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1IRE LAIVYH KR ZTORIUS KNO
Atakavo nacių aerdromus Francijoje

Britų ataka padegė Friedrichshafeną
LONDONAS, bal. 28. — 

Amerikos lėktuvai dienos 
metu šiandien tęsė savo ata
kas ant nacių aerodromų 
Prancūzijoje. Fortress lėk
tuvai puolė vokiečių aero
dromą prie Avord, 130 my
lių į pietus nuo Paryžiaus, 
o Marauder lėktuvai ataka
vo aerodromą šiaurinėj 
Prancūzijoj.

Vokiečių valdomas Pary
žiaus radio pranešimas sakė 
Paryžiaus apylinkė buvo 
atakuota. Iš to daroma iš
vadų, kad amerikiečiai gal 
puolė nacių aerodromą ne
toli nuo tos sostinės.

Vakar naktį britų lėktu
vai atakavo nacių lėktuvų 
statybos centrą, Friedrich- 
shafen. Pranešimai Iš Švei
carijos sako tas miestas po 
britų atakos paskendo lieps
nose.

Britų aviacijos ministeri
jos pranešimas sakė jų lėk
tuvai nakties metru taipgi 
puolė Stuttgartą, geležinke
lių ir pramonės centrą pie
tinėj Vokietijoji, ir geležin
kelius Belgijoje ir Prancū
zijoje. Britai prarado 36 
lėktuvus, ir numušė bent 4 
nacių lėktuvus.

lik patrolės veikia
Italijos frontuose
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Neapoly, hal. 28. — štabo 
pranešimas sakė visuose 
Italijos frontuose vakar vy
ko agresyvūs patrolių veik
smai. Vietom sąjungininkų 
patrolės išbandė, vokiečių 
linijas, norėdamos sužinoti 
priešo stiprumą.

Prastos oro sąlygos sulai 
kė didesnę lėktuvų veiklą. 
Iš viso vakar atlikta 180 
skridimų, jų tarpe ataka 
ant amunicijos krovinio prie 
Magliana. Visi lėktuvai sau
giai grįžo.

Spitfire lėktuvai atakavo 
radio stotį į pietus nuo Du- 
razzo, Albanijoj. Bombos 
pataikė tiesiog ant centri
nio pastato.

Sąjungininkų patrolės vei 
kė Anzio fronte, o dvi prie
šo atakos, į pietus nuo Cis
terna ir Carano apylinkėje, 
buvo atmuštos.

SAKO RUSAI VAROSI 
PIRMYN RUMUNIJOJE
LONDONAS, bal. 28. — 

Rumunų komandos komuni
katas sakė rusų kariuome
nė šiuo laiku smarkiai spau
džia ašies karius į šiaurę 
nuo laši miesto, Rumunijo
je, ir kad aršios kovos vyk
sta toje apylinkėje jau an
trą dieną iš eilės.

Maskvos pranešimas nie
ko nemini apie tokią ofen
syvą, nors rusų komunika
tas sakė apie 400 vokiečių 
buvo užmušta rusams atmu 
šant priešo ataką į pietry
čius nuo Stanislavovo, Len
kijoje.

Anot rusų pranešimo, jų 
torpedo laivai ir lėktuvai 
nuolat atakuoja vokiečių 

i laivus Sevastopol apylinkėj.

KARIAI SUDARĖ JAM *RuDĘ’

Sewell A very, Montgomery Ward Company viršininkas, prievarta išnešamas iš 
krautuvės, kuomet atsisako padėti valdžios oficialams, kurie dabar valdo krautuvę. 
Kuomet U. S. prokuroras Biddle liepė Avery išeiti, o Avery atsisakė, buvo pašaukti šie 
sargai, kurie jį nešte išnešė. (Acme-Draugas Telephoto.)

BUVO 70 METŲ; SIRGO TIK 0 DIENAS
Io vietą užims jo padėjėjas Forrestal

WASHINGTON, bal. 28. 
—Laivyno sekretorius Frank 
Kncx mirė savo namu-ose 
šiandien, po eilės širdies 
atakų. Velionis iš viso sirgo 
tik šešias dienas.

Knox buvo sulaukęs 70 
metų amžiaus. Jis paliko 
našlę Annie Reid Knox, ir 
tris seseris.

Amerikos vėliava, p’evė- 
suoja pusiaustiebiu ant visų 
Amerikos karo laivų ir lai
vyno stočių. Kongresas tuoj Į 
sustojo posėdžiavęs velio- 
nies pagarbai.

Kelias savaites atgal 
Pulk. Knox sirgo influenza, 
ir dabar jam susirgus gy
dytojai patarė sustoti dar
bus ir ilsėt is.

Knox buvo Chicago Daily 
i News laikraščio leidėjas.
1 Visą savo gyvenimą jis bu
vo republikonas, ir 1940 me
tais, kuomet Prez. Roose
veltas paskyrė jį laivyno 
sekretorium, jis buvo cen
tras įvairių ginčų.

Priimdamas tą paskyrimą 
Knox pareiškė, kad jis pir-

moj vietoj esąs amerikietis, 
o po to republikonas.

Po Knox vadovybe Ame
rikos laivynas išaugo į pa
saulio didžiausią. Tuoj po 
Pearl Harbor, sekretorius 
skrido ten asmeniškai ap
žiūrėti japonų padarytus 
nuostolius. Nuo karo pra
džios jis keliais atvejais 
skraidė į įvairius karo fron
tus.

Knox gimė Boston, Mass., 
1884 m. sausio 1 d. Jo pil
nas vardas huvo William 
Frank Knox, bet jis William 
nevartodavo ir pasirašyda
vo net ir oficialius doku
mentus Frank Kncx.

Pirma širdies ataka išti
ko Knoxą sekmadieny, kuo
met jis dalyvavo savo biznio 
partnerio laidotuvėse New 
Yorke. Antra ir trečia ata
ka atėjo antradienio rytą ir 
vakarą.

Knox pareigas, bent iki 
po politinių partijų seimų, 
užima jo padėjėjas Forres
tal.

Sekantis MacArthur Šėrinrnkai perrinko 
objektas: Philippinai Avery pirmininku
GEN. MacARTHUR ŠTA- WASHINGTON, bal. 28.

Pastebėjo žemės 
drebėjimą N. Gvinėjoj

BOMBAY, Indija, bal. 28 
—Tuoj po 9 valandos vakar 
naktį, Bcmbay obzervatori- 
jos seismografas rodė, kad 
intensyvus žemės drebėji
mas įvykęs apie 4,290 my
lių nuo Eombay. Spėjama 
drebėjimas buvęs kur nor
int apie Naują Gvinėją, kur 
amerikiečiai kaujasi su ja
ponais.

KALENDORIUS
Balandžio 29 d.:. Sv. Pet

ras iš Veronos; senovės: 
Tarimantas.

Balandžio 30 d.: Trečias 
Sekmad. po Velykų, .šv. 
Kotryna Sien.; senovės: 
Virbutae ir Venta.

Gegužės 1 d.: Šv. Pilypas 
ir šv. Jokūbas apaštalas: 
senovės: žilvinis ir Gegutė.

ORAS
Ūkanota. Šilčiau.

Partizanai sako atėmė 
miestą iš četniku

LONDONAS, bal. 28. — 
Maršalo Josip Broz štabas 
šiandien pranešė, kad po 
aštrių kovų prieš četnikua 
jugoslavai partizanai užėmę 
Sabovici miestą, pietinėj 
Sanjak. Pranešimas taipgi 
sakė vokiečių bandymai pra 
laužti partizanų linijas prie 
Mrkonjicgrad buvo nevykę.

KINIEČIAI ATMUŠĖ 
JAPONUS HONANE

CHUNGKING, bal. 28.— 
Kinijos štabo pranešimas 
sakė kiniečių padėtis šiauri
nėj Honan provincijoj labai 
pagerėjusi. Japonų daliniai, 
kurie iš pietryčių varėsi į 
Loyang, buvo atstumti apie 
10 mylių.

Anot pranešėjo, kitas 
priešo dalinys, kuris grąsi- 
no Loyangui iš rytų, buvo 
sulaikytas Hulao perėjoj.

Japonų žygiavimas pagal 
Peiping-Hankow geležinkelį 
buvo sustabdytas 40 mylių 
į pietus nuo Chenghsien. 
strateginio kryžkelio, kurį

PIRKITE KARO BONUS! Ijaponai dabar valdo’
I

Užėmė kitas japonų pozicijas Indijoje
KANDY, Ceylon, bal. 28.į Apie tuos užėmimus pra-

—Amerikos Lightning lėk- nešta iš Adm. Mountbatten 
tuvų skvadronas vakar už- štabo.
tiko 12 japonų' lėktuvų ban- „ . . . vKontratakos pneš japo

nus Assam provincijoj gavo 
pagalbos iš sąjungininkų

dančių grįžti j Heho, ir ori
nėje kovoje šešis jų sunai
kino ir du sužalojo.

KANDY, Ceylon, bal. 28. 
—Kelios japonų tvirtovės 
buvo šiandien sunaikintos, 
kuomet britų dalinys, kuria 
lydi sąjungininkų kontro- 
fensyvą Kohima apylinkėje, 
rytinėj Indijoj, pavarė japo
nus iš strateginių pozicijų.

lėktuvų, kurie puolė japonų 
pozicijas Kohima ir Imiphal 
apylinkėse.

Tuo pat metu japonų lėk
tuvai atakavo Kohima ir 
Tulihai apylinkes. Vienas 
jų numuštas, keturi gal su
naikinti, ir aštuoni buvo su
žaloti.

Sako laivas nelūžo; | ISPANIJA, AMERIKA 
GREIT SUSITARSbuvo susprogdintas

WASHINGTON, bal. 28. 
— War Shipping adminis
tracija sakė laivynas jai 
pranešęs, kad Liberty lai
vas John Straub, kuris lū
žo pusiau Alaskosi vandeny
se, iš tikro buvo sunaikin
tas “smarkaus sprogimo.’’ 
Sprogimo priežastis kol kas 
nežinoma. Nelaimėje žuvo 
65 laivo įgulos narių.

WSA pranešimas sakė lai
vas vežė gazoliną, ir aliejų 
į Alaskos frontą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ EGIPTO—Naciai Grai

kijoje paskelbė visą Graiki
jos krantą “karo zona,” ma
tomai bijodami invazijos per 
“užpakalines duris.“

IS WASHINGTONO. — 
Knox laidotuvės įvyks pir
madieny, Washingtono Ar- 
lington kapinėse.

Ift N. GVINĖJOS—Ame-

LONDONAS, bal. 28. — 
Čia sakoma, kad Anglija ir 
Amerika artėja prie kom
promiso sutarties su Ispani
ja, pagal kurią Ispanija 90 
nuošimčių sumažins wolf- 
ram (tungsten) metalo edun 
tas Vokietijai.

Sakoma Amerika norėju
si visišką sustabdymą tų 
siuntų, bet Anglija neva pa
reiškusi mintį, kad geriau 
gauti dalį to, ko reikalau
jama, negu visai nieko.

Sutartis dėl to metalo 
buvo didžiausia kliūtis susi
tarimams su Ispanija. Dery
bos buvo pradėtos britų- 
amerikiečių sustabdymu a- 
liejeus siuntų Ispanijon 
prieš du mėnesius.

B/S N. Gvinėjoj, bal. 28.— 
Amerikos lėktuvai jau var
toja tris strateginius Hol
landia aerodromus, šiauri
nėj Naujoj Gvinėjoj, apie 
1,000 mylių nuo pietinės 
Minda nao salos. Liberator 
bomberiai tuoj išskrido ata
kuoti jaiponų Jeffman aero
dromą, 670 mylių į šiaurva
karius.

Numatoma, kad sekantis 
sąjungininkų taikinys bus 
Philippinų salos,\ į kurias 
MacArthur žadėjo kurią 
dieną grįžti.

Oficialiam pranešime pa
sakyta apie užėmimą svar
biausiojo Hollandia aerodro 
mo. Cyclops ir Sentani ae
rodromai buvo užimti anks
čiau.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”.
DUOKITE J| KITIEMS

—Kongresmona3 Dewey, ku 
ris vakar sakė, kad valdžios 
užėmimas Montgomery 
Ward krautuvės atrodo pa
našus “Geštapo’’ žygiams, 
šiandien reikalavo, kad Kon 
gresas padarytų invesitiga- 
ciją tos krautuvės užėmimo 
reikalu.

Naciai sako atakavo invazijos laivus
LONDONAS, bal. 28. — 

Berlyno pranešimai, gauna- 
rlkiečiai išlaisvino 100 misi-, mi per Stokholmą, sako vo- 
jonierių iš japonų belaisvės, kiečių bomberiai vakar nak- 
jų tarpe 40 seserų vienuolių, i tį atakavo sąjungininkų in- 

Ift WASH1NGTONO. — va,zijoe laivų koncentracijas 
Senatorius Whee>ler pasiūlė vakarinės Anglijęs uostuo- 
bylių, kuriuo visų pre-Pearl se.
Harbor tėvų suvirš 30 metų Tebespėliodami apie inva- 
amžiaus ėmimas karinei tar zijos datą, naciai ir neutra- 
nybal būtų atidedamas ne- lūs sakė invazija galinti 
apribotam laikui, o jaunes- j įvykti dviejų savaičių bėgy- 
ni tėvai būtų paskučiausiai je. Berlyno pranešimai Stok 
šaukiami. Į holmui sako labai daug są

jungininkų laivų stovi uos
tuose pietrytinėj ir vakari
nėj Anglijoj.

Vokiečių komunikatas sa 
kė naiių torpediniai laivai 
atakavo britų laivų konvojų 
prie pietinės Anglijos šį ry
tą, ir nuskandino tris laivus.

Britų vakar dieną išleis
tas įsakymas draudžia ke
liavimą iš Anglijos visiem? 
asmenims, išskiriant Ame
rikos, Rusijos ir dominijų 
diplomatams.

CHICAGO, bal. 28.—Mont 
gemery Ward <& Co. boardo 
ęirmininkas Sewell Avery, 
kuris buvo vakar karių iš
neštas iš krautuvės, šį rytą 
grįžo ji krautuvę, bet nebu
vo įleistas. Jam buvo pra
nešta, kad jis bus įleidžia
mas tik tuomet, kada apsi
ima kooperuoti su valdžios 
žmonėmis.

Blackstone viešbuty lai
kytam šėrininkų susirinki
me, Avery buvo beveik vien
balsiai perrinktas boardo 
pirmininku. Susirin k i m a s 
taipgi priėmė rezoliuciją, 
kuria užgyrė Avery už jo 
žygius.

Mississippi upė vis 
dar kyla aukštyn

ST. LOUIS, Mo., bal. 28. 
— Įsisiūbavusi Mississippi 
upė išsiliejo per dar ketu
rias užtvankas ir žada išsi
lieti per kiekvieną barjerą 
nuo St. Louis iki Cairo, pie
tinėj daly Illinois valstybės.

Oklahoma valstybėje Ar
kansas upė jau nusileido ir 
praėjo išsiliejimo pavojus.



t

2 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS šeštadienis, bal. 29 d., 1941

KAS GIRDĖT WAUKEGAN’E
Lietuvis majoro komiai- i vietoj, kur buvo Fordo au- 

joj. — Balandžio 20 d. mies-! tomobiliii, 405 So. Genesse 
to majoras Wallin paskyrė St. Dirbtuvėje bus siuvamos

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS I Pavykęs koncertas
t ____ Do 1 o z4 £ i

MISIJOS
komisiją prižiūrėjimui mies 
to reikalų. Juozapas Matu- 
lėnas išrinktas prižiūrėtoju 
vaikų žaidimo vietų (play 
gncunds) ir žiūrėti, kad vai
kučiai visame mieste turė
tų tinkamas vietas žaisti, 
kad nereikėtų jiems žais i 
ant gatvių. Juozapas Matu- 
lėnaz savo pareigas tuojau 
pradėjo. Peržiūrėjęs visas 
vietas rado, kad daugelis jų 
buvo labai apleistos. Reikės 
daug pataisymų.

moteriškos suknios (dresės).

J. Jakutį palaidojus. —
Balandžio 21 d. mirė Jonas 
Jakutis. Velionis mažas iš 
Lietuvos atvežtas į Chicago, 
kur gyveno pora metų. Po 
to persikėlė į Waukeganą ir 
čia visą laiką gyveno.

Velionis buvo geras mu
zikantas ir daugelio vestu
vėse yra griežęs. Taipgi bu
vo vienas pirmutinių orga
nizatorių Šv. Bal'.ramiejaus
partijos ir didelis veikė- Anicška p^ckienė, 819 
jas. Priklausė prie Šv. Bal--So Jackson st laukia ga. 
tramiejaus ir Sv. Juozapo vo mylimų, 8ūnų

Teodoras ir Ona Stanu- 
liai, 817 Unccln St., labai 
linksmi, nes balandžio 22 d. 
abu jų sūnūs, Teodoras ir 
Leonardas, gavę “furlough”' 
buvo parvažiavę namą Be 
to, motinai parvežė puikių 
dovanų, nes ji šventė savo 
gimtuvių dieną.

Teodoras yra jūrininku ir 
kariuomenėj nuo spalių m. 
1941 m. Dabar jau 2nd Class 
Machinist Mats. Lanko mo
kyklą Chicagoj. Jis dažnai 
pasimato su namiškiais.

I^esnardas yra Ist Class 
Pvt. ir kariuomenėj nuo

Misijos Šv. Petro bažnv 
čioje prasidės pirmadienio |t^s vaidino du veikalus pa 
vakarą, 7:30 valandą. Tęsis rupijos naudai. “Nepairas

Racine. — Balandžio 23 
•V. PETRO PARAPIJOS d. suruoštas koncertas, ku- 
SODALIETES rio programą išpildė Šv. Ka-

Balandžio 16 d. aodalie- zimiero Jaunuolių klubas
pavyko kuo geriausiai. 

Vakarą atidarė Grimalie-
nuo gegužės 1 iki 7 d. Jas tas siuvėjas , komediją, vai ng įr pO trumpos kalbos 
ves kun. Antanas Mašukni, dino sekantieji:
MIC.

Šv. Mišios bus 8 ir 9 va
landomis kas rytą. Išpažin 
tys klausomos rytais ir va 
karais.

Kviečiu visus Kenosha b 
apylinkės lietuvius dalyvau
ti. Išklausę bent penketą pa 
mokslų, atlikę išpažintį ii 
priėmę šv. Komuniją bei pa
simeldę šv. Tėvo intencija, 
gausite visuotinus atlaidus. 
Per atgailą ramybė tevieš
patauja mumyse ir taika vi
sam pasaulyje. Laike misijų

gruodžio mėnesio 1942 m. i bus galimai įsigyti ir dievo
Pirmą kartą buvo parvykęs 
namo pasimatyti su savo 
tėvais ir broliais. Jo sto
vykla Kalifornijoj. Iš ten 
parvežė daug puikių dova
nų.

cionalų. 
Kun. P.

Dėkui

Skrodenis, MIC..
klebonas

davę
Kle-

Sliomki8, žydas rūbsiuvis 
S. Stulgaitė; Zope'ienė, darb 
davė, M. Bei as; Zopelis, jos 
vyras, A. Mockus; Ona Mu- 
rinaitė, Zopelių tarnaitė, H.
Visniauskas; Joškis, žyde 
pagelbininkas, A. Cizik; tei
sėjas M. Kraujelis; polici- 
jiataš A. Cizik.

“The Mystery Mansion’* 
vaidino:

f .
Iris Marvin, owner, S. Ža

liaakis; Miss Stoneham, her 
aunt, H. Alisauskas; Tillie, 
a maid, A. Alisauskas; Mrs.
McGee, the caretaker, J.
Butkus; Diana Dariing, a 
gueat, B. Lauraitis; Mary 
Darling, her sister, J. Rui- 
ka; Nancy Lee, a guest, 
actress, J. Balcaitis; Bea
triče Harding, another guest,
J. Masulis.

Padėkos žodį reiškiam vi
soms mergaitėms, kurios dė-1 PAT J. NATALE No. 30 B. 
jo pastangų, kad veikalai; (Dabartinis Deputy Treaaurer) 

Demokratų Kandidatas už

(jam seseriai Anne Marie už TREASURER
režisavimą veikalų. Nors ė-įSTSKriSf'S'££ 
rnė daug laiko, bet labai gra-, r,s yra ’,c‘"valte

a ’ trl-liijftinio rekordas
Žiai D.aVVkO Įvertina l| siekti County Tre.u.surer

F j, . vietos, Lake County, Ind.

programą vesti pakvietė kle; 
boną kun. A. Ignotą, MIC.

Klubo choras ir duetas 
gražiai pasirodė su lietuviš
komis dainomis. Kviestieji 

(Nukelta į 3 pusi.)

draugijų.
Paliko liūdėti du sūnus: 

Joną, Jr., gyv. Waukegan. 
Kazimierą, gyv. Chicagoje, 
ir dukrelę Oną, gyv. Wau- 
kegane. Palaidotas balan
džio 24 d. iš Šv. Baltramie
jaus bažnyčios. Per laido
tuves atlaikyta dvejos Mi
šias šv. Be to klebonas pa
sakė pamokslus lietuviškai

gavusių 
“furlough ”. Gaila, dvynų 
(twins) negalės (parvažiuo
ti, pastaruoju laiku išsiųs
tas į Pietų Pacifiką. Jo bro
lis Corporaili Antanas yra 
Fort W ar re n, Wyoming.

Trečias jos sūnus Alek
sandras irgi kariuomenėj 
nuo rugpiūčio mėn. 1943 m. 
ir New Yorke mokinasi me

Sodaliečių teatras 
parapijai pelno $100 
bonas nuoširdžiai dėkoja so 
dalietėms, seselėms ir vi
soms, kurios prisidėjo prie' pavyktų. Taipgi dėko-
parengimo pasisekimo.

NOMINUOKIT

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHAND1SE MART
For appointment cail — 

REPUBLIC 6051

pus, 742 So. Jackson St., ba
landžio 23 d. buvo svečiuo
se -pas Mr. ir Mrs. Frank Dėkojame kun. Miciūnui,

IHARGUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - USD kilos.
SEKMADIENIAIS — nno 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehUl 2242 

■K-fr 1 " —.... j’TT - . sa
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

TeL CANaI 6122

• Dfi. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—9 popiet ir 7—8 v. v.

Trečiad. tr fiešUdienla

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

OFISO VALANDOS:
Nw S Iki 4 ir noo 6 iki 8 vaL vak. 

NedšUoaab pagal sutartį
OHk» M. YARda 4787 
Namų TeL FROapect Į>»

TaL YARda 224B

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Treėiadienj pagal sutarti.

Ofiso Tel. VIRgtnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

Dfi. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiao vaLt 1—1 Ir 6—6:86 P.H. 

Trečiadieniais pagal sutarti

Tet YARda 6821
KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

▼aL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:90
756 West 35th Stree'

Balsuokit už Jį — Primary 
Rinkimuose Gegužės 2 d.

Rea. 6958 So. Talman Avė.
Rea. Tel. GROvehUl 0617 
Office TeL HEMlook 4848

DR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGASr • pu . /j •i

OFISO vALanUos 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marųuette Road

Želes, Brighton Park. Sakėj MIC., kuris programą vedė, 
nes klebono nebuvo tą die
ną.

Dėkojam visiems atsilan- 
kusiems, kad parėmė mūsų 
gerą darbą. Tas paskatino 
ir toliau tokius parengimu? 
daryti. Sodaliete

vaišės buvo labai šaunios.

Susirinkimas. — Balan
džio 30 d. mokyklos kamba-

ir anglų kalba. Palaikai nu- ^,lkalia™ korpuse Mason Nekalto Prasidėjimo mer 
General ligoninėj. Visi su-lydėti į Ascension kapines'

ir papildytas prie savo mar, .aus mokyklą ,r buvę 
čios, kuri mirė vos pnes 
tris savaites.

gaičių draugystė turės mė- 
i nūs yra baigę šv. Baltar-1nesinį susirinkimą, tuojau

geri parrpijonai.

Velionis buvo labai 
mylimas.

Nauja dirbtuvė. - 
atidaryta gegužės 1

V13U

Bus
dieną

nudriko Radio Valandos:
W.HZC. 1420 Kilocycles —

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

N stoti o J, t: 10 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

5^1

Jetvelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per šj PavasarinJ SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

Utarnlkais, Ketvergais ir Suba- 
tomis Iki 9:30 vai. vakare.

po dvyliktos vaL Mišių šv. 
Visos narės prašomos atsi
lankyti. Pirm. A. Vaitekū- 
naitė sako, kad bus labai 

Bus
Choro pramoga. — Šv.

Baltramiejais choras, vado- 6varbug 8uSirinkimas ___
vystėj S. žyliaus, turėjo' kalbaIra apie Motinos Die-šaunią pramogą Lietuvių 
Auditorijoje balaudžio 19 d.
Choristai turėjo “gerą lai
ką”. Pakviesti muzikantai 
Juo Ji pis Griksas, Petras j 
Norkus ir Stebley griežė lie
tuviškus šokius. Buvo gerti 
ir valgyti.

Svečiavos. — Juozapas ir 
Ona Gilbert su Esabele War-

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ 
-agora

DR. VAITUSH, OPT.
LUTU VIS

KE

nos paminėjimą.

Šv. Teresės Altoriaus Puo 
Šimo draugystė turės mėne
sinį susirinkimą mokyklos 
kambary gegužės 5 d., tuo
jau po pamaldų. Visos na
rės prašomos atsilankyti.

M. Z.

Žš metą praktikavimas 
Jašą ganntavimaa

Optometrieally Akią Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karitį, atitai
sė trumparegystę ir toliregystą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma- Į 
Rausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki B v. 
vak. Seredomis nuo pietų, e Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimą akys atitslee 

B*r*an kaip

4712 South Ashland At.
YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami J 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų reregėjimo — (color 

i blindness), k.eipkitės prie manęs.
Apsiimu išgydyti.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

---------*---------
EXTRAI EXTRAI

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

,?('•

Permainytas 
vardas Ir 

adresas.

I . lėtu v iškas 
Žydukas —— 
N. KANTER
savininkas.

REZ i 1 )ENC1JA
3241 West 66th Place 

Tel. REPubUc 7868 -

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARdš 8146

Dfi. V. A. S1MKUS

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savo Raštinę j 
BRIGHTON PARK

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

antrašu. Ii

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzik&liškų 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
IEVVELRY — UATCHMAKER 

— MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Phana: LAFAYETTE 8617

REMKITE 
SENĄ

IJETUVIŲ 
DRAUGĄ.

MONARCH LigUOR 
3529 So. Halsted St

Phone YARDS 6054

744 West 35th Street
▼aL: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais—2-4 tr 6:30-8:90 
šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra tojL 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

---------------------------------- OF CHICAGO
4192 Archer Avė. Virginia 1141

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tik viena pora aklų visam ryvonl- 
mul. Saugokite Jas leisdami l«eir- 
zamlnuotl ja. moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
rali sutelkti.

SS METAI PATYRLMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų (tempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL O52S, Chicago

OFISO VALANDOS:
Kaadlen 8.-10 a m. Iki l:to p. m. 

Trečiad. Ir leitad. 8:10 a. m.
Iki f;80 p. m.

DR. G. SERNER

LIETUVIAI DAKTARAI

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedžie Avenue

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

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

SE

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

—-a—. ■ a ą £

LIETUVIS AKTŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

TeLi Yards 1829
Pritaiko Akintus. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso lr Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

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

Bekmadienyji pagal sutartį.

ADUi

t

Ofiso Tel....... VIRginia 1886 DR. EMILY V. KRUKAS
DR. AL. KACKUj

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenne

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. lr Sekm. tik susitariua

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryta, 1-4, 7-9 P. M. 
n<7 S. Habted St, Chleagi 

Pirmadieniais, Trečiadieniais
/ ir leštadietiieis 

VaL: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso TeL LAFayette 3216 
Rea. TeL LAFayetto 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868

, VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 Iki 9 vak.;
X/Penk tad. 8:30 Qd 9:30 vak. 

Šeštad. 6 vaL Iki 9:90 vak.
Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J. W. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING MELDŽIA ATITOLINTI NELAIMĘ

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS” HELP WĄXTFI) 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearltorn Street 
Te*. RAN dol oh M88-MSI

HELT WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

SVARBUS FRANEAIMAS
War Manpnwer Oonuulsskm no- 

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininkų turi įsigyti Pa* 
lliirvsnvlmo Raštą (statement of 
avallahlllty) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar Jūs galit gauti 
tr ar Jums reikalinga palitiosa- 
vtmn raštas. J ils sutaupysit sau 
Ir darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP WANTEI» — VYRAI

I.ANOŲ PI.OVP.Jl.T—HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Timekeeper’s Ofisan 

EDOEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Road

DIRBTUVES
DARBAI
VYRAMS

SU AR BĖ PATYRIMO
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWEIL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOU8E 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSISAUKIT I

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

Central

Steel 8č Wire Co.

PULLMAN 
AIRCRAFT

— Reikia —

*• Metai Valytojų
* Darbininku
* Ofisams Vaiku

GERA MOKESTIS 
6 Dienos j Savaitę

100% KARO DARBAI
Patogios Darbo Sąlygos

Puiki Transportacija 
(T. C. Suhurban, Cottage Grove 
gatveknrials. 1O3rd hunų linija)

Jei dabar nesate užimti ,«u 
karo darltals

MATYK IT MR. ROWELL
Employment Oflsaa atdaros 

valandomis tarp 8 ryto ir 4 pp.

Pullman 
Standard Car 

Mfq. Co. •
Aircraft Division

900 E. 103rd St.
GRINDERS

ir
POLISHERS

Prie Stainless Steel
Nešami Įrankiai 

$49 į Savaitę 
Pamokos Laikotarpyje 

Po Karo Progos
JUST MANUFACTURING 

COMPANY 
4618 W. 21st St.

SVARBI PRAMONĖ
siūlo

NEPAPRASTA PROGA
prie

Nuolatinių Darbų DABAR
ir •

PO KARO
Maintenance Vyrų ir Paprastų 

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

ar atvykit j:
Personnei Dept.

NATIONAL ALUMNATE 
CORPORATION

6216 W. 66th Place
Tel. PORtsmouth 7240

0 PAKUOTOJŲ 
IR VYNIOTOJŲ

Prie Shipping dept. darbų. 75c j 
vai. straight time. $1.12^c i vai. 
virš 40 vai. abelnai atieks $44.00 
j savaitę. Apmokamos atostogos. 

Gera transportacija 
MATYK IT MR. BANKS

BARRETT-CHRISTIE CO.
108 N. Clinlon St. FRA #540

REIKIA DARBININKŲ
Karo darbai. 40 vai. J savaitę. 

Laikas ir pusė už viršlaikį. 
Atsišaukit.

JOHN BADER LUMBER CO. 
2020 N. CLYBOURN AVĖ.

SCREW MACHINE OPERS. 
IR SETTERS

Prie Brown & Sharpe automaties.
BIRTMAN

ELECTRIC COMPANY 
4140 W. Fullerton

REIKIA
DIRBTUVES DARBININKŲ
Pastovūs darbai, gera mokestis. 

Atsišaukit.

REVERE ELECTRIC MFG. CO. 
2949 No. Paulina

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Iki 50 
metų senumo. Valandos: nuo 5:50 
vakare Iki 12:00 valandos naktį.

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniforma, duodama;
Valgis dykai.

Amžins 20 iki 50 metų. 
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis

Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims ’ 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

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

— 1 " 1,1 ,
MERGINA AR MOTERIS

21 iki 35 metu amžiaus. Mokestis 
$30 i savaitę ir komisai. Kiek tai 
rašyti su rašomaja mašinėle ir 
kiti ofiso darbai. įdomus darbas. 
Proga jsidirbti. Pašaukit:

RANdolph 9670

Netoli Napoli miesto, Italijoj, būrys žmonių suklaupusių prieš vežamą Amer. Raud. 
Kryžiaus automobiliu Panelės švenčiausios statulą meldžia nuraminti galingą Vezu
vijaus veikimą. Kelias, ant. kurio žmonės suklaupę, yra dešimčia colių padengtas cin- 
dromis, išmestomis iš vulkano kraterio. Dešinėj prie automobiliaus yra amerikiečiai 

i Raud. Kryžiaus pareigūnai. (NCWC-Draugas)

MIRGA - MARGA IŠ ROCKFORD, ILL.
krikštynas iškėlė šaunias:

PAINT GRINDER REIKIA
Abelnai produkcijai. Mažo i augan
čioj dirbtuvėj. Pulki ateitis. Auto
matiškas pakėlimas. Atostogos. Vir
šlaikis. Apdrauda.
Pašaukit Mr. Davis—NEW 5170

WOOD—DAVIS CO.
6318 Nortliwest Hleliuay

VYRAI nt MOTERYS

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

BEARDSLEY & PIPER CO. 

2541 N. Keeler

MEKANIKŲ
REIKIA

PATYRUSIŲ
MATYKIT M R. CUBA

EDWARD HINES 
LUMBER CO. G AR AGE 

2424 BLUE ISLAND AVĖ.
Canal 1843

REIKIA SARGO
Senyvo vyro, saugoti ir biskį 

pašluoti. 6 vai. darbo j savaitę.

TAIPGI MERGINŲ
Dalinio laiko darbams krautuvėje. 

Patyrimo nereiklia. 50c i vai. 
pradedant. Atsišaukit

A. SCHVV’ARTZ & CO., INC.
1118-26 North Blvd. Oak Park

TRUMPAI
Balandžio 30 d. bus dide

lis parapijos parengimas: 
halius-šokiai. Grieš geras or
kestras. Komitetas kviečia 
visus atsilankyti ir yra pa
siruošęs šauniai pavaišinti.

Gegužės 14 d. mūs bažny
čioj bus teikiamas Sutvirti
nimų Sakramentas — dirma 
vonė. Asmenys tam sakra
mentui priimti jau ruošia
mi.

HELP WANTEB — MOTERYS

vaišino marčią, sūnų ir vi
sus gimines, draugus.

Mūsų bažnyčioj buvo 9 
dienų novena prie Šv. Pane
lės. Noveną tikintieji gau
siai lankė.

PAPR. DARBINIKŲ 
DEL

ABELNŲ ŠAPOS 

DARBŲ
GERA PRADINE MOKESTIS

IR PROGA JSIDIRBTI 
100^ KARO DARBAI DABAR 

Nuolatiniai Po Karo Darbai 
MATYKIT MR. I.ETTO

PARAGON DIE
CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

Elektrišinu
Mašinų Taisytojų 

Patyrusių ar 
Nepatyrusių Darb.

SVARBI PRAMONE 
GERA MOKESTIS

PO KARO ATEITIS

INGERSOLL STEEL 
& DISC DIV.

120th & Morgan

100% KARO DARBAI 
VYRŲ

Tvarkyti Materiolg 
Ir Plauti Metalines 

Dalis
PATYRIMO NEREIKIA

58 vai. į savaitę. 
Dienomis ar naktimis šiftai.

General
Engineering

Works
4701 W- DIVISION ST.

BAND SAWYERS
Patyrusiu.

ARVANCF. YOODVOMONO CO. 
7210 8. Karine Abe 3000

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ if

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

ADVERTISE
In Amerlca’s Greatest

Lithnanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEK— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANTAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★ ★ ★★ ★ ★

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradini rata 60c j valandą sn 5c 

pakėlimu pabaigoje 2 savaičių.
Sc premija dirbantiems vakariniai, 
ar naktiniais šiftals. Pirmas ši f tas 
7:30 ryto iki 4 pp., vakarinis šlftas 
4 pp. iki 12:30 ryte, naktinis šiltas
12:30 iki 7:30 ryto.

ATSISAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm Šeštad.
8:10 ryto Iki 4:S0 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

MOTERŲ
Mekaniškai palinkusių atlikti 

VYRŲ DARBUS už LYGIĄ MO
KESTĮ. Regularis pakėlimas. 
Pašaukit Mr. Mlner, CALumet 2 121

R. R. DONNELLEY A SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenue

RANKOMIS SIUVftJŲ 
Gera mokestis. Ataifiaukit { 
CHICAGO FFR CLEANERS

1241 W. 47th St.

GIRL OR WOMAN
For purebaaing dept-, some typlng. 
This ls an excellent opportunity for 
a bright giri (fr woman. Interesting 
work. Good pay and centrallzed 
transportation. Ask for Mr. George 
Larcfc.
HOOKER GLASS & PAINT MFG. 

COMPANY
1454 S. VVestern Avė.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

VYRU m MOTERŲ Gegužės 21 d. bus rinki-
Pripildyti maliavos indus ir dirbti! oras Gegužės Karalienės.

Kandidatėmis yra Lucille
viršlaikj. Matykit Mr. Pawe!co.

TOMLINSON PAINT A VARNISH 
COMPANY

1114 N. Kilboum Avė.

Racine
(Atkelta iš 2 pusi.) 

svečiai artistai taipgi savo 
dalis šauniai atliko. Žmonių 
buvo d3ug ir visi liko pa
tenkinti programa. Po vi
sam buvo šokiai. Dėkui Stan 
kui iš Kenosha ir Pūrai iš 
Racine už muziką.

Vakaro rengimo komisija 
dėkoja visiems už atsilan
kymą ji vakarą. Ypatingai 
dėkui svečiams iš Kenosha, 
kad nepatingėjo atsilanky
ti. Visas vakaro pelnas pa
skirtas Altorių Puošimo dr- 
gijai.

Rengęs tą koncertą klū
bas yra dar jaunas. Po šio 
vakaro jis nemano silsėtis.

Balandžio 23 d. buvom 
liudytojais pavyzdingo lie
tuvio kareivio, Antano Aukš 
tikalnio, iš Worcester, Mass.
Jis atvyko iš Camp Grant 
stovyklos. Rytą atėjęs į lie
tuvių bažnyčią atsiklaupęs 
prie Panelės Šv. altoriaus
sudėjo karštą maldą. Vaka-.... . . v , . Girdėt, jau pradėjo mokinre atsilankęs į salę—sakius \ J j_.__
paklausė, kuri mergaičių 
moka lietuviškai šokti. At
siliepė Adelė Misiūnaitė. Ir 
pradėjo jiedu lietuviškai

Lapinskaitė ir Lillian Pata- 
pavičiūtė. Kuri laimės titu
lą, sunku pasakyti.

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

PIRKITE KARO BONUS! SKELBKITfiS “DRAUGE"

NURSERY VYRŲ 
REIKIA

TAIPGI MOTERŲ 
PRIE LENGVO SODINIMO

Patyrimo nereikia. Gera mokestis 
iš pradžios. Transportacija parūpin
ta nuo pabaigos Milwaukee Avė. 
gatvėkario. Trokas paims jus 6 ir 
6:46 vai. ryto kasdien išskiriant 
Sekmadieniais.

SVVAIN NELSON A SONS CO. 
GLENVIEW, ILL.

PARDAVIMUI

DIDIS BARGENAS 
- RAKANDŲ -

Balandžio 21 d. Rupšių 
namuose buvo Eldos Rup
šienės krikštynos. Pakrikš
tyta Bronislavos vardu. Kū
mais buvo Moterų Sąjungos 
9 kuopos pirm. Bronė Poli- 
tikienė, ir Dan Carroll. Juo
zas Rupšis praeitais metai3 
tuokėsi, šliūbą ėmė klebo
nijoj. Ji žadėjo pereiti ji ka
talikų tikėjimą. Taip ir pa
darė. Visiems taiip buvo sma 
gu girdėti. Džiaugias ir J.

irPrivatlška Seimą parduoda visos Rupšio tėvas Antanas 
savo naminius rakandus oŽ labai 
žema kainą. Visi rakandai parsi
duoda atskirai. VISKAS TURI 
BOT IŠPARDUOTA PIRM SEK
MADIENIO. Atsišaukit telefono:

LAFayette 2838
ar atvykit asmeniškai adreso:

4416 S. ARTESIAN

MARQUETTE PARKE 
— PARSIDUODA —

Mūrinis 4 fl. po 4 kamb. namas ru 
Kewaunee bollerlif. I>ctag 36x126.

2 H.—6 kamb. 2 fl.—4 kamb. na
mas au 3 karam garadžiu.

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

4631 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 1001, oo 5 vai. vak.

Protu 1057.

PARSIDUODA — S Getu mūro na
mam. Pirmam flrte karšto ranrien« 
šiluma. 2 karam garadžiu*. Parsi
duoda ui priclngma kainą. Atsišau
ki t vakarais po 6 vai. kasdien iš
skiriant SeštatMen) ir sekmadieni 
sekančiu adresu:

2362 S. OAKLEY AVĖ. 
Pirmam Aukšte.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

I tis naują veikalą au daino
mis ir šokiais. Jei tiktai se
nesnėj! karta parems savo 
jaunimąo, padės jam dar-

taip gražiai’ Šokit kad viai buotis- dauS bus gallma nu' 
sustoję žiūrėjo ir gėrėjosi, i ve*kU *r daug lietuvių jau- 
Pirmą sykį rokfordieėiai ma- nim0 Paraukti prie klubo, 
tė lietuvį kareivį taip gra- Senesn'e'i‘ lietuviai privalo
žiai lietuviškai šokant. , Paremti slvo jaunimą ir pa- 

dėti jam darbuotis, nes tai
Kitas kareivis buvo iš juįę mQa gūnūs ir dukterys. 

Bostono, kuris labai gražiai jeį mea neremsime savo jau- 
akordionu grojo. nimo, jis nueis pas svetim-

Garbė tokiems jaunuo- taučius. 
liams. Jie patys nepasiduo- Lauksime rudens, kuomet 
da nusiminimui, linksmi ir šis klūbas vėl galės suraoš- 
kitus palinksmina. ti gražių vakarų, koncertų.

Korespondentas Ten buvęs

KAI MISSISSIPPI IŠSILIEJA IŠ SAVO VAGOS

Didelei Mississippi uipei patvinus, išėjęs iš vagos vanduo palietė net keturias vidur- 
vakarines valstybes. Vietomis vanduo vis dar kyla ir apsemia didesnius plotus, ši 

PIRKITE KARO BONUS! I nuotrauka iš St. Louis, Mo. (Acme-Draugas telephoto)
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GERAS REIŠKINYS

Šia proga reikia konstatuoti gerą reiškinį. Prieš 25 
metus prezidento Wilsono taikos planus rėmė tik vie
na demokratų partija. Kai tuoj po karo reikėjo tuos 
planus vykdyti į gyvenimą, kongresus jį, atmetė ir, pa
galiau, pasikeitusi administracija jį visai palaidojo. To
dėl visos prez. Wilsono svajonės apie pastovią taiką 
niekais nuėjo. Dabar, atrodo, padė.is yra pasikeitusi 
geresnėn pusėn. U. S. kongrese savo laiku buvo priim
ta tarptautinio taikos bendradarbiavimo rezoliucija, už 
kurią balsavo abiejų partijų atstovai. Ir, be to, net 
žymesnieji respublikonų partijos kandidatai į preziden
tus aiškiai stovi už tarptautinį bendradarbiavimą pa
saulio taikai palaikyti.

Dirbant tokioje vieningumo dvasioje, aišku, pasaulio 
pastovi ir teisinga taika bus labilu užtikrinta. O nuo 
Jungtinių Valstybių, kaip teisingai pasakė gub. Dewey, 
tai daugiau pareis, nes mūsų krašto rolė bus lemianti.

Gub. Dewey kalba taikos klausimu
PĄGĄLIAU PRABILO

Vakar dienos laidoje mes trumpai rašėme apie šiuo 
metu populiariausi respublikonų partijos kandidatą į 
prezidentus gub. Thomas Dewey, pažymėdami, kad lig- 
šiol jis dar nėra pareiškęs savo nusistatymo pokarinės 
pasaulio taikom klausimais. Šiandien jau galime pra
nešti, kad užvakar pasakytoj kalboj Amerikos laikraš
čių leidėjų sąjungos suvažiavime p. Dewey užsienių po
litikos reikalais trumpai pasisakė.

Ir žinot ką, p. Dewey pažiūros į užsienio politiką ir 
pokarinę pasaulio taiką mažai kuo tesiskiria nuo da
bartinės vyriausybės vedamos politikos. Jei jis matė 
roikalo pagirti sekretoriaus Cordell Hull per Velykas 
padarytąjį pareiškimą užsienių politikos klausimais, 
aišku, kad nieko daug naujesnio tuo reikalu neturi pa- 
s ūlyti. Gub. Dewey Čia tik tiek išsiskiria, kad jis rei
kalauja, jog vedant užsienių politiką reikia laikytis 
konstitucinių metodų. i
Į KLAUSIMĄ ŽIŪRI RIMTĄ!

Anot jo, užsienių politika, tai nėra vien tik derybos, 
diplomatiniai manevravimai, sutartys ar net sąjungos. 
“Užsienių politika”, jis sako, “yra išreiškimas žmonių 
lesalų, tradicijų, aspiracijų santykiuose su kitų kraštu 
žmonėmis.” Toliau p. Dewey visai teisingai pabrėžia, 
kad laisvoj respublikoj negaili būti tokio dalyko, kaip 
“efektinga užsienių politika”, jei toji politika neiš
reiškia žmonių valios. “Štai, mes kariaujame, tikimės, 
iraldžiamės už tokį pasaulį kuriame turėtume pastovią 
taiką”, kalba p. Dewey, “bet visose diskusijose vienas 
paprasčiausias faktas yra užmirštamas. Tokia užsienių 
politika, kuri užmiršta atstovauti žmonių valią, netęsės 
ilgiau kai du metu1. Ji netęsės ilgiau kai ligi kitų kon
greso rinkimų.”
KpKIE JO PASIŪLYMAI?

Konkretizuodamas savo nusistatymą gubern. Dewey 
griežtai pareiškia, kad reikia vesti šį karą ligi visiško 
priešų sutriuškinimo. Agresinėms tautoms reikia duoti 
tokią pamoką, kad niekuomet jos daugiau ne be užmirš
tų. Tuoj po karo reikia turėti suorganizuotą, kooperuo
jant su kitomis tautomis, taikos struktūrą, paremtą pa
kankama jėga, kad išvengti karų ateityje. Stabilizuoti 
pokarinį ekonominį gyvenimą taip, kad tai išeitų ne 
tik pasąulio gerovei, bet kad ir mūsų krašto žmonės 
galėtų naudotis aukštu gyvenimo standardu.
RAGINA NEKARTOTI PRAEITIES KLAIDŲ

Gub. Dewey manymu, šiuos dėsnius parems visi mūsų 
krašto žmonės, nepaisant kokių politinių įsitikinimų 
jie būtų. Tačiau, jis sako, šių tikslų pasiekti nebus ga
lima operuojant tik žodžiais. Kai mūšiai sustos karo 
laukuose, nepakaksią, sudaryti sutartį ir apie ją pa
miršti. ‘ Mes neturime pamiršti tragiškos klaidos, pa
darytos prieš 25 metus.” Vienu žodžiu, p. Dewey yra 
tokios pat nuomonės, kaip ir daugelis, kad norint at
statyti pastovią taiką, neužteks įsteigti tarptautinę or
ganizaciją jai palaikyti, bet reiks turėti ir tarptautinę 
militarinę jėgą, kuri reikale sudraustų užsimanančius

* drumsti taiką. t

Gub. Thomas Dewey nusistatymas yra rimtas. Jis 
tiesa, nepatiks izoliacionistams. Bet tų šiandien tiek 
maža, kad su jais skaitytis nėra prasmės.

Nuo karų nukentėjusių šelpimas .
Šiomis dienomis Vašingtone įvyko pusmetinis Nacio

nalinės Katalikų Gerovės Konferencijos (National Cat
holic Welfare Conference) administracinės tarybos su
sirinkimas. Susirinkę vyskupai, jų tarpe ir J. E. arkiv. 
Stritch, daugiausia dėmesio kreipė į šelpimą nuo karo 
nukentėjusių. Toji šelęimo problema yra milžiniška. 
Išklausius Vyskupų šelpimo Komiteto pranešimo, pa
sirodė, kad didelės pinigų sumos, surinktos Amerikos 
katalikų bažnyčiose Laetare sekmadienį, kovo 19 d., 
išsiuntinėtos įvairiais keliais į įvairius kraštus. Pažy
mėta, kad ir į Lietuvą yra pasiųsta pašalpos.

Reikia pasakyti, kad Amerikos katalikai per savo 
veikimo centrą — NCWC didelius darbus dirba kiek 
šelpiant nuo karo nukentėjusius, tiek teisingos ir pas
tovios pasaulio taikos atsteigimo propagavime.

Primena lietuviu pareigas
“Tėvynė” šitaip primen’a. Amerikos lietuvių svarbią

ją pareigą:
“Kaip ilgai tęsis šis kąrąs — niekas nežino, bet 

kaip jis, galima sakyti, prasidėjo nesitikėtai ir ne
lauktai, taip gali ir užsibaigti. O jo laimėjimo ir už- 
sibaigimo laukia visas demokratiškasis pasaulis. Lau
kia todėl, kad po šio karo, tikimasi, prasidės skaid
resnis visos žmonijos gyvenimas.

“Karo užbaigos laukia ir Lietuvos žmonės, kurie 
yra nualinti ir nuvarginti iki gryno kaulo ir dar ali
nami ir varginami. Lietuvos bent kokie resursai iš
čiulpti iki paskutinio šyvo. Mūsų broliai ir seserys 
ten vargsta ir badauja, ir badaudami kovoja už savo 
žūti-būti. Tų žmonių, gali būti, jau netaip labai daug 
ir belikę: paskutiniu laiku spaudoje rašoma, kad iš 
Pabaltijo valstybių naciai išgabeno ištisą milijoną 
gyventojų karo darbams į Vokietiją, o nemaža tų 
kraštų žmonių į Sibirą išgujo rusai. Bet likusieji Lie
tuvos žmonės viltingomis akimis žiūri į Amerikos 
lietuvius. Daug vilties į mus deda ir svetur ištrem
tieji. Kaip vieni, taip ir kiti iš mūs tikisi daug. Lie
tuvoje gyveną žmonės laukia iš mūs paramos atgauti 
Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę. Laukia jie mūsų 
pagalbos padėti jiems atsigauti iš šios didelės trage
dijos. Svetur ištremtieji laukia iš mūs padavimo ran
kos, kad jie galėtų sugrįžti atgal į savo tėvynę.

“Bet ar mes prisirengę jų nesuvilti? Nepilnai. Pri
sirengti pas visus patriotinguosius lietuvius yra di
delio noro, bet kai kurių savotiškos ambicijos užsto
ja tam kelią.

“Nepirmu kartu mes šitai rašome ir dar kartą at
sišaukiame: broliai ir seserys, jau daugiau, negu lai
kas mesti smulkų politikavimą į šalį ir stoti į bend
rą darbą! Į tokį didelį darbą, kokį mes visi vos pa
jėgtume tinkamai atlikti. Laikas surasti priemones 
nusikratyti ir užmiršti pirmiau įvykusius nesusipra
timus visiems tiems lietuviams, kuriems rūpi Lietu
vos ir jos žmonių likimas.

“Tai padaryti dar nepervėlu.
“Gerai būtų, kad pilno vieningumo pasirodytų ge

gužio mėnesy įvykstančiose konferencijose, kuriose, 
aišku, bus daug kalbama ir pasisakoma dėl Lietuvos 
ir jos žmonių likimo. Gerai būtų, jei tokia pat dva
sia viešpatautų ir są^kridžiuose kitų organizacijų, 
kurių vyriausiu tikslu yra išvaduoti Lietuvą iš ne
laisvės ir padėti jos vargstantiems žmonėms.

“Pagalvokime, vyrai ir moterys! Pagalvokime ir 
pabuskime, o pabudę padėkime ant svarstyklių, kas 
mums šiandien yra svarbesnis: Lietuvos likimas, ar 
nieko gero mū?ų išeivijos gyvenimui nedavęs smul
kus politikavimas, kuris atitolina mus nuo bendro 
veikimo neapsakomai svarbiam tikslui?”

RIMTIES
VALANDĖLEI

Pasaulio tvarka tikrai 
nuostabi. Rodos, kad mūsų 
žemė, au visais ją puošian
čiais augalais, protingais ir 
neprotingąją sutvėrimais, 
tartum koks didelis laikro
dis, kuris, nepaisydamas ki
tų aplinkybių, Viešpaties 
valdomas, eina valanda po 
valandos, diena po dienos, 
kas kart arčiau amžinybės.

Dievas pramatė, kad ge
ra ir bloga įvyks, tačiau, 
vieną kartą davęs žmogui 
laisvę rinktis, nebenorėjo 
tos malonės nuo jo atimti. 
Ta prasme Jis vėliau bau
džia arba laimina žmogų už 
gerus bei blogus darbus.

Kad mūsų apgyventoje že
mėje randami keistų nusista
tymų — neabejotina. Žmo
gus tartum sako: “Viešpa
tie, jeigu kas negera, galė
tum pakeisti arba pamainy
ti, nubausti; jeigu to neda
rai, tada dovanoji esamą
sias neteisybes” taip men
kas žmogaus protelis riša 
visą keblią pąsaulįo tvąrką.

Apsilankė Jonuko krikšta
tėvis. Geros širdies žmogus 
tuojau vaikeliui davė pini
gų saldainėms pirkti. Moti
na, Jonelį pasišaukus, pata
rė jam pasidėti dovaną ©au
gioje vietoje, o ne praleisti 
viską gardumynais. Nenoro
mis, bet vaikas paklausė 
motinos patarimo. Ar šiuo 
atveju sakysime, kad vai
kas nustojo valios. Dievas 
dažnai pataria, tiktai mes 
nevisada klausome.

Sunku sulaikyti asmenį 
nuo blogo arba žalingo veiks 
mo. Jeigu žiemos metu be
eidamas pasivaikščioti su 
draugu jūros pakrantėje, die 
na pasitaiko šilta ir drau
gas žada bristi vandenin, 
nejaugi tau dera susirasti 
kuolą, duoti artimui per gal
vą ir jį be žado pargabenti 
namo, nes žinai, kad žiemos 
metu pavojinga šaltame van 
denyje maudytis.

Pats gerai žinai, kad pro
tingi žmonės žino ką daro. 
Vienas šiltai kojas susupa, 
o galva pasilieka be kepu
rės; kitas pusnuogis vaikš
tinėja, bet apsiraišioja gal
vą, kad ausis kartais nenu
šaltų. Kalbėsi ar ne, nepa
keisi jų minties.

Dievas leidžia, tad, pro
tingiems sutvėrimams veik
ti, bet daboja, kad neliktų 
kiti perdaug nuskriausti. 
Jeigu kas nors žemėje ne
sulaukia teisybės, Viešpats 
tokiam atlygina amžinybė
je. Bet Jis viską tvarko, Jo 
planai nevisada atrodo to
kie, kokio mums rodos ge
resni. ABCJ

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

14 Prancūzą Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

) Mg?

Pasiekė net 
Prancūzija

(LKFSB) Prieš kiek laiko 
Jungt. Amerikos Valstybė
se išleistoji knygelė apie su
šaudytus kunigus Lietuvoje 
pasiekė Pietų Ameriką, Ka
nadą, Australiją, Angliją; 
vienas egzempliorius per 
neutralius kraštus netgi pa
siekė Prancūzijoje gyvenan
čius lietuvius. Jie tenai la
bai išsiilgę lietuviškų spaus- 
clinių.

(Tęsinys)

—Jei neigi Dievą, visko 
pradžią ir tikslą, kokia tei
se tu, vardan abejotinos są
žinės, kurios kilmės nežinai, 
bandysi pažaboti jėgas, ki
lusias iš pačios tavo prigim 
ties, jėgas, kurios gundo, o 
labai dažnai ir vadovauja 
žmogui? Tu tarp savo rei
kalavimų įrašai pareigą vi
sai nepastebėdamas, kad šis 
žodis po tavo plunksna yra 
tik grynas šešėlis. Tu skelbi 
garbę, negalėdamas nusaky
ti, kas ji yra, ir tavo sekėjai 
negali susitarti, kur jos ri
bos. Jeigu Dievo nėra, žmo
gus tuomet yra tik krūva 
ląstelių, tik gyva medžiaga. 
Aš tuokart klausiu, kaip tu, 
bedievis, gali ątskirti savy
je veiklų pradą, nepriklau
santį nuo medžiagos, norin
tį primesti jai savo įstaty
mą!

—Nęg.aliu tau atsakyti, 
tačiau aiškiai jaučiu, kad 
tas pradas yra. Aš tik jo 
ieškau užu jūsų Dievo, štai 
ir viskas.

—Aš rimtai abejoju, artu 
galėsi jį rasti užu Dievo. 
Tuo tarpu tavo mokslas, be 
tavo žinios, moko dievinti 
medžiagą.

—Atsiprašau, protestuoju!
—Žinoma! Tu man atsa

kysi, kad tu ieškai savo ide
alo. Bet, aš manau, neklys
tu, kai tau sakau, kad dau
gelis tavo sekėjų pasiliks 
sau iš tavo nuomonių tik 
vienintelį teigimą: Dievo 
nėrą.

Mat, Dievas daugeliui lie
kasi ramumo neduodanti 
kliūtis, kurią bijoma per
žengti. Jei šitą kliūtis bus 
sulaužyta, banga išsilies. 
Tu galėsi garsiai šaukti: 
sąžinė, pareiga, garbė; iš
juoks jie tave panosėje. Tu 
žinai, kad yra sritis, kur 
tavo tą “laisvąją sąžinę” be 
niekur nieko nugrus į šalį 
ir gana: kalbu apie doros 
sritį. Juk tada žmonės nežu
dys, nevogs, aišku, tik dėl 
to, kad bijos policijos. Bet 
tegu negresia teisėjas, tuo
met jau viskas bus leista, 
žinoma, jeigu tik palankios 
tamsybės paslėps tai, ko ne
galėtų pakęsti šviesa.

—Tad tu nori pasakyti, 
kad mūsų laisvoji pasaulie
tiškoji sąžinė nepalaiko jau
nuomenės dorovės?

—Toji jūsų jaunuomenė, 
kuri dar nėra įgriuvusi į 
bedugnę, dar iš savo širdžių 
nėra išbraukusi Dievo. Jis 
tik yra iš ten pašalintas, 
bet dar neišnaikintas. Ir to 
jau daugeliui užtenka. Ir 
paskui, tu matai tik išorinę 
netvarką, visai nenorėda
mas svarstyti, kokie yra ga 
lingi išvidiniai sumišimai, 
kilusieji iš minties laisvės 
ir dar kokios laisvės!

—Tai labai puiku, kad 
mintis gali nagrinėti įvai
rius klausimus, juk niekam 
čia blogo.

—Atsiprašau. Tu gerai 
žinai, jei žmogaus protas 

• neprisiima sąžinės priežiū
ros, tuomet jis pamėgsta tą 
pavojingąją sritį, kur mūsų 
sugedusioj! prigimtis pasi
stengs jį pastoviai pririšti. 
Tai—pirmas laipsnis, nuo 
kurio žmogus pradeda kris
ti žemyn. Juk tavo pasaulie
tiškoji sąžinė neturi užpa
kaly jokio prievaizdos ir 
baudėjo, todėl jos reikšmė 
yra labai sumažėjusi. Leng
va yra ją abe jojant priimti 
ir iš jos išsivaduoti. Kai dėl 
garbės, tu gerai žinai, kad 
mūsųi žmonėse ji gyvena ne
paliesta tik tiek, kiek reika
linga viešai pasirodyti. Irtu 
taip pat žinai, kad labai 
dažnai garbei apsaugoti ne
atsisakome ir nusikalsti.

—Kiekvienoj visuomenėj 
yra trūkumų. Mes čia nieko 
negalime padaryti.

—Bet, mano drauge, rei
kia stengtis juos sumažinti. 
Tuo tarpu jūsų mokslas — 
nei atlyginimo, nei pasmer
kimo—juos tik didina. Pa
vaikščiok po maudykles, ir 
pamatysi, kuo virsta papro
čiai. Mes esame liudininkai 
šito laikotarpio, po didžio
sios 1900 metų parodos, ka
da yra jau tiek nepadorumo 
drabužiuose ir elgesyje. Po 
pažangos priedanga deda
mas ištvirkimui pamatas. 
Pasiklausykim: jokio pasi
priešinimo negirdėti!

(Daugiau bus)

no
//

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos RAftiee 
Namą Materijolą Ui Dar temomis Kainomis 1 

Atvykite | mflsą jardą Ir apžlfirėklte ste
ką ir aokitą rMj LENTŲ—MELLWOBK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porėtą, vi&ką, skiepą Ir fletą. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kasUnk perstatymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I 
STANLEY LTTWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

■■
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SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Rašo D R. RAČKUS 
4204 Archer Avenue, Chicago

=>ik=x)c=xk=^<x=xo

rimų ir savo gyvenimą su
tvarkyki taip, kad kraujo 
spaudimas nedidėtų ir kad 
į kraujo gyslas skleroza ne- 
simestų. Tą privalo boti y- 
pač tie, kurie prisimena, kad 
ar vienas iš tėvų, ar iš šei

KAD APOPLEKSIJA 
NEMUŠTŲ

Gyvename tokiame amžiu
je, kad apopleksija yra La
bai dažnas, net perdažnas,

£ūškinys.
‘Staiga numirė tas ir tas’, ,, , ,. , .. , ,. mos diedukų staiga mirė...— tai beveik kasdien gali-J . , , .. , „

ma n 4- m IIrn, i n rlrtraMni . r

ma pastebėti laikraščių ži
niose. Jei jaunas staiga mi
rė, tai veikiausia nuo šir
dies ligos; o jei senesnio am
žiaus žmogus, tai dažniau
sia nuo apopleksijos.
A Po apopleksijos smūgio 
pasekmė gali būti dvejoja: 
žmogus arba greitai numirš
ta, arba tampa suparaližuc- 
tas ilgam laikui. Kai supa- 
raližuotas žmogus negali nei 
žodelio ištarti, nei rankos, 
nei kojos pajudinti, per iš
tisus mėnesius turi Ievoje 
bejėgis gulėti, — tai tikrai 

^ra graudus reginys. Ot ši
tokių valandų tai kiekvie
nas gyvas sutvėrimas bijo- 
8i.

mat apopleksija dažnai yra 
per šeimos kraują ainiams 

Į perduodama.
Kai apopleksija artinasi, 

tai gamta žmogų perspėja 
dviem ženklais. Vienas pa
vojaus ženklas, tai galvos 
svaigulys; o antras tai krau
jo spaudimo padidėjimas, j 
Kraujo spaudimą galima 
tiksliai išmatuoti su apara-1 
tu vadinamu “sphygmoma- 
nometer’ ’.

Sykį supratus ar ėjančios 
apopleksijos ženklus, reikia 
neatidėliojant geibėt.'3. Tuo
jau reikia išgerti porciją 
karčios druskos (Epsom 
Salt), ir po valandos dar 
paimti “calomel’. Mesti vi
sokį darbą ir ilsėtis lovoje. 
Per keletą dietų pasninkau
ti ir valgyti tik lengvus val
gius, mat pilvui reikia leist

Kas vieną sykį jau buvo 
apopleksijos ištiktas, ir išli
kęs gyvas šiaip taip pasvei
ko, tai žino jog antrą sykį 
apopleksija gali jį parblokš- turi pa^ngvėti. Nevalia var- 

^ti" dar greičiau. Tokie gy- 'toti tabaką, nes tabako rū- 
vena nuolatinėje baimėje, kymas kraujo spaudimą, di- 
Tokie ne tiek staigios mir- dina. Nevalia vartoti nei sū- 
ties, kiek paralyžiaus bai- rūmo, nei kartumo, nei jo- 
siai bijosi. Lietuvių senes- kių “maenumų”. 
nės kartos tarpe, čia Ame- Kas šių patarimų paklau- 
rikoje, tokių yra nemažai, sys. tas apopleksijos išvengs.

Ką daryti, kad apop'.ek- _.. ’ Daktaro atsakymai i4|įia nemuštų — yra svar- ...7* , . . klausimusbus klausimas.
Ką daryti, kad apciplek-^ Klausia J. P.: “Nagai la

šinis paralyžius neištiktų bai ploni kaip popieriniai ir 
antru kart, tai dar svarbes*
nis klausimas.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

NATIONAL CATHOLIC WELKARE COU NCIL ADMINISTRATY VINIS BORDAS

Nuotrauka padaryta iš šiomis dienomis įvykusio Wash ing ton e suvažiavimo, kuriame svarstyta visa eilė pokari
nių klausimų: šalpos, nukentėjusiems dėl karo; religinio gyvenimo, tiekimo įvairios gerovės mūs kariuomęnei — 
namie ir užsieny — ir t.t. Žiūrint iš dešinės į kairę sėdi: Omaha, Nebr., vysk. James H. Ryan; Toledo,, Ohio, vysk. 
Kari J. Alter; Chicago arkivysk. Samuel A. Stritch; Detr oit, Mich., arkiv. Edward Mooney; Cincinnati, Ohio, ar- 
kivysk. John T. McNicholas; St, Ratui, Minn., arkivysk. John Gregory Murray; New Orleans, La., arkivysk. Jo
seph F. Rummel; Ft. Waynė, Ind., vysk. John F. Noll. Stovi taip pat žiūrint iš kairės į dešinę: Providence, R. I., 
vysk. Francis P. Keogh; Ogdensburgo vysk. Bryan J. Mc Entegart; Reno, Nev., vysk. Thomas K. Go-rman; St. Jo
seph, Mo., vysk. Charles H. LeBlond; generalinis sekreto rius prelatas Michael J. Ready; Natchezo vysk. Richard 
O. Gerow; ir militarinis delegatas vysk. John F. O’Hara, CSC. (Reni Newsphoto; NCWC-Draugas)

pasilsėti, be to ir kepenys .
_ I KAo HOiTl.

roVoncrvoti Mavolin

labai greitai plyšta. Tas ma
ne gerokai nervuoja, nes į- 
kyriai visur kliūva. Dakta
ras patarė kua daugiausia 
valgyti kiaušinių trynių ir 
buvo užrašęs vitaminų lašų, 
tačiau niekas negelbsti. Kaip

KARIO LAIŠKAS
Rašo A. Skirias

AR GREIT KARAS 
PASIBAIGS?

Vieną vakarą, grįžę iš KP 
ir kitų darbų, turėjome pa
moką. Savo barake, sugulę 
ant žemės, mokėmės šaudy
ti iš kulkosvaidžio. Karių 
mėgiamas leitenantas, Di
džiojo Karo metu buvęs ka
pitonu, baigęs aiškinti, lie
pė klausti ir diskusuoti, ką

— “Ar tiesa, kad karas 
už dviejų mėnesių (gegužės 
mėn.) pasibaigs, kaip žymus 
pramonininkas Ford pareiš

Kiekvienas lietuvis sulau
kęs 50 metų amžiaus, pri- 

^valo nueiti bent pora sykių 
metus pas daktarą ir pa

tikrinti kiek aukštas yra. ,. T . , i galėčiau pasigelbeti ?kraujo spaudimas. Jei krau- & r
jo spaudimas yri 20 nuo-Į Atsakymas J. P. — Nagų 
šimčių virš normos, tai pri suplonėjimo ir trapumo prie 
valo klausyti daktaro patari žaaiis gali būti viena ar

‘"ALL AMERICA”
KAPITONAS

Creighton Miller iš Wil-| 
mington, Del., Notre Damet— 
universiteto atletas, išrink-r’"'"^ 
tas kapitonu All America r
futbolo tymo. Dešinėj C. ...
Walsh, narys All Am e riet 
Bordo.* (NCWC-Draugas)

K£«

je, kad šią vasarą ar rude
nį alijantai pradės didžiu
lę invaziją Europon ir pc 
kiek laiko Vokietijų gali pa 
siduoti. Tas gali įvykti, nes 
didžiulės karinės pajėgos iš 
Rytų, Pietų ir Vakarų gali 
ją sugniaužti ir priversti pa
siduoti. Bet Vokietijos pa

' tų triumfo diena. Tačiau vie 
toji triumfo prieš savo aki3 
turime sunkų darbą, sun
kias kovas ir kančias. Dar 
gal pareikalaus kelių mili
jonų gyvybių aukų. Tam A- 
merika ir Anglija jau yra 
pasiruošusios. Laukiama tik 
signalo. Tinkamiausio mo
mento. Birželio 1 d. vien 
.Jungtinės Amerikos Valsty
bės fronte turės 5 milijonus 
karių. Turint galvoje apy-

abejotiniai pergalė turi būti 
mūsų pusėje. Tą tiki kiek
vienas kareivis.

Lietuvoje vergas 
su malūnais

(LKFSB) Antram malimo 
laikotarpiui, kurs prasideda 
šių metų s: našio 1 d., Lietu
voje duoti leidimai naudotis 
malūnų patarnavimu tik 
tiems ūkininkams, kurie o- 
kupantams atidavė nustaty
tus grūdų kiekius.

NOMINUOKIT 
John E.

ROSZKOWSKI
PROSECUTOR

of Lake County, Ind.
GABUS, TEISINGAS 

IR LOJALUS
6B — DEMOKRATAS — 6B
JOHN E. ROSZKOWSKI Ur
na vo 2 metus Valstybės Legis- 
laturoje. Jis rėmė Darbininkų 
bilas 100%.
JOHN E. ROSZKOWSKI turi 
patyrimo kaipo Deputy Proee- 
eutor of Lake County.Kareiviai negalvoja kaip 

Fordas, negalvoja, kaip dau
gelis kitų žmonių, kad ka
ras už kelių mėnesių pasi
baigs, bet rimtai ruošiasi
kovoms, ruošiasi sunaikinti Balsuokit — GeCJUŽČS 
priešą, nepaisant sunkumų,' 
daug pasiaukojimo ir net gy
vybės. PIRKITE KARO BONUS

BALSUOKIT SU PASITIKĖJI
MU UŽ PAPRASTŲ ŽMONIŲ 
IR DARBININKŲ DRAUGĄ. 
Jis Yra geras Lietuvių Draugas

sidavimas dar nereiškia ka- tikrlal P° tiek Pat anSla ir

2 d. No. 6 B.

ro pabaigą. Dar vienas at
kaklus priešas tektų nuga
lėti — <tai Japonija. Jeigu 
Anglija ir Rusija mestų vi
sas karines pajėgas -prieš 
Japoniją, gal vienų metų; lai
kotarpyje ji būtų sumušta.

rusų kovojančių pajėgų, ne- f

kė spaudoje? — paklausė Bet Us “jeigu” dėl Rusijos 
vienas kareivis. Prasidėjo Yra gana didelis. Ji pati ga 
diskusijos. Kokiu tikslu For- Ii tafti net priešu, kai pano-
das tai pareiškė. Greičiau
siai savo biznio sumetimais

Leitenantas atsakė suma
niai: “Norėčiau, bet netikiu, 
kad karas taip greitai pasi
baigtų.” Teisingiau bū ų pa
sakyti, kad karas pasibaigs 
per dvejus metus.”

rėš pasigrobti Europos val
stybes ir diktuoti taikos są
lygas. Anglija jokiu būdu 
neleis bet kuriai Europos 
valstybei tap'.i stipresnei už 
ją pačią. Juk būtų didelis 
pavojus jos interesams Azi
joje ir net Europos pclitiko-

HATURAIE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PLA8TI0 MA- 
TKKIOLAS NATŪRALUS OOM 
SPALVOS DANTŲ PIJUTOMS.

NAUJOS
KU*IKH

DANTŲ
PLB1TUSVelvatone

$12.50
IKI $39.50 Už KIEKVIENA

ŽEMOS
Dirbtuvės
KAINOS!
PILNAI

ŠAKINIAI *E50
■ -1 Z» rkirVKTFT •»pt o « I >16—DIENŲ IŠBANDYMUI 0 

valiai siu madų su Pinigų Grąžintino Garancija 
KREDITAS, JEIGU; Jei jums nereikia akinio mūsų patyrę 
KEIKIA STIKLUS Optoint-trljo, Daktarai taip jum. paaaky.

PATAISOM .MATVKIT MI S «■ į ,Į
KAMI.s PATAISOM MANDIBN! Į4tJt lrvi»Į M.

GROTAI PATAISOMI-: Į3420W.2MSln»t[

DYKAI!
J464 [. 47li ttrnl[~ 
įt447S.H,lttaSt.[

SEt-TY XI<» PATOGIOS VlfiTOS

AAA EVE-GLASSES CO.
II I7lain O.įfice.: 1557 MIIWAUKEE AVĖ.

S< KNTIKIŠKAS 
Mat) mo Tyrimą* 

KejrlrttruoĮti* 
Opiom Krintu*

ARČIAUSIA VIETA — 6447 SOUTH HALSTED ST.

Gal Fordas turėjo minty- je.
Niekas taip nelaukia karo 

pabaigos, kaip kareivis, bet 
jis to greitai nesitiki. Tai
kos žinią jis sutiktų su

daugiau iš sekančių: (a) 
perdažnas mirkymas pirštų 
karštame vandenyje, ar šar
me, ar pamuilėse, — mat džiąųgsmo ašaromis akyse,
tokiu būdu natūralūs iš na- ypač tų akyse, kurie guli

Neatsiduoda. B. .koala. N.tur.l.s .pal
vo* Nebljnka. Viaoj Saly llnomoa dantų 
plaitoa. Permatomos cryatal eloar plaitoa

Plunksnos annkuma, sanitarė., Paten
kinimo. uariintuatas. Materlola. lobai po
navus I remtini. vieno, dieno, tnl.ymų 
potornovlmoo. ApakolCIovliiios voltai.

Darome p'eltaa (spaustas tr 
gautas tik U lalsnluotų dentist q

gų aliejus bei tąsioji “ra- 
giena” išsįplauja lauk; (b) 
fungoidinė infekcija, kurią 

' reikia gydyti taip kaip daK- 
taras nurodo; (c) kai mer
gaitės dažnai vartoja “nail 
polish remove r” nuvalymui 
senojo lako nuo nagų, tai 
tas skiedinys kartais taip 
suėda nagus, kad jie pasi
daro labai ploni ir trapūs. 
Reikia viso to vengti. Kas
dien reikia mirkyti nagus 
šiltame aliejuje, tai sustip 
rina nagų elastingumą. Kiaiij 
lipią tryniai bei vitaminai 
jei negelbėjo, tai ir nepa
kenkė... Kremzlių bai lašinių 
skūrelė3 valgymas taipgi y- 
ra naudinga nagams bei 
plaukams; bet nereikia tikė
tis stebuklų nuo keletos kąs
nelių. Ims laiko...

Atsakymas J. A. — Ledų 
dėjimas prie padų kad “ne
degtų”, gali tik laikinai nu
maldyti; bet gali pakenkti 
tamstos sveikatai. Tamstai 
padai “dega” todėl, kad ar
ba batukai negeri, arbą eai 
nervuota, ar nuvargusi. Eik 
pas daktarą.

apkasuose arba sunkiai va 
rosi priekin per Pacifiko sa 
lų džiungles, kęsdami nuo- 
vargh alkį, ligas. Ir tų, ku
rie yra palikę namuose šei
mas ir žmonas. Visiems bū-

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO. 

1724 8. Ashland 3n<l Fl. Moq. 9251
Atdaro ono • Iki S. to*|od. aa. 9 Ud 4. 

KAI.BAMK LIKTUV1SH-A1

8945 IV. 26th St. Jnd Fl. Law- 2909 
80 N. Dearborn Rm. 806. Sis 9649 

Vldurmleečio vol. t—t. <atra4l.nl tr 
k*tvtrtodf«nl auo • Iki f.

"MIRACLE" sienoms
i—M A LIA V A

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui s.e- 
ninėm3 popieronu, ma
li avotoms 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 apvalomus.
7. Gražiausios Spalvos.

MIRACLE mu FIMSH

88
Galio* 

PAŠTĮ RO«M

BERLAND'S
PAINT STORE 

PjKutoml9l7 s.Hai6tedSt.
Pietvakarių Krautuvė ------  3618 West 26th Street

4>

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. Pasnaudokite proga!

MOŠŲ DARBININKAI YRA APDRAUSTI.

Tek: HEMIock 6344 dienomis; REPublic 8552 vakarais
fr

fr

NELAUKITE —
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

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

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

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Šiū Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL-ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY

fr

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

atra4l.nl
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
40 valandų atlaidai

Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
prasidės bal. 30 ir tęsis ge
gužės 1 ir 2 dienomis. Pra
sidės sekmadienį per sumą 
10 vai.

Pamokslus sakys: sekma
dienio vakare kun. Alfonsas 
Jagminas, MIC.

Pirmadienio rytą kun. Bro 
nius Grinius, o vakare kun. 
Vladas Urba.

Antradienio rytą kun. Vi
to Mykolaitis, vakare kun. 
Kazys Barauskas.

Pirmadienį ir antradienį 
pirmos šv. Mišios bus 5-tą 
vai. Suma 9-tą vai. Vaka
rais pamaldos 7:30 vai.

Išpažinčių bus klausoma 
rytais ir vakarais.

Pasinaudokite atlaidų me
tu įgijamomis Dievo malo
nėmis. Ateikite prie Taikos 
Kunigaikščio, Karalių Kara
liaus, Kuris bus ŠŠ. Sakra
mente išstatytas 40 va’an- 
dų altoriaus soste šv. Kry
žiaus bažnyčioje, Jį pagar
binti, permaldauti, paprašy
ti reikalingų malonių ir pa
dėkoti Jam už malones.

Kun. A. M. Linkus, kleb.

Paremkime save 
tautos jaunas jėgas

Ateitininkų draugovės dai 
nininkai, šokėjai ir lošėjai 
išsipraktikavę ir pilnai pa
siruošę savo vakarui — lo
šimui “Taip Tėvas Norėjo”. 
Nėra abejonės, kad veika
las bus išpildytas gražiai. 
Tik laukiama kuo daugiau
sia svečių.

Ištikrųjų, visuomenė turė
tų daugiau kreipti dėmesio į 
savo tautos jaunąsias (jėgas. 
Remkime savo jaunimą, nes 
jis mūsų ateitis, ypač atei
tininkai, tai mūsų tautos pa
žiba. Jie kur tik yra gali
mybės mūsų tautą atstovau
ja ir garsindami jos liau
dies meną laimi jai pirmas 
vietas kultūringų tautų tar
pe, ypač dabar kadi tauti
nės grupės populiarizuoja- 
mos ir dažnai pasirodyti 
kviečiamos, ateitininkai tam 
padeda nemažai triūso. Tad 
visi lietuvybės mylėtojai 
kviečiami šį sekmadienį pra
leisti pas ateitininkus šv. 
Jurgio par. salėj Bridgepor 
te. Vakaro pradžia 6 vai. 
Įžanga 60c. Laisvutė

Per Raud. Kryžių 
saugojamos žmonių 
gyvybės
AUKOKIME PER 
LIETUVIŲ KOMITETĄ

Viena žymi Amerikos ra
šytoja, Marjorie Kinan Raw- 
lings, rašydama apie Rau
donąjį Kryžių atkreipia dė
mesio į kelis įdomius fak
tus. Jos nuomone, Raudona
sis Kryžius yra lygiai ver
tingas aukotojams, kairi ir 
tiems, kurie naudojasi jo 
patarnavimu dėl to, kad jis 
yra karo envanoris.

Toliau ji rašo: “Vyrai ei
na kovoti dėl to, kad yra 
reikalinga; jie eina neriai, 
kartais, net linksmai; bet, 
tiktai tada, kada tam tik
ras darbas turi būti atlik
tas. Jų šeimos, lieka namie; 
jos karui atiduoda savo vy
rus, tėvus ir sūnus.”

Bet per visą karą Rau
donasis Kryžius teikia savo 
tarnybą. Mūsų auka Raudo
najam Kryčiui yra mūsų ap
sisaugojimas, kad mes vi
sados turime ga’e pasirin
kimo tarp gero arba blogo. 
Karo metu mes esame pri
vers i žudyti gyvybes. Per 
Raudonąjį Kryžių mes pa
sirenkame apsaugoti gyvy
bes.

TRETININKŲ DRAUGOVES GRUPE Visi kviečiami į

Vargdienių Seserų Gildos 2-jj seimą

Ateitininkų Draugovės meno sekcijos grupė, kurios 
pastangomis sekmadienį, balandžio 30 d., Šv. Jurgio pa
rapijos salėj bus atvaidinta farsas iš Lietuvos gyvenimo.

Nespėjo sulaikyti Subombardavo lietuvio
traukinio kapeliono būstinę

Joseph Swiowski, 48 me
tų, 8517 Exchange avė., bu
vo užmuštas Illinois Cent
ral geležinkelio priemiesčio 
traukinio, netoli 87-tos gat
vės, praeitą ketvirtadienį. 
William Stokea, 2700 E. 
75th pi.,-inžinierius, pasa
kė, kad jis pamatė Swiows- 
kį gulintį skersai bėgių, bet 
negalėjo laiku sustabdyti 
traukinio, kad išvengus per-

Vajus aukų rinkimui R.
K. pasibaigs pirmą dieną ge
gužės mėnesio. Reikia dar 
daug aukų, kad per likusias važiav*mo- 
dienas galėtumėm sukelti
Chicago ir apylinkei paskir- LONDONO — Vengri-
tą sumą — dvylika milijo- J0® radio sakė 100,000 žmo- 
nų dolerių. h*1? išsikėlė iš Budapešto,

Ir kur tik galima, auko-į bijodami artėjančių rusų 
kime per lietuvių komitetą, kariuomenių.

L. Narmontaitė -----------------------------------

(LKFSB) Su išvežtais iš 
Lietuvos darbininkais į Vo
kietiją, aprūpinti jų religi
nių reikalų, yra išvykęs ir 
kun. dr. J, Puišys, salezie
tis. Iš vieno fteutralaus kraš 
to mūsų korespondentas pra 
neša, kad kun. dr. Puišio 
būstinė sudeginta, matyt, a- 
takuojančių lėk, uvų. Dabar 
jisai esąs Berlyne.

Seserų Gildos naciais, ir su
sipažinkite su jos gražia 
veikla. J. K.

Rytoj, ba’andžio 30-tą d.,Į pere’’ eisime į bažnyčią iš- rftra|{f|AF 
Aušros Vartų parapijoj 10, klausyti šv. Mišių. Po pa- I/KHiyv ■ liUlliVUl
vai. ryto iškilmingomis pa
maldomis bažnyčioje prasi
dės Vargdienių Seserų Gil
dos 2-tras metinis seimas.

Kun. P. Malinauskas, M. 
I.C., Vargdienių Seserų Gil
dos dvasios vadas ir kun. J. 
Dambrauskas, MIC., Aušros 
Vartų parap. klebonas, nuo
širdžiai užprašo visus Chi
cago ir apylinkių draugijų, 
organizacijų kuopų ir sky
rių atstovus ir šiaip svečius, 
kuo skaitlingiausiai atvyk
ti į rengiamas iškilmes.

Malonėkite susirinkti į 
parapijos salę 9:30 vai. ry
to, iš kur gražiai “in cor-

maldų grįšime į salę, kur 
bus prirengti pietūs visiems 
dalyviams ir svečiams.

2 vai. po pietų pradėsime 
seimo posėdžius. Turėsite 
prog03 išgirsti kas yra tojii 
Vargdienių Seserų Gildą, ką 
nuveikė per praeitus metus, 
ir daugiau svarbių dalykų.

Tad padarykite pasiryži
mą, šį sekmadienį, balandžio
30-tą dieną praleisti gražiai vYTflTTTn nflRtF 
ir naudingai su Vargdienių ’ 1 IMU IV DnIML

1944 metais

1. Liepos (July) 9 d.
Bergmanas Grove,

RIVERSIDE, ILL.

2. LABOR DAY, 
Rugsėjo (Sept.) 4 d.

Rūbai
Už $119 rūbų buvo pavog

ta iš automobilio, kuris bu
vo pastatytas 63 čioje gat
vėje ir Evans avė.

PAS

LIETUVIŲ REMIAMI 
DEMOKRATAI KANDIDATAI 

I VALDŽIOS VIETAS — 
LAKE COUNTY, INDIANA

ANELE STOČKIENE 
(po tėvais Šimkaitė)

Mirė Bal. 28 d. 1944 m., 5 vai. ryte, sulaukus pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, Žagarės parapijos ir 

miesto. Amerikoje Išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 3 dukteris Oną ir žerftą Adomą 

Banis, Frances ir žentą Viktorą Balandus. Marijoną Ir žentą Mo
tiejų Janavičius; 3 sūnus St. Sgt. Stanislovą (P.S. Army) ir mar
čią Antaniną. Juozapą ir marčią Elzbietą ir Cpl. Kazimierą (V.S. 
Army); 9 anukus; 2 seseris Emiliją Puslienę ir jos šeimą, Pran
ciškų ir švogerj Kazimierą Kundrotus Ir jų šeimą; pusseserę Ju
lijoną ir švogerj Juozapą Kisielius ir jų šeimą ir daug kitų. gimi
nių. draugų ir pažjstamų.

Velionė priklausė prie Tretininkų, Apaštalystės Mukios. Amži
nojo ir Gyvojo Itožunčiaus draugijų, šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų, šv. Pranciškaus Seserų, Rėmėjų, TT. Marijonų Rėmėjų, 
labdarių Sąjungos ir prie Moterų Sąjungos 1 kuopos.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje. 3307 S. Lit
uanica Avė. laidotuvės jvyks antradienį. Geg. 2 d. 1944 m.

Iš koplyčios 8:00 vai. ryto bus atlydėta j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapincB.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Dukterys Simai, Žentai, Marčios, Anūkai, Seserys, 
Švogeriai. Pusseserė Ir Gliniiųės.

laidotuvių direktorius Antanus M. Phillips. Telef. Yards 4908.
Prašome nesiųsti gėlių.

Budriko radio
programa

Sekmadienį;, balandžio 30 
d., bus puiki radio progra
ma iš didelės radio stoties 
WCFL, 1000 kyl., kaip 9:30 
vai. vakare. Dainuos 0. Juo
zaitienė ir Ant. Chapas — 
solo ir duetu lietuviškas dai
nas. Be to, didelis orkest
ras pagros gražių muzikos 
kūrinių.

Šią programą leidžia Juo
zo Budriko radio, rakandų 
ir auksinių daiktų krau uvė 
adresu 3241 S. Halsted St.

Pranešėjas

Neteko ranku naudoji
mo, atlyginta $54,000

Geležinkelio inžinierius, į 

smarkiai apdegęs troko- į 
trauiknio susidūrime, prara- ■ 
do rankų naudojimą. Jam į 
buvo praeitą trečiadienį 
(balandžio 26 d.) paskirta 
atlyginimo $54,000 iš Penn-

Išrinkit Antram Terminui 
JOHN HOLLENBAUGH No. 41 A

County Commissioner 
1-mam Dist. >

Jis yra geras Lietuvių draugas. 
Gary gyvena nno 1907 m. Buvo 
statybos dept. U. S. Steel per 14 
metų. K ant rak torius ir Statytojus 
samdantis unijos darbininkus per IS 
metų. 6 metai kaip prižiūri county 
st-tMMfl loan nuosavybes. NARYS 
GARY PARK BOARD 4 MĖTIS.

Patikrinkit Jo Rekordą ir BAL
SUOKIT Vi JĮ.

PRIMARY RINKIMAI —
GEGUŽES 2 D. .

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

W()Lk STUDIO
^1945 VVest 35*5treet

'7'A*

Nauji Sulfa Vaistų
Sudėtai dėl Sinus,
Odos, Galvos Odos'8ylvania seležinkeli0

Inžinieris vadinasi L. B. 
65 metų, iš Terre

Trys nauji sulfa vaistu suristai, 
kurie priduoda viltieji dėl paleng- j 'Favlnr 

o nuo sąlygų iš priežaa’iesvtnlmr
sinus užsinuodijimo, kur nereikia ,+a Tnri
chirurgiško gydymo odos ligų kaip Aitu.
tai eezema ir psoriasis, ir pleiaki-
nuotii galvos odos užnuodljimų, 
neseniai atgal tapo atrasta.

šie trys produktai — Sulfa-SIno 
dėl sinus nesmagumų. Sulfa-Zema 
dėl odos Ilgu ir Sulfa^Rub dėl 
galvos odos. visi turi sulfa vaistų 
paimta iš galingo, gemalų naikin
tuvo Sulfanilamide. Visi trys ne
nuodingi. saugūs ir lengva varto
ti. lr pirkimo kaina bus sugražin
ta be klausymų jei bet kuris pro
duktas nepriduos patenkinimo 

Pilno dydžio, pilnas trytmentas 
bet kurio sudėto kaina tiktai $2.50.
Tik pasiuskit vardą ir adresą, aiš
kiai paradytą, ir įdėkite čekį arba 
money order ir vardą to produkto 
kurio norite. Adresuoklt sekančiai:

n f n >

.«\* i 1) PHOTOGMI’HY 

F I ro«tKI.E l’KK ES 

•E I M LT TE 2«n

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. oi Chicaoo
«<W W. CERMAK RD........................... Tel. CANal R«n

REN J KAZANAUSKAS. lUAtintnkaa

Sulfa-Seplle Products, 3103 Holmcs, 
Dej.t. NP-12K, Kansas City 3, Mo.

TOBULINKITĖS
LIETUVIŲ KALBOJE!

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

"Lietuviu Kalbos
GRAMATIKA"

“Lietuvių Kalbos Gramatika”

Wnoo>....... $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 kolegls- 
tams Marianapolis College. ku- 
rand&si Thompson, Conn.

Siųskit užsakymus sekančiai:

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

Jis vairavo keleivinį trau
kinį iš St. Louis į New Yor- 
ką, kovo 27 d., 1941 m., kai 
traukinys susidūrė su tro
ku, kuriame buvo prikrau
ta 4,000 galonų gazolino. 
Gazolinas užsidegė ir inžino 
kambarį palietė liepsnos.

Taylor iškėlė bylą ir nu
rodė, kad dalinai buvo kal
tė geležinkelio, nes skerske- 
lyje nebuvo sargo pareigo
se. Jis buvo bylą iškėlęs 
$200.000 sumoje.

Skelbkitės Dien “Drauge’

BALSUOKIT UŽ

FELIX A. KAUL No. 4 A.1 
Demokratų Kandidatas už

J U D G E
CIRCUIT COURT

Išbuvo per 4 metus Proseeutlng 
Attorney, gerai patyręs politikoje 4r 
dabar siekia Teisėjo vietos už Jud- 
ge Circuit Court. Sl-mam Judieial 
Circuit. Yra geras Lietuvių dreugas. 
Jo vardas Demokratiškam sąraše.

No. 4 A. BALSUOKIT V* JĮ. 

PRIMARY RINKIMUOSE
GEGUŽES 2 D.

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (vvholesale) 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

• 1^

Sprtngainlal 
Mat rasai

Mūsų pačių padirbti gražūs
PARLOR SETAI 

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

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mėn

Studlo Coiieh

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

PASISKAITYMAS GEGUŽES MENESIUI —
n

SVERK MARIJA
Lietuviškai parašė ,

KUN. ANTANAS PETRAUSKAS, M.I.C.

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

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

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

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

u

J

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRG. LUMP — Sijoti.........j g QQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies,
2 syk plautos. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP.............••$H 25
PETROLEUM COKE (Course) $Į2 50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) tgĮg’gt^

&
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Priimta $1,000.00 auką nuo Darius- 
Girėnas posto
Ši stambi auka bus įteikta Raud. Kryžiui
ypatingam susirinkime lietuvių grupės
gegužės 13 d.. Lietuvių Auditorijoj
Dariaus-Girėno Auxiliary Šimas, parėmimas ir patri- 

R&udonojo Kryžiaus viene- jotinis darbas prasidėjo se
tas, gavęs įgaliojimą Ame- kančiai:
rikos Raudonojo Kryžiaus ir Nutarta iš iždo paaukoti

Rietuvių grupė rinkti aukas 
W“Karo Fondui” ėmėsi dar

bo. Pirmiausiai R. K. vie
neto pirmininkė Helen M. 
Kareiva su Martha Mason, 
kuri pirmininkauja Dariaus- 
Girėno Auxiliary vienete, 
kreipėsi į Dariaus-Girėno 
postą ir trumpai pareišku- 
sios savo atsilankymo tiks

lią kvietė postą ir kitus na
rius prisidėti prie šio svar
baus vajaus. Posto nariai ir 
direktoriai entuziastiškai tą 
parėmė dideliais aplodismen

$1.000.00. Čekis įteiktas He
len M. Karei viene i, kuri taip 
gi yra viena lietuvių grupės 
įgaEota gegužės 13, Lietu
vių Auditorijoje įteikti Rau
donajam Kryžiui auką lietu
vių grupės vardu.

Garbė mums turėti tokią 
draugiją, kaip Dariaus-Girė
no postas, nes tie veteranai 
jau iš praeito karo žino, ko
kia pagalba yra reikalinga 
kovojantiems karo lauke.

Postas neužmiršta nei ve
teranų invalidų ligoninėse.

DARIUS-GIRĖNAS POSTO AUKOS RAUD. KRYŽIUI {TEIKIMO AKTAS

NULIŪDIMO VALANDOJE

tais ir tuojau pasigirdo įne- kaip Hines, North Chicago,

CHICAGOJE
NUOŠIRDŽIAI
KVIEČIAME

Moterų Sąjungos Chicago 
apskrities dvasinė puota bus 

Į nedelioj, bai. 30 d., 9 vai. 
į ryto šv. Antano bažnyčioj,
, Cicero.

Šiuo kviečiam Chicago ir 
apylinkės sąjungietes daly- 
vauti in corpore šv. Mišiose 
ir bendroj Komunijoj.

Po pamaldų parapijos sa
lėj turėsim pusryčiusi, ku
riuos pagamins 2 kps. ga
bios šeimininkės. Susirinkit 
svetainėn 8.30 vai. ryto.

Rengimo Komisija

pcrtavo, kad viskas tvarko
je. Balius jvyks balandžio 
30 d., Marąuette Hall, 6908 
So. Western Ave. Pradžia 3

^VISI Į ŠIĄ PRAMOGĄ
Brighton Park. — Nekal

to Prasidėjimo Panelės šv. 
Moterų ir Mergaičių drau
gija rengia bunco party bai. 
30 d., 2 vai. popiet, Gra- 
monto svetainėj, 4535 So. 
Rockwell. Komisija darbuo- 

m jasi pramogos pavyk imui. 
• Bus gražių dovanų, užkan

džio ir t.t. Visi kviečiami 
atsilankyti. Rap.

IŠ ERŽVILKIO KLUBO 
VEIKIMO

Praeitame susirinkime na 
rių dalyvavo skaitlingai. Iž
dininkas raportavo, kad bo- 
nas yra nupirktas ir auka 
priduota Raud. Kryžiui. Ba
liaus rengimo komisija ra-

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MCSŲ

■TAUPYKITE

r dėi
1944

tSUPREME
'SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretoriui ir Iždininkas

DABARTINI 
DIVIDENTŲ 

TA.............DAT
i 4%
1751 W. 47th Street

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Ave., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

Pirmoj eilėj iš kairės į dešinę: Marianne Nares, Karo Bonų Vajaus Lietuvių Mote
rų Grupės pirmininkė; Helen Kareiva, Darius-Girėnas posto Raud. Kryžiaus vieneto 
pirmininkė. Stovi iš kairės į dešinę buvę Darius-Girėnas posto komanderiai: A. Kas- 
per, B. Pietkiewicz ir W. Sebastian. Paskutinis yra dabartinis posto komanderis John 
Mason, kurs Raud. Kryžiui įteikia aukų $1,000.00.

-- - - - - -- - - — ■■■■. I ■ ■ ■ I.....
Oak Forest ir k. Neperse- Dariaus-Girėno pcstas daug šelpi ai ir Moterų Auxiliary 
niai Hines ligoninėj apdc- j nuveikė. Pavyzdžiui, turi ir prisideda prie išlaidų, 
vanojo veteranus 500 pake- suorganizavęs Drum and Taipgi nesigaili vietos ir 

Bugle Corps, kuris kontes-
te yra laimėjęs antrą vistą.
Turi besketbolo tymą, kuris 
jau antras metas, kaip čem
pionai 4th District. Pos'as 
nesigaili lėšų vaikučiams la-

. vintis muzikoj, apmoka užjog lietuvių veteranų poc-i . , . ...___ \.T„ i Pamokas, nuperka tam tik
ras uniformas. Be te dar šu

lių cigaretų ir davė progra
mą.

Vėliau surengė puotą šio 
karo Service Men’s Center, 
kur kainavo $600.00. Tas da
vė svstimša’iams suprasti.

tas tą rengė jų gerovei. Ne
vai. popiet. Bus gera muzi- paisant išlaidų, postas yra

kitų patogumų, idant palai
kius Raudonojo Kryžiaus 
vienetą, kuris taipgi spar
čiai dirba gražiam tikslui.

Todėl mūs, lietuviams, 
garbė turėti savo t3ripe to
kią draugiją, kaip Dariaus- 
Girėno American Legion No. 
271 postas. žinovė

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi iiiMiiiiniiiiiiiiiitiiiiiiHiniiiiiiiinintiimiiii 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

ką ir kiti margumynai.
V. Pankauskas, nut. rašt.

Tikėjimas yra automobi
lius, darbai — gazolinas ir 
žmogus turi juodu sujungti 
taip, kad galėtų važiuoti.

* ¥■ *
Išmintis 

vietose.
auga ramiose

ZOFIJA MONTVILIENft
(po Hėvaįs Kevendaunkaitė)

Gyveno 4232 So. California 
Ave. Mirė BmI. 27 d. 1944in.. 
1:15 vai. ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ Tau
ragės apskričio. Kvėdarnos 
parapijos. Amerikoje išgyveno 
33 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
du sūnus Juozapą marčią El
zbietą ir Ju dukrelę Sylvia ir 
Joną; dukterj Seselę M. Anto- 
nlo (Sv. Pranciškaus vienuo
lyne) Ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Ne
kalto Prasid. šv. Panos Mari
jos draugijos, šv. Kazimiero 
Seserų Rėmėjų Brighton Park 
skyriaus ir prie šv. Pranciš
kaus seserų Rėmėjų skyriaus.

Kūnas pašarvotas J. Liule
vičiaus koplyčioje, 4348 So. 
California Ave.

laidotuvės jvyks pirmad., 
Geg. 1 d. 1944 m. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto ims atly
dėta J Nekalto Prasidėjimo 
Panos Marijos parapijos baž
nyčią. kurtoje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gmines. draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Kūnus. Marti. 
Duktė, Artlikė Ir Giminės.

laiid. direktorius J. Liulcvl- 
čius. Tet. Lafayette 8572.

nutaręs aukoti $10.00 kiek
vieną mėnesį į ŪSO pirki
mui “Shoe polish” karei
viams, kad dykai gautų ap
tarnavimą šiam centre.

Pirmininkaujant gabiam 
komanderiu; John Mason,

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

| narna.

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

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

STANISLOVAS
NAUDŽIUS

Gyveno 5703.8. Mason Ave.
Mirė Bai. 28 1944, 11:50 ryte, 
sulaukęs 64 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Su
valkų apskričio. Amerikoje iš
gyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliūdimo: 
artimą draugą Joną Adomavi- 
čią kuris rūpinasi laidrAuvėm, 
ir kitus gimines tr pažjstamus.

Kūnas pašarvotaš l^ichauicz 
koplyčioje. 2314 W. 23rd PI. 
Laidotuvės jvyks pirmadienj, 
Geg. 1 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Auš
ros Vartų parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionles sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Laid. direktorius Iachawicz 
ir Kūnai. Telef. Canal 2515.

ANTANAS SAVICKUS
Gyveno per ilgus metus Chicagos North Sidėje.
Mirė Bai. 27d., 1944m., 2:10 vai. ryte, sulaukęs senatvės.
Gimęs Lietuvoj?. Kilo iš Suvalkų apskr., Punsko parap., 

Šaltėnų kaimo. ^Amerikoje išgyveno 34 metus, sugrįždamas 
į Ameriką tris Įtartus.

Paliko dideliame nuliūdime: du'šūnus Adv. Konnie (U. S. 
Army), Antana ir marčia Lottie ir jų šeimą; 4 dukteris Ane
lę ir žentą Joną Sutkus, Kathlyn ir žentą Juozapą Dorin, 
Estelle ir žentą Joną Blumberg, Mikaliną ir žentą Daniel 
Mann ir jų šeimas; 8 anūkes; 3 anūkus; 2 pro-anūkes ir 
anūko žmoną; ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 5952 So. Green St., telefo
nas NORmal 5616.

Laidotuvės įvyks pirmad., Geg. 1 d., 1944 m. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Šv. Panelės Marijos 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnai, Dukterys, Marti, Žentai, Anūkai, Pro- 
anūkai ir visos kitos Giminės.

Laid. direkt.: J. F. Radžius, telefonas CANai 6174.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Prašom nesiųsti gėlių.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRŠ 200 PAMINKL
RANDASI PAS 
PASIRINKIMUL

MUS JU
$

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage JF Avenue
Yards 1741-2 *

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose! UIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIII lllllllllllll llllllll U

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COBTI 
PARTICTTI.AR FEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUOTION8 

DI8TRJBUTOR8 OF THB FAMOUS BftONTELLO GRANITE 
Mort Beautiful—Most EbiBmEk fWr—gOM Best 1b Hm World. 

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS 
kreipk iras prie —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member ot the Lithuanian Chamher of Commarce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5019 South Troy Street

Tel. ESTebrook 8646 Tek REPubUc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Geriausio Materiolo Ir Darbo.

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

Didyste Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas (r MrttavS: 627 N. WESTEKN AVE. 

Netoli Grand Ave.)(Netoli
PRONE: SEELEY 6100

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1900 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727
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Iš katalikų gyvenimo

Diplomatas kinietis priėmė kataliką 
tikėjimą

Racionavimo kalendorius

Dr. T. P. Siu, oficialus 
Kinijos valdžios delegatas 
Washingtone, priėmė katali
kų tikėjimą, balandžio 16 
dieną. Jis buvo apkrikštytas 
Šv. Teresės kiniečių katali
kų misijoje, 2302 Wentworth 
avė. Krikšto sakramentą ki
nų valdžios delegatui Dr. Siu 
suteikė kunigas John T. S. 
Moo, kuris prieš metus toje 
pačioje misijoje apkrikštijo 
diplomato žmoną. Penki Sius 
vaikai buvo apkrikštyti Ry
tuose, ir dabar lanko kata
likiškas mokyklas. Kun. Mao 
instruktavo Dr. Siu tikėjimo 
tiesose.

* • *

Katalikų spaudos 
suvažiavimas

pas Kiley, gegužės 12 dieną, 
taip pat pasakys kalbą.

Suvažiavimą ruošia Ca
tholic Citizen, Milwaukee.

Teko girdėti, kad katalikų 
spaudos suvažiavime lietu
vių katalikų dienraščio 
“Draugo” atstovai dalyvaus.

Spaudos suvažiavime bus 
nagrinėjami įdomūs ir svar
būs klausimai.

Nenusiminė netekęs 
kojos

KATALIKŲ SPAUDOS SUVAŽIAVIMO KALBĖTOJAI

Katalikų spaudos draugi
jos suvažiavimas įvyksta ge
gužės 11, 12 ir 13 d., Mil- 
waukee, Wis. Tai yra trisde
šimt ketvirtas suvažiavimas.

Katalikų spaudos draugi
jos posėdžiai įvyks Pfister 
viešbutyje.

J. E. Chicagos arkivysku
pas Samuel A. Stritch pir
mos dienos suvažiavime kal
bės tema: “Popiežiaus taikos 
programa”.

Šv. Jono katedroje iškil
mingas šv. mišias atlaikys 
J. E. Milwaukee arkivysku-

Mrs. Alex Oros name, 579 
Aurora avė., Auroros mies
te, balandžio 26 dieną (pra
eitą trečiadienį) suskambė
jo telefonas. Ji prieina prie 
telefono ir išgirdo savo sū
naus Tech. Sgt. Alex Oros 
Jr., 22 metų amžiaus, balsą, 
kurio negirdėjo per du me
tu. Jis buvo sužeistas Itali
joje praeitą vasarą. 

“Sveika, mamyte, kaip
sekasi?”—jis pasakė džiaug
smingai. “Aš esu armijos li
goninėje, Battle Creek, 
Mich. Aš esu laimingiausias 
vyras pasaulyje; jie nuplo
vė man dešinę koją, bet ga
lėjo būti blogiau.”

“Platinkite “Draugą”

BE 3®

VARGDIENIŲ SESELIŲ GILDOS

II SEIMAS

r

— Įvyks —

Sekmadieni, Bal. (April) 30,1944
Aušros Vartų Parapijos Salėje

2323 West 23rd Place (VVest Side)
Chicago, Illinois>

I

— * —

< . * ■

Seimo T varkal

io vai. ryte—Iškilmingos šv. Mišios ir pamokslas. 

12:30 vai.—Pietūs delegatams-ėms ir svečiams. 

2:00 vai.—Posėdžių pradžia.

Gegužės 11-13 dienomis Milwaukee, Wis., įvyks 34-tas metinis Aųierikos Katalikų 
Spaudos Sąjungos suvažiavimas, prie kurio stropiai ruošiamasi. Iš kalbėtojų, svar
biausi bus Milwaukee arkivyskupas Moses E. Kelly (kairėje), St. Paul, Minn., arki
vyskupas John Gregory Murray (centre) ir Chicago arkivyskupas Samuel A. Stritch 
(dešinėje). (NCWC-Draugas)

Kas Girdėt^ 
Chicagoje ♦

Iš karo gyvenimo

Amerikos karo nuostoliai

Sužeidė
/

George Hansen, 6 metų, 
330 W. 58th str., buvo su
žeistas praeitą ketvirtadie
nį, kai jis buvo pertrenktas 
gatvėkario 58-toje gatvėje.

e
Iš namo

Adolf Newgren, 5931 
Throop str., pranešė polici
jai, kad iš jo namo buvo pa
vogta laikrodis ir $41.75.

* * *

Mirė darbe
Joseph Fee, 61 metų, 6319 

S. Honore str., praeitą ket
virtadienį mirė nuo širdies 
atakos, kai dirbo miesto 
pumping stotyje, 3530 Fil- 
more str.

* jf. *

Mirė gatvėje

Denis Lonergan, 63 me
tų, 1717 Crilly et., sargas, 
praeitą ketvirtadienį mirė 
nuo širdies atakos Michigan 
avė. ir Monroe str.

# >f. *

VVashington. — Karo in
formacijos ofisas balandžio 
28 dieną pranešė, kad Ame
rika kare turi viso 192.836•
asmenis nuostolių Skaičiuje, 
įskaitant 44,497 mirusius 
(žuvusius). Savaitės bėgyje 
pakilo 3,527 nuostoliai.

Nuostoliai taip atrodo:
Armija — 25,582 žuvo,

60,166 buvo sužeisti, 32,727 
dingę, 29,950 pateko nelais
vėn. Viso —■ 148,425.

Navy—14,157 mirė, 3,943 
buvo sužeisti, 8,236 dingę, 
2,494 pateko nelaisvėn. Vi
so — 28,830.

Marine Corps — 4,438 mi
rė, 7,830 buvo sužeisti, 754 
dingę, 1,942 pateko nelais
vėn. Viso — 14,964.

Coast guard — 320 mirė, 
91 buvo sužeistas, 206 din
gę. Viso — 617.

Iš 34,386 karo belaisvių, 
pranešama, kad 1,904 mirė 
nuo ligų priešo stovyklose, 
daugiausia japonų teritori
joje.

Įvairios Įdomios

....ŽINIOS

Į šį ateinantį SEIMĄ kviečiame visą plačiąją 
katalikiškąją visuomenę dalyvauti.

Paremkite šią besikuriančią, ir daug žadan- ro 
čią. lietuvišką kongregaciją savo prisidėjimu.

SEIMO KOMISIJA.

BE

Ištraukė
Mrs. Anna Jackson, 2723 

W 25th str., pranešė praei
tą ketvirtadienį, kad du jau
nuoliai ištraukė jos ranki
nuką, kuriame buvo $60. 
Jaunuoliai ištraukė jos ran
kinuką, kai ji ėjo netoli 
26-tO8 gatvės ir Washtenaw 
avė.

♦ 3Į. »

Už $7.000

Vagys atidarė mažąjį sei
fą name, 1204 N. Kedzie 

. avt., praeitą ketvirtadienį, 
ir pavogė karo bonus, 
brangakmenius ir pinigus.

Japonų nelaisvėje
Laivyno departamentas 

praeitą ketvirtadienį pa
skelbė 21 asmens pavardę, 
kurie tarnauja laivyne, kad 
jie yra japonų nelaisvėje. 
Belaisvių skaičiuje du jūri
ninkai yra iš Illinois valsti
jos.

150,000 knygų
Springifeld. — Illinois gy 

ventojai suaukojo 150,000 
knyKU kareiviams, laike Illi
nois Victory book kampani
jos, nuo sausio 1 d., šių me
tų. Apie tai buvo pranešta 
praeitą ketvirtadienį.

Rožančius išgelbėjo
Kvveilin, Kinija. — Ro

žančiaus kalba netoli Kwei- 
lin, Kinijoje, išgelbėjo ame
rikiečius lakūnus, kurie bu
vo priversti nusileisti. Vie
nas iš lakūnų ištraukė ro
žančių iš kišenės, kai kinie
čiai apsupo juos. Kiniečių 
grupė taip pat ištraukė ro
žančių ir sudėjo rankas mal
dai. Tada amerikieits laku-/
nas prakalbėjo į atvykusius 
kiniečius: “mes katalikai
laimime karą”. Kiniečių 
grupė amerikiečius lakūnus 
nuvedė į saugią vietą.

Iškilmės 1
Chicagoje šventoji Valanda 
įvyks birželio 18 dieną, Sol
dier Field’e. Chicagos arki
vyskupijoje 431 parapijoje 
yra 175,000 švento vardo 
draugijos narių.

* * *

Svarbi malda
Šventas Tėvas nori, kad 

gegužės mėnesį būtų mel
džiamasi už Katalikų tikė
jimo išsiplatinimą Centrali- 
nėje Afrikoje.

Svarbu žinoti 
šeimininkėms

Procesuotas

maistas
Mėlynos s tampos (ketvir

toje knygelėje) A8, B8, C8, 
D8 ir E8 (kurios įsigaliojo 
vasario 27 d.), ir F8, G8, H8, 
F8 ir K8 (kurios įsigaliojo 
balandžio 1 d.), ir L8, M8, 
N8, P8 ir Q8 (kurios įsiga
lioja gegužės 1 d.) yra kiek
viena gera nenustatytam lai
kui dėl dešimties punktų.

* * *

Mėsa ir riebalai
Raudonos stampos (ket

virtoje knygelėje) A8, B8, 
C8, D8, E8, F8, G8, H8, F8, 
K8, L8, M8 ir Q8 yra kiek
viena gera neribotam laikui 
dėl 10 punktų. Raudonos 
stampos (ketvirtoje knyge
lėje) R8, S8 ir T8 įsigalioja 
gegužės 7 dieną, kiekviena 
gera dėl 10 punktų, nenuma
tytam laikui. Raudonos 
stampos (ketvirtoje knygelė
je) U8, V8 ir W8 įsigalioja 
gegužės 21 dieną, kiekviena 
gera dešimčiai punktų, neri
botam laikui.

C if- *

Cukrus
Stampos Nos. 30 ir 31 

(ketvirtoje knygelėje) kiek
viena gera penkiems sva
rams cukraus gauti, neribo
tam laikui.

Stampa No. 40 (ketvirtoje 
knygelėje) gera penkiems 
svarams cukrui gauti kena- 
vimo tikslui, baigiasi vasa
rio 28 d., 1945 m.

Spare stamp No. 37 gera 
penkiems svarams cukrui 
gauti kenavimo reikalui pa
duodant aplikaciją vietos 
karo kainų ir racionavimo 
bordams.

* * *

Batai
Airplane stamp No. 1 

(trečioje knygelėje), kurios 
įsigalioja gegužės 1 dieną, 
kiekviena gera vienai porai 
batų gauti, neribotam laikui.

Kuro aliejus

Periodų No. 4 ir 5 kupo
nai. vienetas geras dešim
čiai galonų, baigiasi rugsėjo 
30 dieną.

* ¥• *
Gazolinas

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

30

Du žiedai

Viena moteris, gyvenanti 
5146 Lincoln avė., pranešė 
Summerdale policijai praei
tą ketvirtadienį, kad vagys 
pavogė du deimantinius žie
dus, už $310 vertės.

/ mus

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

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINftMS ŽEMOMS 

NUOftMCIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
ml ir ligi $9,000.00 apdrausti per Federai Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai Umokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR CTMIAU81A LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, 8ec’y. 3236 SO. HALSTED 8T.

ffl

sa

X Juozas ir Ona Norkai, 
gyveną 4221 S. Sacramento 
Avė., balandžio 29 d. mini 
10 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Norkai yra pa
vyzdingi veikėjai. Juoza3 
jau dešimti metai eina trus- 
tiso pareigas Šv. Kryžiaus^ 
parapijos komitete. Onutė 
prieš ištekėdama buvo ir da
bar yra Moterų Są-gos 21 
kp. narė ir antri metai eina 
nut. raštininkės pareigas. Be 
to, yra organizatorė ir pir
mininkė kuopos choro.

X Labdarių Sąjungos šių 
metų direktorių valdyba.

Pirmininku šiems me
tams išrinktas A. Dargis, 
vice pirm. K. Sriubienė, sekr.
Z. Gedvilas. Dvasios vada 
pasilieka kun. A. Linkus. 
Pastarame susirinkime jau 
svarstyta apie metinį paren 
girną Kapų Puošimo Dieno
je.

X Moterų Sąjungos Chi- 
oago apskrities dvasinė puo
ta Motinų Dienai paminėti, 
kiek girdėt, žada sutraukti 
visas sąjungietės iš plačios 
Chicago. Puota bus sekmad., 
balandžio 30 d., šv. Antano 
bažnyčioje, Cicero, 9 vai. Po 
Mišių šv. parapijos salėj 
bendri pusryčiai ir progra
ma.

X S. Gabaliauskas, “Lie
tuvių Žinių”, išeinančių 
Pittsburgh, Pa., redaktorius, 
rimtai sirgo ir pastarąsias 
kelias savaites gulėjo šv. 
Pranciškaus ligoninėj. Da- \ 
bar jau sveiksta. Prieš iš- 
vykdamas dirbti prie “L.
Ž.” jis veikė Chicago lietu
vių tarpe.

X Brighton Parke šiomis 
dienomis mirtis pradėjo 
smarkiai veikti. Štai, pas
taruoju laiku mirė: O. Gu
dienė, J. Gotelienė, o balan- 
džio 28 d. palaidota K. Ges- 
tautienė, jauna ir pavyzdin
ga šeimininkė ir motina. Vi
sos buvo “Draugo” skaity
tojos.

X Marija F. Jokubynienė, 
Stella Bartkienė ir Zofija 
Užumeckienė, Kanados lie
tuvių veikėjos, N. G.ugienės 
lydimos, lankėsi mūsų dien
raščio redakcijoj. Visos trys 
gyvena Toronto mieste ir 
daug darbuojasi Kanados 
Lietuvių Tarybai. Viešnios 
pareiškė, kad kanadiečiai 
nori artimai bendradarbiau
ti su Jungtinių Valstybių 
lietuviais nepriklausomos 
Lietuvos atsteigimo darbuo
se.

X Alfonsas Kasinskas, pa
sižymėjęs karys, šiomis die
nomis parvyko atlankyti sa
vo tėvus Brighton Parke. Jis 
dalyvavo mūšiuose Afrikoj, 
Italijoj ir vyriausybės atžy
mėtas. Fronte buvo sužeis
tas. Pirmiausiai buvo gydo
mas karo lauko ligoninėj, o 
dabar parvežtas į Ameriką. 
Dėl sunkaus sužeidimo tiki
si, kad tarnybai daugiau ne
bus tinkamas ir garbingai 
bus paliuosuotas iš kariuo
menės.




