažny
čia. mini tą nepaprastą įivy- 
kį. Iš visų dvylikos apašta
lų tik vienas Jonas mirė sa
vąja mirtimi, sulaukęs labai 
žilos senatvės: virš 100 me
tų. Bet ir jisai yra mari y r, 
kitaip sakant, liudininkas, 
kurs savo gyvybės kaina f 
Liudijo Kristui. Apaštalas 
būtų galėjęs lengvai išveng
ti verdančio aliejaus katilo, 
jei būtų užsigynęs Kristaus, 
bet to nepadarė. Iš kitos pu- 
gyvenąs čia Romoje tarp žy- 
dų už Kapujos Vartų (Por
tą Capena).

Domitijonui valstybės rei
kalai nerūpėjo, bet rūpėjo 
būti imperatorium. Jo norą

PIRKITE KARO BONUS!

PIERRE MAURICE

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys) Jei tavo glo
bojamieji klauso tėviškų 
patarimų, kuriuos privalo 
jiems duoti jų klebonas, 
maišto banga, kurią tu ma
nais pastebėjęs berniuke, 
bus lengvai atremta.

—Klebonas man nepaslė
pė, kad jo berniukas dažnai 
pasiduoda pykčiui. Tai — 
vienintelis priekaištas, kurį 
jis gali jam padaryti. Jis 
mums davė suprasti, kad, 
jei ponia Baurain rodo daug 
prielankumo šitiems vai
kams, j 03 vyras, geras mū
rininkas, priešingai, esąs be 
veik žiaurus. Kada jis būna 
įsigėręs,—o tai dažnai būna, 
—jis jau nebesusivaldo. Bet 
jis visuomet randa savo au
klėtinį tarp savęs ir mažo
sios Teresės, ir jaunasis vil
kiukas moka parodyti dan
tis. Baurain daug sykių 
skundėsi prieglaudai dėl jo 
apmaudingumo.

—Ir prieglauda, žinoma, 
vaikiną tinkamai įppėjo *

—Taip.
—Tai puiku!
—Mano žmona bandė Bau 

rainą pabarti, bet girtuok
lis ją priėmė labai išdidžiai 
ir padarė pastabą, kad ji 
neturinti jokių teisių jo 
įsipėjinėti.

—Jėga paremta neteisin
gumo.

—Aš nuo tavęs neslepiu, 
kad šita aplinkybė labai 
blogai paveikė mano žmoną. 
Ji būtų norėjusi atiduoti 
šituos vaikus į kitą šeimą.

III SKYRIUS

VARGAS SILPNAM

Prabėgo vėl penkeri me 
tai. Puikybė vis dar palaiko 
Enguerrando gyvenimą. Ta
čiau Lorotas rodo jam dir
vą pilną kūkalių, už ką jis 
yra atsakingas. Enguerran- 
das kovoja; tai praeinąs 
bandymas,—sako jis Loro- 
tui. Bet Lorotas trauko pe
čiais, ypatingai nurodyda
mas į jo sūnų. Nes Maksas 
liekasi nepaklusnus kiekvie
nam patarimui. Ponia En- 
guerrand turėjo ir laikraštį 
palikti, kad atsidėtų tik sū
nui. Bet aiškiai matyti, kad 
viskas veltui. Ji kovoja žing 

"isnis po žingsnio prieš šitą 
maištingąją prigimtį, ieško
dama jautriausio taško, kur 
galėjų įdiegti geresnę viltį, 
bet veltui. Maksas turi še
šiolika metų- Liguista ir 
per ankstyva ąistra laiko jį 
po savo letena. Būdamas la
bai gabus, jis galėjo puikiai 
pabaigti mokslus, bet nero
dė jokių pastangų. Pavojin
gas ženklas, kad jo tėvas 
turėjo apmokėti keletą sko
lų. Maksas, atrodė, turi tik 
vieną tikslą: išnaudoti savo 
gyvenimą. Vieną dieną, nu
siminimo priepuolyje, jo 
motina ištarė Dievo vardą; 
jai atsakė pajuoka; jos sū
nus paklausė, ar ji nesap
navusi, ir motina nuleido 
galvą.

(Bus daugiau).

I

įvykdė ūmai: Jonas, Zebe- 
diejaus sumas, kilęs iš Gali- 
liejos, surištas tapo atves
tas į aikštę pas Lotynų Var
tus, kur vietinis prefektas 
darydavo teisinus savai ir 
šalymoms apylinkėms, ar 
nuovadoms. Pažiūrėjęs j jį, 
prefektas susyk pamatė, kad 
čia Galiliejos žvejys, o ne 
kandidatas į imperatorius, 
ne konkurentas Domitijonui, 
už kurį dar tvirtai stovėjo 
visi pretorijanai — kariuo
menės pažiba. Bet ir pre
fektui pavojinga yra laisvą 
paleisti tą, apie kurį impe
ratoriui buvo sakyta, kad 
turi pretenzijų viešpatauti, 
sės, Tertulijcno paliudyta
sis įvykis, kad žmogus iš 
verdančio aliejaus maudy
nės išėjo gyvas ir sveikes
nis, negu pirma, taip pat 
vertas mūs dėmesio. Nuo 
savęs aš turiu prisipažinti, 
kad nežinau, katras įvykis 
yra didesnio nusistebėjimo 
vertas: ar gyvo išlikimas 
verdančiame aliejuje, ar 
žmogaus pasiryžimas neiš
siginti Mokytojo, o veikiau 
duotis išvirinti aliejuje.

Kadangi buvo krikščioni
joje žmonių tiesą stačiusių 
aukščiau už gyvybę, tai ta 
krikščionija ir įsigalėjo pa
saulyje. Mokykimės brangin
ti tiesą ir mes. Pažinkime 
tiesą ir tiesa išlaisvins mus 
(Jon. 8, 32).

Darbuojasi lietuvių 
naudai

>
Kun. Jonas J. Jakaitis. 

MIC., viršininkas TT. Mari
jonų įsteigtos misijos Pietų 
Amerikoj, kur randasi daug 
lietuvių išeivių. Kadangi to
ji misija reikalinga nuola
tinės paramos, tad Brigh
ton Park veikėjų J. Pumpu
tienės ir O. Jasparienės rū
pesčiu sekmadienį, gegužės 
7 d., Darius-Girėnaą salėje, 
4418 9. Western Ave., 3 vai. 
popiet ruošiama kauliukais 
žaidimo pramoga, kurioj bus 
labai daug ir vertingų do
vanų. Visiems lietuviams ge
ra proga paremti Tėvų Ma
rijonų misiją Pietų Ameri
koj atsilankant į šį paren
gimą. Todėl visi nuoširdžiai 
kviečiami.

r-

i
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Nelaukti nuotykiai iš marksistų - komunistą gyvenimo
NESE KRYŽIŲ 
400 MYLIŲ

Gerokai prieš šį karą dau 
gelį nustebino • nepaprastas 

"įvykis Vokietijoje: jaunuo- j 
* lis darydamas atgailą, pa

siryžo nešti kryžių ant sa
vo pečių net 400 mylių. Ko
kios gi tokio nepaprasto pa- 
siryžimo priežastys ? Štai 
jos: Liudvikas Vėberis, dar 
pačioj jaunatvėje, prisirašė 
prie komunistų partijos Vo- 

A kietijoje. Ilgą laiką buvo 
uolus partijos narys' ir, lai
kydamasis partijos linijos 
— aršus kovotojas prieš ti
kybą. Bet — nelaimė. Jau
nas Vėberis staiga neteko 
regėjimo. Palaužtas jaunuo
lis veltui varstė gydytojų 
duris — pagalbos nerado. 

> Aklumo atitvertas nuo lig
šiolinio pasaulio, jis ėmė 
daugiau galvoti, svarstyti 
gyvenimo klausimus, prisi
minti mielus ankstybesnius 
jaunystės metus' ir... grįžo 
į tėvų tikėjimą. Turėjo jis 
tada apie 26 m. amžiaus. 
Kas svarbiausia — a gavo 
regėjimą nors vienos akies. 

M Tą jisai laikė tikra Dangaus 
dovana, nes gydytojai jam 
nebuvo pagelbėję. Jausda-i 
mas nepaprastą dėkingumą! 
Dangui ir norėdamas dary

ti viešą atgailą už savo vie
šus nusikaltimus, jisai pa-Į 
siryžo nuo tėviškės nunešti 
kryžių į stebuklingąją vietą 
Altoetinge, apie 700 km., 
daugiau, kaip 400 mylių. 
Kryžius buvo apie 12 pėdų 
ilgio ir apie 6 pėdas skers- 
menyje. Kantriai jis nešė 
kryžių, neatsižvelgdamas nei 
į blogą orą, nei speigą, kol 
įvykdė savo heroišką pasi
aukojimo aktą Dievo Moti
nos garbei.

BUVUSIOJO KOMU
NISTO ŽODIS

Nusivylęs marksizmu 
prieš kiek metų iš komuniz
mo į katalikybę atsiveri ė 
aukštas Nevv Orleano valdi
ninkas A. Hoore. Įdomus y- 
ra jo pareiškimas, kurį ji
sai paskelbė 1937 m. vietos 
katalikų dienraštyje:

— Buvo laika®, kad apie 
Katalikų Bažnyčią negalėjau 
pamąstyti be pykčio ; o šian
dieną mane ima pyktis, kad 
taip dariau... Komunistams 
yra kalte kalami’, kad vie
nu didžiausių priešų yra re 
ligija, ypač katalikų tikėji
mas. Tikėkite: tai visiškai 
teisinga. Kol pasaulyje bus 
religija, tol nebus komuniz
mo. Kodėl? — Tikintis žmo-

GEDULO MIŠIOS UŽ ŽUVUSIUS ENIWETOKE

Kur nors Pacifike ant vieno Amerikos transportinio 
laivo katalikų kapelionas laiko šv. Mišias už žuvusius 
amerikiečius Eniwetok sales kovose. Kapelionui patar
nauja marinai, seabees ir pakraščių sargybininkai. (US

T Coast Guard photo; NCWC-Draugas)

JAPONAMS PADARYTA DIDELI NUOSTOLIAI
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gus negali pasiduoti grynai 
apgaulei. Taip. Daugelis pa
sidarė komunistais ne dėl 
to, kad komunizmas būtų 
juos patraukęs savo kilnu
mu, bet kad jie norėjo pa
bėgti nuo tikėjimo pareigu. 
Reikia atminti, kad šiandie
ną daugelis miesto žmonių 
yra nebetekę valios, dvasi
niu jėgų, yra perdėm ieško
tojai to, kas kūniška, čia 
jiems skersai ke'io ir atsi
stoja visokie Dievo ir Baž
nyčios' įsakymai. Nors jie 
begaliniai naudingi, tačiau 
kas neturi valios jiem® nu
silenkti, ie dorovės įsaky
mai lieka begalinė našta, 
nuo kurios stengiamasi pa- i 
bėgti...”
NELAUKTAS MARK
SISTO ŽYGIS

Prancūzijoje, Rennes mie
ste medicinos — farmaceu- 
tikos mokykloje (vaistinin
kų mokykla) buvo įprofeso- 
riumi gydytojas? dr. Caalle. 
Visą S3vo gyvenimą jisai 
buvo kraštutinis socialistas, 
marksistas ir ateizmo šulas. 
Remdamas visomis jėgomis 
p4ii9štikybinjj veikimą, jis 
buvo jų vadu toje vietoje. 
Tačiau kitaip dalykai virto, 
kai jis pajuto bear ejančią 
mirties tikrovę: pajutęs są
žinės graužimą jisai ėmė 
maldauti, kad pakviestų ku
nigą, kurs sutvarkytų jo 
sielos reikalus. Jo prašymas 
buvo patenkintas ir jis mi
rė aprūpintas* Šv. Sakramen
tais. Marksistai per savo 
buvusio vado laidotuves ne
bedrįso sakyti prakalbų, o 
savo spaudoje apie jo atsi
vertimą nei žodžio nepara
šė...
GARSIOJO MINISTE-
RIO JAURES DUKTĖ

k
Dar ir dabar knygose 

daug kur galimi užtikti var
das garsaus Prancūzi josi mi
nisterio Jaures. Jisai buvo 
žinomas marksistinio socia
lizmo šalininkas ir žinomas 
Bažnyčios priešas. Mirė ji
sai Didžiojo karo pradžioje, 
bet labai reikšminga jo duk- 
tės gyvenimo istorija. Kar
tą ji su kitomis mergaitė
mis ėjo į kaimą. Pakelėje 
jos atrado koplytėlę. Iš jos 
buvo išimtas kryžius ir su
daužytas į netoliese buvusį 
akmenį. Jaures dukrelė su
rinko kryžiaus daleles, su-l 
dėstė gražiai ir vėl pastate 
į koplytėlę. Draugės jai ne
padėjo, dargi juokėsi, bet ji 
vistiek savo išpildė. Tas i- 
vykia dar labiau ją palen
kė prie meilės to Nukry
žiuotojo, Kurs ir jo3 tėvo 
namuose buvo kryžiuojamas. 
Dienos slinko, mergaitė bu
vo susimąsčiusi, pagaliau ji

TRIJŲ METŲ SUKAKTUVĖSE

Šiomis dienomis Washingtan, D. C., paminėta trijų metų sukaktis nuo įsteigimo Na
tional Catholic Community Service. Paminėjime dalyvavo Katalikų Bažnyčios dignita- 
rai (arkiv. Amleto Giovanni Cicognani, Apaštalinis Delegatas Amerikoj (viršuj vidury
je) ir kiti žymūs vadai, aukšti valdžios nariai, spaudo®, radio ir kariuomenės visų da
lių atstovai, bei žymūs civiliai darbuotojai ir darbuotojos. (NCWC-Draugas)

pajuto aiškų norą priimti 
katalikų tikėjimą ir... pasi
ryžo. Ji liko katalike visu 
savo širdies karštumu, pa
linko savo jėgas paaukoti 
Dievui, Kurs jų šeimoje bu
vo tiek persekiotas... Ji nu
sistatė stoti į. vienuelyną. 
Tėvas, suprantama, buvo la
bai tuo nustebintas, bet mer 
gi3i ės nusistatymas buvo 
tvirtas ir ji savo pasiryži
mą įvykdė. Įdomu buvo, kaip 
tėvas tą žinią sutiko. Pra
dėkime truputį, iš toliau: 
Jaures savo. politinėje ko
voje buvo išėjęs su obalsiu: 
“Turi būti sunaikinta krikš
čioniškoji mintis”. Tą jis 
buvo pradėjęs vykdyti savo 
namuose — nebuvo vietos 
čia jokiam tikybiniam ženk
lui, jokiai tikybinei knygai. 
Savo minėtai dukterei, var
du, Germaine jis buvo pa-! 
rinkęs netikinčią moky oją 
ir jai įsakęs iš mergaitės 
širdies išrauti bet kokius 
vaikystės tikėjimo pasireiš-! 
kimus. Vieną dieną jis grį-1 
žo į namus, kaip tik jpasa-' 
kęs aštrią kalbą prieš tiky
bą. Staiga atsidaro durys ir 
įeina Germaine, tada jau tu
rėjusi 21 metus, trims me
tams praslinkus nuo apra
šyto įvykio su kryžiumi. Ji

pasisakė norinti vakarą su 
tėvu praleisti. Tėvas sumur- J 
mėjo, kodėl ji neina į jau-, 
nimo draugystę ir nepasi
ieško, pagaliau, sau nuolati
nio' gyvenimo draugo.

Ir koks gi buvo jo nuste
bimas, kai mergaitė pasakė 
— jau susiradusi.

— Tai kas gi, tasai tavd 
išrinktasai ? — paklausė Jau
res.

— O, jis toksai, kad tik 
klūpodama ant kelių gali į 
Jį kalbėti. Tėve, aš noriu į- 
stojusi į. vienuolyną Dievo 
tarnybai pasišvęsti...

Jaures' norėjo visą Pran
cūziją nukrikščioninti, Die- 
vą* iš Prancūzijos ištremti, 
o čia Dievas aplankė jo pa

ties namus ir į jo pa ies 
dukters širdį įdiegė didžiau
sio religinio užsidegimo, ug
nį, kuri ją nuvedė už vie
nuolyno mūrų...

K. J. Prauski®

♦

WWTE HIM

U. S. Laivyno Departamento rekordai rodo, jog atakoj 
ant 8ti,prio8 japonų bazės Truk saloje nuskandinta 17 ja
ponų laivų ir sunaikinta 126 lėktuvai, kuomet mūsų la
kūnai iš oro paleido 800 tonų bombų. Taip pat labai nu
kentėjusios Eatawan ir Ponape japonų bazės. (Acme- 
Draugas telephoto)

Draugo' Piknikai
1944 metais

L Liepos (July) 9 d.
Bergman's Grove,

RIVERSIDE, ILL

2. LABOR DAY,
Rugsėjo (Sept.) 4 d., 
VYTAUTO DARŽE

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —

FF
DR. JONO STARKAUS

Lietuviu Kalbos 
GRAMATIKA"

“Lietuvių Kalbos Gramatika”
kainuoja. . ............$1.00

(Pridėkite 10c persiuntimui) 

Šioji “Lietuvių Kalbos Gra
matika” yra skiriama vien tik 
Amerikiečiams ir Dr. Starkus 
kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą metų 
dėstyti Lietuvių kalbą koiegis- 
tams Marianapolis College, kū
rendami Thompson, Conn.

Siųskit užsakymus sekančiai:

"D R A U G A S"
2384 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

In Alaace-Lorraine even the 
family narnės have been taken from 
the residents and Gemianized 
narnės substituted. Century-old 
Freneh streets of Mulhouse, Stras
bourg, Meta have been given Nari 
narnės. In their effort to destroy 
ali Freneh culture fn these prov-

inces the Germaną are burnine 
libraries—even the privately owned 
Freneh cook books. In Strasbourg 
alone nearly 20,000 homes have 
been damaged in this war būt the 
residents štili pray for allied bomb- 
ers to come over again with their 
block busters.

In America our war efforts are 
tranquil, būt nevertheless they 
mušt be determined if we are to de
feat Hitler.

Buying War Bonds every pay 
day is one good way to exhibit our 
determination ta aid in the war 
effort.uua «- a o«m.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

ĮEITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS

KREIPKTTfiS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

,1944
SUPREME

8AVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

D AB ARTINA 
DIVIDENTŲ 
KATA.

1751 W. 47th Street

Didžiausia Liėluvių 
Jevvelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius 2iedus, Rašomas Plunks
nas ir jvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

‘ — T....................
PASISKAITYMAS GEGUŽES MENESIUI —

"SVEIKA MARIJA"
Lietuviškai parašė

KUN. ANTANAS PETRAUSKAS, M.I.C.

Kaina tiktai 35c
šioji graži knygutė turi 260 puslapių ir 8 pa veikalu*; pilnai 

yra išaiškinama ta gražioji maldelė, “Sveika Marija”.
šiuo laiku yra labai svarbu, kad geriau suprastumėm tuos 

labai gražins švenčiausios Panelės maldelės žodžius.
Siųskite savo užsakymus šiuo adresu šiandien —

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

Kuponai No. 11, “A” kny
gelėje, vienetas geras trims 
galionams, baigiasi birželio 
21 d.

DEL NAUJŲ STOGŲ, ŠONŲ ^SIDINGS),
GUTTERS, IR TAISYMUI SENŲ STOGŲ —

Kreipkitės prie:

AL. ZINK and CO.
ROOFING — SIDING & INSULATION — SHEET METAL

6651 South Maplewood Avenue
Seniausias Lietuvis Kontraktorius Chicagoje

Apkainavimas (Estimates) duodama dykai Chicagoje 
ir taipgi apielinkėje. Pashaudokite' proga!

MŪSŲ DARBININKAI YRA APDRAUSTI.

Tel.: HEMlock 6344 dienomis; REPubllc 8552 vakarais
... ...................

KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15,

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
išskiriant 
Sekmad. 

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Wesl Pullmano Sv. Mykolo parapijos
naujienos morgidy deginimo

I
Balandžio 30 d., parapijos programa

salėje mergaičių Sodaliciją 
turėjo labai sėkmingą vaka
rą ir su gražia (programa.

Gegužės 14 d. pas mus 
bus nepaprastas apivaikščio- 
jimas — paminėjimas visų

Sodalietės puikiai prisiren- parapįjos sko’ų a'mokėjimo. 
gusios ir gerai išsilavinu- | Programa prasidės 2 vai. po 
sios suvaidino keturių veiks- pjet parapijos kieme. Bus
mų juokingą komediją “Po-' 
nas Dauganoris”. Žmsnių 
buvo pilna salė ir visi buvo 
patenkin i, nes turėjo gar
daus juoko ir matė gerą. 
programą. Parengime daly
vavo abu parapijos kunigai: 
kleb. kun. M. šverlis ir kun. 
J. Makaras.

Padaryta gražaus pelno.

Gegužės 7 d., Vytauto 
parke įvyksta mūsų parapi
jos pavasarinis išvažiavimas 
— piknikas. Reikia pasaky
ti, kad piknikui jau viskas 
prirengta kuo puikiausiai. 
Bus gero gėrimėlio ir gar
daus valgio, nes šeiminin
kėms šį kartą vadovauja mū
sų kolonijas žymi praper- 
tierka tai — Barbora Suci- 
lienė.

Be to, katras tą dieną tu
rės gerą (liukį) gaus dova
nų U. S. karo boną, kuris 
bus išdalinta vertės $100.00. 
Visus iš visur kviečiame at
vykti ir ipavasarėlio yrame 
ore praleisime linksmai lai
ką — pabaliavosime.

Kun. J. P. Vyšniausko pirmosios Mišios Armijos ir laivyno nuostoliai

įvairių dovanų, lošimo ir pa
našiai. Taip pat bus ir gar
dumynų. Ka3 prisidės auko
mis, turės progos prisidėti 
prie prirengimo ugnies mor
gičiams deginti. Kas suteiks 
didžiausią auką, turės gar
bę morgičių uždegti 4:30 po
piet. Aukotojų vardai bus 
įrašyti į parapijos knygą.

Bankietas, į kurį įžanga 
$1.50, ir programa parapi
jos salėje prasidės 5 vai. 
popiet. Po bankieto bus mu
zika, šokiai

Klebonas ir komitetas 
kviečia visus parapijonus ir 
mūsų parapijos prietelius at
silankyti į šią pramogą. Tą 
dieną 9:30 vai. rylo bus šv. 
Mišios už parapijos funda
torius ir geradarius.

Tikimės su visais pasima
tyti ir gražiai dieną praleis
ti su parapijonais ir su prie- 
teliais iš kitų kolonijų.

Kun. P. Gašlūnas

Wesf Sidės žinios

Gimimai

WASHINGTON, D. C. —.nuostolių sąrašuose. Padidė- 
Jungtinės Amerikos Valsty-, jo 4,877 asmenis nuostolių
bės nuo karo pradžios iki 
gegužės 4 dienos turi viso 
197,841 karišką asmenį nuo
stolių sąraše, remiantis pa
skutiniais pranešimais. Pa
didėjo penkiais tūkstančiais 
ir penkiais asmenims, negu 
buvo prieš savaitę.

Karo sekretorius Stimson 
gegužės 4 dieną pasakė, kad 
balandžio 21 dieną armija 

viso turėjo 153,302 asmenis

Rytoj bus graži 
radio programa

sąraše, negu buvo prieš sa
vaitę pranešta. Vėliausieji 
pranešimai rodo, kad laivy
nas viso turi 44,539 asme
nis nuostolių skaičiuje, per 
savaitę padidėjo 128 asme
nys nuostolių sąraše.

Armijos nuostoliai dabar 
yra: 26,575 žuvo, 62,312 bu
vo sužeista, 33,814 dingę ir i 
30,601 pateko nelaisvėn.

Laivyno nuostoliai: 18.- 
992 žuvo, 11,899 buvo su
žeisti, 9,192 dingę, ir 4.456 
pateko belaisvėn.

Lietuviškų dainų ir muzi
kos radio programa bus 
transliuojama rytoj, gegu
žės 7 d., 9:30 vai. vakare iš 
didžiulės radio stoties WCF 
L, 1000 kyl. Programoj dai
nuos žinoma dainininkė Ja-

Šv. Jurgio parapijos lie- tingos apskr., Vėviržėnų pa- (jVyga Gricaitė, o radio or- 
tuviai turi didelį džiaugsmą rapijos, Lelisnų kaimo, yra kestras išpildys gražių nau 
susilaukę iš savo tarpo jau-! narė daugelio lietuviškųjų,
no kunigo Jono Petro Vyš- • prie parapijos priklausančių,
niausko. Jisai lankė šios pa
rapines mokyklą, Šv. Jurgio

organizacijų. Tėvas — Pran
ciškus Vyšniauskas kilęs iš

bažnyčioje 1928 m. priėmė i Raseinių apskr., Adakavo 
savo pirmąją komuniją, o parapijos, Giržados kaimo, 
dabar, gegužės 7 d. 11 vai. Pažymėtina, kad šiemet ge-
prie to paties altoriaus lai
kys savo pirmąsias šv. Mi
šias.

Kun. Jonas P. Vyšniaus
kas yra gimęs 1919 metų 
birželio mėn. 24 dieną, bu
vo krikštytas Dievo Apvaiz-

Aušros Vartų parapijoje dos parapijoje (18 gatvė ir
---------- įvyksta didelės iškilmės. Šį j Union), šv. Jurgio parapiji-

Gegužė3 mėnuo yra gra- Į sekmadienį bus vaikų pir- nę mokyklą baigė 1933 me-
žiausias laikas metuose, už moji šv. Komunija. Popiet 
tai yra paskirtas Nekalčiau- 3-čią valandą bus įrašyti į 
sios Panelės Marijos garbei.
Mūsų parapijos bažnyčioje
gegužinės pamaldos būna Vyskupas Bernard Sheil, 
kas vakaras 7:30, o sekma- ketvirtadienyje, gegužės 11

tais ir tais pat metais įsto-

gužės 10 d. sueina 30 m. nuo 
tėvelių vestuvių, kurios įvy
ko Dievo Apvaizdos bažny
čioje, Chioagoje.

Primicijantas turi brolį lr 
sesutę. Brolis Pranciškus 
Vyšniauskas yra dabar ar
mijoje, Kodiak stovykloje, 
ALaskoje, Sesuo Josephina, 
kuri irgi yra baigusi šv. 
Jurgio par. mokyklą ir Šv.

škaplierius ir rožančių. 
♦ # »

dieniais tuoj po sumos.

Malonu yra pranešti, kad, 
pasidarbavimu dvasios va
do kun. Joseph Makaro, šv.
Vardo dr-ja gegužės 14 d. 
pagerbs visas tas motinas, 
kurių sūnūs tarnauja U. S. 
kariuomenėje, laivyne ar a-
viacijojs. Bus įteikta gra- lankyti, 
žus pasveikinimas su Kris
taus paveikslėliu ir po gėlę.
Be to, per vienuolius bus at
likta ta intencija novena ir 
atlaikyta daug šv. Mišių.
Girdėjau, kad das pat bus 
padaryta ir Tėvo Dienoje

d., 7:30 vai. vakare teiks 
Sutvirtinimo Sakramentą 
mūsų parapijos bažnyčioje. 

* * *
Šv. Kazimiero Akademi

jos Rėmėjų 10 skyr. rengia 
bingo šį sekmadienį 6:30 v. 
vakare. Pelnas per pus su 
parapija. Visų prašom a,‘si-

Radomskiai — West Side 
ilgamečiai gyventojai šį me
nesį; švenčia dvidešimt pen
kių metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Linkime gra
žios ateities ir Dievo palak

Rap. mos.
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jo į Quigley paruošiamąją Kazimiero akademiją, dabar 
seminariją, kurią baigė 1938 gyvena su tėvais. Jos vyras
metų birželio mėn., po to 
sekė šešeri metai filosofijos 
ir teologijos studijų Munde- 
leino (St. Mary of the Lake) 
seminarijoje. Kunigu įšven
tintas šio gegužės mėnesio 6 
d.

Malonu pažymėti, kad ku
nigas Jonas P. Vyšniauskas, 
nors čia augęs ir čia moks
lus ėjęs, gražiai vartoja lie
tuvių kalbą, stengiasi ją gi
liau išstudijuoti skaityda
mas lietuviškas knygas, in-

Alfonsas J. Vaičiūnas yra 
armijos inžinerijos korpuse 
ir paskutiniu metu buvo A- 
berdeen Proving Ground, 
Maryland.

Dar viena primicijanto se
sutė Marytė mirė jauna, 
1929 m. gegužės 10 d., tetu
rėdama 12 metų.

Per iškilmingas šv. Mišias, 
kurias laikys šį sekmadienį 
kun. J. Vyšniauskas, arki- 
kunigu bus Šv. Jurgio par. 
klebonas prel. M. L. Krušas,

Pirm šio karo Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse kas 14 
minučių gimdavo kūdikis, o 
kas dvidešimt trys minutės 
graborius veždavo lavoną į 
kapus.

Budriko Katilo Valandos:
W.H.F.C 1420 Kilocytlt-s —

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

NedSlloJ, 9:S0 vai. vakare.

r

jų muzikos kūrinių.
Šias programas leidžia

Juozo Budriko namų rakan
dų ir radio krautuvė adre 
su 3241 S. Halsted St.

Pranešėjas

Pavogė likerį
Vagys įsilaužė į Drewrys 

Limited Beer ir Distribu- 
tion Co., 4301 Grand avė., 
garažą užpakalyje namo ir 
pavogė likerio už $1,178. 
Apie tai buvo pranešta Aus
tin policijai.

leresuojasi Lietuvos reika-. asistuos — kun. S. Gaučias 
lais, net gi bebūdamas se- kun. St. Petrauskas. Pa

mokslą sakys kun. Edv. Ab
romavičius. ■

Po pamaldų tuojau įvyks 
vaišės parapijos svetainėje.

Jaunojo kunigo draugai ir

minarijoje tar;p save draugų 
sk’sidė knygeles apie Lie
tuvą. Pasižymėjo savo ga
bumais ir gera būdu, todėl 
buvo parinktas prefektu se
minarijoje.

Čia, žinoma, nemažas nuo-I I

pelnas ir jo tėvelių, kurie jį 
išauklėjo gražioj, katalikiš
koj, lietuviškoj dvasioj. A 
bu tėveliai tebėra gyvi it 
gyvena šalymais Šv. Jurgic 
bažnyčios 910 W. 32 Place 
Motina, po tėvais, Marcele 
Dirgelaitė yra kilusi iš Kre

Byla dėl vardo
HOLLYVVOOD. — Binnie 

Barnes, filmų vaidintoja, iš
kėlė bylą prieš Small, filmų 
gamintoją. Filmų vaidintoja 
Barnes iškėlė bylą sumoje 
$100,000, kad jos vardas bu
vo permažas skelbimuose.

Miss Barnes pareiškė, 
kad jos kontraktorius paža
dėjęs jos vardą atspausdin
ti tokio dydžio, kaip ir fil
mų žvaigždžių. Ji pasakė, 
kad jos vardas buvo toks 
mažas, kad pakenkė jos pro
fesijai.

Apie tai teko sužinoti ge
gužės 2 dieną.

Buvo pavojus!
Laivyno pakraščių sargy

binis autobusas, kuriame 
buvo 35 drausmės kaliniai,

visi Chicagos lietuviai susidūrė su gatvėkariu, 
džiaugsmingai sveikina pri- 
micijantą siųsdami savo ge
riausius linkėjimus besiruo
šiančiam pradėti darbą Kris
taus vynyne. Pr.

Foster avė. ir Clark str., 
praeitą trečiadienį.

Trys vyrai buvo lengavi 
sužeisti. Tik tik išvengta 
sunkių sužeidimų.

EXTRAI EXTRA!
Permainyta* 

vardan lr 
adr rea*.

t I letuviAka* 
Zydnkas — 
N. KANTER 
aavininkaa.

REMK1T1
8KNĄ.

LIETUVIŲ
DRAUGA.

MONARCH LIQUOR

3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 8064

NELAUKITE —
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namuti, baldu*, automobiliu*, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jum* polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

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

Telefoną* CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Alfl Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

NATŪRALI IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ FtiKITŲ

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 šj Pavasarinį 31 Metų

IŠPARDAVIMĄ

VAKTOJAMAH NAUJAS PLA8T1U MA- TBKIULAM NATUKALM UUM BTALVUM DANTŲ FLBITOMM.
NAUJOS 
H U*l Velvatone DANTŲflAlTUK

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEKVIENA

NaatalauoJa. Ba ak.nl.. NaturalAa apal- 
vo*. Nebljnka. Vtaej kaly tinome. dantų 
plaltoa. Permatomos crystal clear plaltoa

PlunkanoM aunkunaa. eanltarta, Pataa- 
klnlmaa uarontuotaa. Materialu labai pa- 
aaAua | maitini. Vieno. (lleooa talajmų 
patarnavimu. A pa k ai «la r Imu vaitai.

Darome p'eltaa {spaustas lr 
gautas tik li lalsnluotų dentistų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1734 8. Ashland and FI. Mon. >251

Atdara ana S Iki A SaStaS. aaa 9 Ud 4. KALBAME I.IKT CVIRKAI

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So, Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

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

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI 

GRAŽINAMI

3945 W. 28th St. 2nd Fl. Law. 2908 
30 N. Dearborn Rm. 8OA, Sis 9849 

Vldurmlaačla vai. t—«. Antradieni lr 
aatvlrtadlaal aua » Iki T.

Nauji! Fluorescent!

DIRBTINIAI
DANTYS

KREDITAS 
Jei Reikia

___ atvykit
MAND1B

Greit
Taisom 

ENŲ GARAM IJĄ

Dirlmm piritus, kurių |n> 
pinui i mui gauti tik nuo 
IniMn’uotf dentistų.

Matyklt BV PATOGIOS 
mu- pirm VI ETOS

mūnų imdarytnn jfl |

4 DENTAL LABORATORIES, mc
1555 MILVVAUKEE AVENUE ffgjĮĮĮgjSS

AAA

n m
IIHi.liOO Patenkintų KoMunieri
ARČIAUSIA VIETA

Negali Klysti. J 
6447 S. HALSTED ST.

J

"MIRACLE" sienoms
—M A LI A V A

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popienoms, ma- 
li&votoms 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.

MIRACLE WALL FINIŠU

.2»8
FRCMlON 
FASTt ,O«M

BERLAND'S
PAINT STORE

Mes Pristatomi 017 C Hnldtnd Telefonas

Visur 131' nalSteCl CANAL 1684
Pietvakarių Krautuvė 3618 West 26th Street
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Lietuviu Konferencijos Chicagoj Reikalu

ATS15AUK1MAS
BRANGŪS VIENGENČIAI —

ORGANIZUOKIMĖS LIETUVĄ GINTI!
Dr. K. Draugelis,

Bendro Komiteto pirm.

Konferencija įvyks sekmadienį, geg. 21 d. 1941
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3138 S. Halsted St

Susirinkimai
Town of Lake. «— Mote

rų Sąjungos 21 kuopos mė
nesinis susirinkimas frvyks 
sekmadienį, gegužės 7 d., 
tuojau po 12 vai. Mišių šv 
Visos narės prašomos atsi-

7 d., 1 vai. popiet parapijos 
mokyklos kambary. Narės 
malonėkite atsilankyti.

A. Laurinaviche, rast.

lankyti. Valdyba

KAS, KUR IR KADA
JUBILIEJINĖ
VAKARIENĖ

Marųuette Park. — šv.
Kazimiero Karalaičio drau
gystė rengia jubiliejinę va
karienę su programa pami
nėjimui 30 metų draugystės 
gyvavimo. Vakarienė bus 
sekmadienį, gegužės 7 d., 
parapijos svetainėje. Pra
džia 6 vai. vak.

Pastaba, šv. Kazimiero

Įima prisirašyti už $1.00. 
Mėnesinė mokestis 25c. Pa- 
šalpos ligoje moka $5.00 į 
savaitę. Pomirtinė $50.00 iš 
iždo ir nariai sumoka po 
$1.00. Taigi, verta visiems 
priklausyti.

Valdyba ir Komisija

AŠTUONIOLIKTOJ
Dr-stė Susivienijimo Bro

lių ir Seserų Lietuvių ren-

Tovvn of Lake. — šv. Ka 
zimiero Akademijos Rėmė
jų 1 skyr. mėnesinis susi
rinkimas įvyks gegužės 7 
d., 1:30 vai. popiet, mokyk
loj. Visos narės prašomos 
atsilankyti. Valdyba

< aoiaua, oy, nazinuero ..... ' mmlvnp
draugystė yra vynj ir mo- g‘a pirmą “ftuų ballų.ne’ Y

Brighton Park. — ARD 6 
skyr. svarbus susirinkimas 
įvyks gegužės 7 d., 3 vai. p. 
p., mokyklos kambaryje. 
Prašome nares skaitlingai 
susirinkti. Reikia prisireng
ti prie bunco party, kuri j- 
vyks gegužės 21 d., Rimkų 
namuose, ir prie jubiliejinio 
seimo, gegužės 28 d., vie-

Pirm.

Brighton Park. — Dr-stė 
Saldžiausios Širdies V. J. No. 
1 susirinkimas įvyks gegu
žės 7 d., 2 vai. popiet, para
pijos mokyklos kambary. 
Malonėkite nariai laiku su
sirinkti, nes yra daug kas 
aptarti. Prašomi atsivesti 
ir naujų narių. Valdyba

| šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų 8 skyr. susirinkimas 
įvyks gegužės 7 d., Gimimo 
Panelės Šv, parap. salėj 2.

' vai. popiet. Visos narės ma 
lonėkite atsilankyti, nes rei
kės pasitarti apie ARD sei 
nų, kuris įvyks geg. 28 d.

I E. Andreliūnienė, rašt.

! Kai kurie žmonės yra, ne
lyginant laikrodis bokšte: 
jie naudingi tiktai kaimy- 

' narna.

PADfcKONfi

NULIŪDIMO i VALANDOJE

terų draugystė, duoda ly
gias teises vyrams ir mote
rims. Per vakarienę bus ga-

Ar apsileisime? Ne!
Brighton Park. — Kaip 

žinoma, Kęstučio Pašalpos 
klūbas laiko susirinkimus 
kas pirmą mėnesio sekma
dienį. Taigi, gegužės 7 d. 
bus labai svarbus šūsirinki- 
mas. Visi nariai privalo da
lyvautu Jei šiandie klūbas 
gražiai gyvuoja, tai dėka 
narių susipratimui. Jei ap
sivalyta nuo išgamų-narių, 
tai pačių narių nuopelnas. 
Ir toliau turime budėti, jei 
norime, kad klube visuomet 
tvarka būtų. Atsiminkim, 
kad turime aršų Maskvos 
pastumdėlį, kuris, karts nuo 
karto paleidžia savo “vel
niukus”, kad tik įnešti sui
rutę į susirinkimą. Su tuo 
išsigimėliu dažnai pasitaiko 
ir taip: ateina užkuria pra
garą ir pats išdumia lauk, 
palikęs pustuzinį savo ta- 
vorščįų ožių balsais bliauti. 
Būdami patriotai, neleiski
me išsigimėliams klube tvar 
ką ardyti. Dalyvaukit atei
nantį sekmadienį) susįrinki- 
me. Būsiu ir aš. Kęstutietis

dėlioj, gegužės 7 d., Dievo 
Apvaizdos parapijos mokyk
los svetainėj, prie Union 
Avė. ir 18-tos gatvės. Pra
džia 6 vai. vakare.

Kviečiame visus narius ir 
jūs draugus atsilankyti į šį 
parengimą, o atsilankę nesi
gailės, nes linksmai laiką 
praleis prie geros muzikos 
ir kitų margumynų.

VV. P., nut. rašt.

“KATRIUTE”
PARDUOTA

Brighton Park. — “Nu, 
mergina kaip žvaigždė”, sa
ko žydas Ickus, kalbinda
mas Joną apsivesti su Kat
riute, bet žydui rūpi “šim
tinė“, kurią jis gaus, jei 
Jonas apsives su Katriute. 
Bet Jonas myli dvi.

Kad pamatyti su kuo Jo-

Vargdieuių Seserų Gildo s 
susirinkimas įvyks antra
dienį, gegužės 9 d., Aušros 
Vartų parap. mokyklos sa
lėj tuoj po pamaldų. Malo
nėkite kuo skaitlingiausiai 
susirinkti, išgirsite seimo ra 
portą, ir pasitarsime atei
ties reikalais. Valdyba

Bridgeport. — Draugijos 
Šv. Petronėlės susirinkimas 
įĮ/yks sekmadienį, gegužės

nas apsives, reikės atvykti 
Motinos Dienoje, gegužės 14 
d. į parapijos salę, 7:30 vai. 
vakare.

“Katriutė ’ ’ ‘ ^pdrmą- ’ kartą 
statoma Chicagoje. Vakarą 
rengia Lietuvos Vyčių 36- 
tos kuopos dramos ratelis.

Red Cherry

'Draugo' Piknikai
1944 metais

1. Liepos (July) 9 d.

Bergman's Grove, 
RIVERSIDE, ILL.

2. LABOR DAY, 

Rugsėjo (Sept.) 4 d., 

VYTAUTO DARŽE

Iš oro užpuolus
LONDONAS. — Karme- 

listų bažnyčia Kensingtone, 
ir Šv. Gregorijaus bažnyčia 
Earlsfielde buvo sugriauta, 
naciams užpuolus iš oro 
Londono apylinkę. Marijos 
Dukterų vienuolynas, Downs 
Lodge, Wimbleton. taip pat 
buvo sugriautas (sunaikin
tas) ir šešios vienuolės tapo
užmuštos. 1^.

kurta mirė bai. 23 d., 1944 m. ir tapo palaidotas bai. 27 d., o 
dabar ilsis kapinėse amžinai nutilęs ir negalėdamas atidėko
ti tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo jį j tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškam tėveliui kun. J. Prunskiui, 
kuris atlaikė* gedulingas pamaldas už jo sielą. Dėkojame dai
nininkui Algirdui Bražiui ir jo grupei už jų gražų giedojimą 
koplyčioje ir prie kapų. Taipgi dėkojam kalbėtojui Vincentui 
Ambrose.

Dėkojame šv. Mišių ir’gėlių aukotojams. Dėkojame laid. 
direkt. S. P. Mažeikai, kuris savo geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, o mums palengvi
no perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams 
iš Chicagos Lietuvių dr-jos ir visiems, kurie paguodė mus 
nuliūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o tau mylimas vyre ir tėvelį, 
lai Visagalis Dievas suteikia amžiną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka:
Moteris, Dukterys, tentas. Pusbrolis, Pusseserės, Svoger- 
kos, Svogerhu ir Giminės.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefoną — PORTSMOUTH 9022
w. viro. lump — sijoti.......... jg gg
STOKER COAL, Aukštos rūšies, gy
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................25
PETROLEUM COKE (Co"rM ’ J12 50
PETROLEUM COKE (Pilė Roo) 95

------------- <<

ABI A
KOTRYNA GESTAUTIENĖ

kurt mirė bai, 24 d., 1944 m. ir tapo palaidota bai. 28 d., 
Šv. Kazimiero kapinėse. Vardan jos mes visi namiškiai ta
riame nuoširdų ačių už pamaldas bažnyčioje atlaikytas lai
dojimo dienoje gerb. kleb. Kun. A. Briškai, kun. J. Statkui 
ir kun. Alb. Kiškūnul už atlaikymą šv. Mišių ir dalyvavimą 
kapinėse, ir varg. J. Kudirkai, vaikučiams už šv. giesmių 
giedojimą bažnyčioje. Namuose prie karsto ačiū kun. J. 
Stankevičiui už ražančiaus kalbėjimą su koristais ir varg. J. 
Kudirka. Ačiū St. Phillips high school kunigams už atsilan
kymą i namus, už šv. Mišių aukavimą ir ražančiaus kalbėji
mą. Ačiū Seselėms mokytojoms už atsilankymą namuose ir 
už jų maldas ir mokyklos vaikučiams.

Ačiū šv. Mišių aukotojams, gėlių aukotojoms, grabnešiams, 
visiems kaimynams, pažįstamiems, naktimis budėjurtems. 
Vaičekauskui ir kitiems ražančiaus kalbėjimą namuose. Ačiū 
St. Phillips high school mokiniams už ražančiaus kalbėjimą 
namuose ir dalyvavimą bažnyčioje.

Ačiū laid. direktoriui J. Liulevičiui už gražų ir tvarkingą 
patarnavimą laidotuvių. Ačiū visiems giminėms, pažįsta
miems ir kaimynams už taip skaitlingą dalyvavimą laidotu
vėse ir už palydėjimą į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes namiškiai vardan a. a. Kotrinos Gestautienės tariame 
visiems nuoširdų ačių.

Nuliūdę pasiliekam: Vyras Antanas Gestautas, Sūnus Mar
tinas, Dukterys Elena tr Marijona ir Giminės.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi iiiiimiiiiiiiiiiiiimiimimimiiHimiiiHiiiiii 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

t

«s>

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
HT AGENTŲ KOMISĄ

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose! IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlUIIIIHillIlIlIiUIllll

RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL -
Geriausio Materiolo tr Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą. 

Didyste Ofisas kr Dirbto vė;

VENETIANP

Štai vienas iš mūsų gražių 'MONUMENT CO.
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas tr Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ 

(Netoli Grand Ava.)

PHONE: SEELEY 6103

PERSONALIZED MEMORLALS AT NO ADDmONAL GOST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUOTIONS 

D1FTR1BUTOR8 OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Mort Beautiful—Most nadurtnff—Strongeet—Beat la Tba Worl<L
. BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS 

KREIPKJDraS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 VV. VVashington Blvd. 5910 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-8 vai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT 8TREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI
Chieagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ.________ Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS
<348 80. CALIFOBNIA AVĖ.___________________ Phone LAF. 8571

P. J. RIDIKAS
8364 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th HTKECT

_____________ Teleplione YARDS 1410________________________________________________________

L J. ZOLP
1646 VVEST 46th 87. Phose YARDS 0781

MAŽEIKA
8310 LFTCANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—88

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 VVEST 23rd PLACE 
10766 B. MICHIGAN AVR.

Phones: CANAL 2516 
COMMODORE 5786 

PULLMAN 1276
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
==*=r už U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Mirė lietuvis chicagietis lakūnas
Lt. Petras Krasnauskas, 

kurio motina, brolis. Alber
tas, sesuo Adelė gyvena 
Bridgeporte, brolis Jonas 
yra U. S. Army, o sesutė 
Petronėlė yra nursė St. 
Louis, Mo., balandžio 24 d. 
1944 metų mirė nuo žaizdų, 
kurias gavo po įvykusios 
lėktuvo avarijos Top Cliffe. 
Anglijoje.

davosi užsidirbti pinigų ir 
mokės skraidyti.

Jo motina Mrs. Anelė 
Krasnauskienė gyvena 3229 
So. Lituanica ave., Chicago, 
III.

“Draugas” reiškia užuo
jautą Krasnauskų šeimai 
dėl lt. Petro Krasnausko 
mirties.

ATIDARYS KATALIKU SPAUDOS KONFERENCIJĄ Pažvelgus į 
gyvenimą

3 lakūnai žuvo
LUDLOVV, Mass. — Trys 

armijos lakūnai žuvo gegu
žės 4 dieną, kai armijos 
bombonešis sudužo netoli 
Westover aerodromo, neuž
ilgo pakilus lavinimo skra
jojimui.

/ mus

Lt. Petras Krasnauskas
* * *

Jisai buvo įstojęs į Kana
dos armiją, turėdamas vos 
18 metų. Baigęs piloto ap
mokymą buvo nusiųstas į 
Angliją ir po tolimesnio ap
mokymo buvo pakeltas į 
Leitenanto laipsnį.

Lt. Petras Krasnauskas 
lankydamas mokyklą steng-

Mirtis prie vairo
John R. Baker, 61 metų, 

625 E. 83rd pi., vairavo sa
vo automobilį važiuodamas 
namo. Jis mirė nuo širdiese
atakos būdamas prie vairo. 
Širdies ataka jį ištiko Mar
ąuette rd. ir Coast Guard 
dr.. Jackson Parke, praeitą 
ketvirtadienį. Mirus Ba- 
ker’iui automobilis bėgo 
prieš medį.

Motina suimta, kai pa
liko kūdikį viena

Mrs. Lola Korona, 25 me
tų amžiaus, 2208 Monroe st., 
buvo areštuota praeitą ket
virtadienį už tai, kad ji sa
vo sūnų Ronald, 4 mėnesių 
amžiaus, palikusi vieną na
mie. Ronald iškrito iš lovos 
ir nusibraižė nosytę. Kaimy
nai, kurie išgirdo trenksmą 
grindyse, pašaukė policiją, 
ir nusiskundė, kad Mrs. Ko
rona dažnai palikdavusi kū
dikį vieną. Policija Mrs. Ko- 
roną surado, kai ji įėjo į 
Madison gatvės taverną.

Kūdikis buvo nugabentas 
į našlaityną.

Gegužės 11-13 dienomis, Milwaukee, Wis., bus Amerikos Katalikų Spaudos Sąjungos 
konferencija, kurią atidarys šie žymūs veikėjai katalikiškoje spaudos dirvoje: kun. J. 
Fred Kriebs, sąjungos sekretorius, generalinis menedžerius “The Witness,” Dubuąue, 
Ia., arkidiecezijos oficialaus laikraščio; A. J. Wey, sąjungos pirmininkas, generalis 
menedžerius “Catholic Universe Bulletin,” einančiam Cleveland, Ohio; prelatas Peter 
H. M. Wynhoven, sąjungos vice pirmininkas, redaktorius “Catholic Action of tha 
South”, einančiam New Orleans, La.; Charles Murphy, sąjungos iždininkas, biznio me
nedžerius “The Catholic Review”, Baltimore ir Washington arkidiecezijos oficialaus 
laikraščio. (NCWC-Draugas)

Reikia 90,000
Mažiausia 90,000 naujų 

darbininkų reikia rasti karo 
įmonėms, Chicagos apylin
kėje, tarp dabartinio laiko 
ir rugsėjo 1 dienos.

X Žurnalistas Pieža, jau 
nimo veikėjas šimulis, nuo
latinis ‘ ‘Draugo ’ ’ korespon
dentas Piktužis, “Draugo” 
ofise darbuotojas br. Mont- 
Vidas, jaunieji mūs dvasios 
vadai: Gaučias, Jonelis, Va- 
luckis, Petrauskas, Adomin
as ir kitų žinomų abiejų ly
čių Stanislovų rytoj švenčia 
varduves. Prie jų draugų 
nuoširdžius sveikinimus pri
deda ir “Draugo” redakci
ja.

E

Kas Girdėt^ 

Chicagoje ♦

X Stanley Linauskas, pl3 
čiai žinomas savininkas ta- 
verno prie S. Leavitt ir W.

’ 23rd Place, šiandie ir rytoj 
turės daug svečių iš arti lr 
toli atvykusių pasveikinti jį 
vardadienio proga. Linaus- 
kai visuomet dalyvauja pa
rapijos, “Draugo’ ’ ir kituo
se visuomenės parengimuo
se ir jiuice duosniai paremia.

X Komp. A. S. Pociui pa
sveikinti vardadienio proga 
ir pagerbti jį visuomeninio 
veikimo sukaktyje, susida
ręs komitetas ruošia bankie
tą birželio 4 d., Šv. Jurgio 
parapijos salėj. Bankietas. 
be abejonės, bus didelis, nes 
komp. A. Pocius yra pLačiai 
žinomas.

Apvogė klubą
Iš Monte Carlo klubo, 

5101 So. Merrimac str., bu
vo pavogta pusantros dėžės 
degtinės, dvi dėžės alaus, 
$62 ir pistoletas. Apie tai 
pranešė savininkas policijai.

Nepaprastas įvykis

Po melų molina išgirdo iš savo sūnaus 
lūpų žodi "mama"

Dėl "radijatoriaus" 
likeris

Du broliai, farmos darbi
ninkai, iš Antioch, buvo pa
traukti teisman už netvar
kingą elgesį, vienas iš jų 
dar buvo kaltinamas, kad 
įgėręs važiavo.

“Kam tu turėjai bonką 
likerio automobilyje?” pa
klausė teisėjas. /

“Aš tą bonką turėjau dėl 
radijatoriaus”, — atsakė 
dvigubai kaltinamasis.

Teisėjas pasakė ką tai 
apie radijatoriaus ryšį su 
gerkle ir uždėjo $15 bausmę, 

Uždėjo $10

Mrs. Neil Wood, 4207 Ver-; nimui 
non ave., Brookfield, meldės 
ištisus metus. Ir gegužės 3 
dieną jos maldos buvo iš
klausytos. Ji išgirdo žodį, 
kurio taip laukė. Žodis atė
jo iš jos dviejų metų am
žiaus sūnaus Jimmie lūpų. Ir

iš miego daugelis 
priemonių, kartu su tikėji
mu ir malda.

Du kartus
Laike trijų dienų Mrs.

Leone Gilbert buvo du kar
tus banditų apiplėšta anglių 
ofise, 2013 S. Morgan.

Du jauni ginkluoti vyrai 
įėjo į ofisą, kai jinai buvo į kitam broliįį
viena.

Vieną kartą banditai pa
bėgo su $25, o kitą kartą iš1
to paties ofiso pagrobė $200 r(j 
pinigais ir už $500 brang
akmenių.

bausmę. Broliai savo auto
mobilį sudaužė į troką, Irv- 
ing Park. rd. ir Rosenberg

Keturių metų negriukas 
buvo mirtinai sužeistas, kai 
jį sutrenkė automobilis, 54 
pi. ir Calumet ave. Jis mirė 
ligoninėje.

Carl Camato, 2826 Dickens 
ave., checker taxi vairuoto
jas, pareiškė policijai, kad 
jis įsigėrusį keleivį buvo 
priverstas išvaryti iš savo 
cab. Keleivis ištraukė revol
verį ir iššovė skylę lange.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja
mi lr ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Lban In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai iimokaml ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSI* LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 
\ — 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

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

!! B """■ —į į . į ■ —į ................... -

£*£<*-**

tas žodis buvo “mama”.
1943 metais, gegužės 3

dieną jos sūnus Jimmie už
migo ir kitą dieną nebuvo 
galima prižadinti. Vaikas 
pateko į miego ligą. Vaikas 
13 savaičių' išbuvo vaikų li
goninėje. Vaikas ligoninėje 
nepabudo, tada buvo parga
bentas į namus, kur motina 
budėjo prie ,, vaiko lovelės.
Buvo vartota vaiko pažadi- go ligos.

Maždaug prieš šešis mė
nesius Jimmy padėtis ėjo 
geron pusėn. Dabar jis gali 
sėdėti ir žaisti. Jis jau pa
žįsta savo motutę, tėvelį ir 
savo broliuką Richardą.

“Mes dabar esame tikri”, 
-— pasakė motina, “kad 
Jimmie pasveiks pilnai.”

Vaikas nepabudo beveik 
per 6 mėnesius, šiandien 
motinai džiaugsmas, kad jos 
Jimmie gali ištarti “mama”.

Motinos gilus tikėjimas ir 
karštos maldos prisidėjo 
prie vaiko pabudimo iš mie-

I vairios ~ Įdomios

....ŽINIOS

3,000 policininkų
BROOKLYN.—New York, 

Brooklyn, ir Queens 3,000 
policininkų priėjo prie šven
tos komunijos. Policija iš
klausė šv. mišias Šv. Juoza
po bažnyčioje. Brooklyn 
vyskupas Thomas E. Molloy 
laikė šv. mišias. Po mišių 
policija turėjo užkandžius.

Daugiau meilės vaikams

Patėvis nuleistas 45-iems melams!
John W. Shaffer, 28 metų 

amžiaus, kuris nužudė savo 
5 metų amžiaus podukrą, 
buvo rastas kriminaliniame 
teisme kaltas, praeitą ket
virtadienį, ir tapo nuteis
tas keturiasdešimt penkiems 
metams kalėjiman.

Jis turės išbūti mažiausia 
15 mėtų kalėjime pirm negu 
bus tinkamas prašyti paro- 
ię.

Baisi tragedija įvyko 400 
N. Cicero ave. name, lapkri-' 
čio 10 d., 1943 m. Tragedi
jos auka buvo mažoji Jocye 
Weir, viena iš trijų Mrs. 
Marie Shaffer vaikų, kurie 
buvo* gimę iš pirmykšties 
moterystės.

Shaffer buvo kaltinamas, 
kad mušė mažąją mergytę 
su diržu, buvo įdėjęs į vo

nios šaltą vandenį, paskui 
buvo užrakinęs kamberėly- 
>•

Julius Sherwin, valstybės 
advokato padėjėjas, pareiš
kė, kad tai buvęs barbariš
kumo veiksmas.

Teisme buvo baisi scena: 
žmona apsipylė ašaromis, 
nuteistasis susijaudino.

Ši teismo scena, gal būt, 
ne vieną pažadins labiau 
mylėti vaikus ir su jais tin
kamai elgtis.

Nužudė
LONDON. — Anton 

pez, Pax Romana tarptauti
nio komiteto vicepreziden
tas, buvo nužudytas teroris
tų prie savo namo, Dob. ne
toli Ljubljana, Jugoslavijo
je. Tepez buvo žymus kata
likas.

Te-

80 milijonų žiurkių
Iš Madrido, Ispanijos, 

gauta žinia, kad Vokietijo
je yra apie 80 milijonų žiur
kių, pasak Voelkischer Beo- 
bachter, Adolfo Hitlerio 
laikraščio pranešimo. Apie 
tai buvo gauta žinia Madri
de gegužės 3 dieną.

Už $6,000
Vagys anksti praeitą ket

virtadienį išdaužė brolių 
Pushmanų duris, 16 So. Wa- 
bash, ir pavogė keturis per
siškus patiesalus (divonus) 
už $6.000 vertės. Policijai 
buvo pranešta.

Teikė pagalbą
NEW YORK. — Daugiau 

kaip 100,000 berniukų ir 
mergaičių praeitais metais 
dalyvavo veikime, kurį pri
žiūrėjo New York katalikų 
labdarybės jaunimo sky
rius. Apie tai praneša kuni
gas Harold S. Tngel, direk
torius.

X Juozas ir Marijona Vai
čiūnai gyvenantieji Ciceroj, 
džiaugiasi patapę grandpa 
ir grandma. Jų, duktė Elena 
Statkienė susilaukė dukters. 
Šiuo metu Statkai gyvena 
Indiana valstybėj, kur Stat
kus turi valdišką darbą. M. 
Vaičiūnienė yra ilgametė 
Moterų Są-gos centro Sekre
torė. j

X Klierikas Vincas t*aru 
lis, MIC., Tėvų Marijonų se
minarijos auklėtinis, sekma 
dienį, gegužės 7 d., priimu 
pirmuosius šventimus Quię 
ley Preparatory seminarijoj 
koplyčioj. ;

X Šv. Pranciškaus bažny
čioje, Ind. Harbor, sekma
dienį, gegužės 7 d. prasidės 
40 vai. atlaidai. Chicago lie
tuviai vargonininkai priėmė 
kvietimą antradienį nuva
žiuoti chorui į talką mišpa
rams ir procesijoj giedoti.

X Gegužės 7-fcą dieną, a- 
teinantį sekmadienįi, visi Tė
vų Marijonų prieteliai, malo
nėkite nuvykti į rengiamą 
kauliukais žaidimo ir kor
tavimo pramogą Dariaus-Gi
rėno salėj, 4416 S. Western 
Ave., 3 vai. popiet. 
PIRKITE KARO BONUS!

PIRMAS PAVASARINIS PIKNIKAS!
Rengia - Sv. Petro ir Povilo parapija, W. Pullman, III.

VYTAUTO DARŽE, 115th St. tarp Cicero A v. ir Pulaski Rd.
Kviečiame visus iš Chicagos ir apielinkčs { šį Pirmą Pavasarinį Pikniką. Bus progos ska

niai pasivalgyt!, pasilinksminti ir su savo draugais gražiai, linksmai pasisvečiuoti.

Nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti

Sekmadieni, Gegužės (May) Mą dieną, 1944 melais
DOVANOMS bus dalinama $100 vertės KARO BONŲ !

Av. Petro ir Povilo parapijiečiai maloniai priims visus svečius ir užtikrina, kad būsite 
patenkinti atsilankę pas mus. Įžanga į pikniką — Dykai. Pradžia — 12-tą valandą pietų.

i •. Kleb. Kun. Myk. Švarlis ir Rengimo Komisija.




