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NACIAI MOBILIZUOJA VYRUS PABALCIO KRAŠTUOSE
Tuo parodo baimės dėl laukiamos 

rusų ofensyvos šiauriniam fronte
Vėl puolė aerodromus Prancūzijoje

Didelė ataka iš naujo padegė Berlyną
LONDONAS, bal. 30. — 

Amerikos lėktuvai šiandien 
atakavo nacių, aerodromus 
pietvakarinėj Prancūzijoj, 
Pas de Calais invazijos 
krantą, ir kitus (taikinius 
šiaurinėj Prancūzijoj.

Orinėse kovose amerikie
čiai numušė 25 vokiečių lėk
tuvus. Vienas mūsų bombe- 
ris ir 4 naikintuvai negrįžo 
iš atakų.

Vakar dieną 2,000 Ameri
kos lėktuvų prasimušė per 
šimtus nacių lėktuvų ir nu
metė 2,500 tonų visokių 
bombų ant Berlyno. Toj ata
koj amerikiečiai prarado 63 
bomberius ir 14 naikintu
vų.

Britų lėktuvai nakties 
metu atakavo neišvardintus 
taikinius vokiečių okupuo
to j Europoj.

Orinėse kovose numušta 
88 vokiečių lėktuvai, o ant 
žemės amerikiečiai sunaiki
no kelis nacių lėktuvus., ir 
apdaužė 21 traukinį.

Vokiečiai lakūnai skrido 
per savo priešlėktuvinių 
patrankų ugnį, ir ištisi 
skvadronai dėlto žuvo.

Bombos sukėlė didelius 
gaisrus Berlyno centre.

Tuo pat metu 500 did
žiųjų bomberių iš Italijos 
numetė didelį skaičių bom
bų ant Toulon, prancūzų 
Viduržemio laivyno bazės.

Britai kariai išmuša 
japonus prie Kohima

KANDY, Ceylon, bal. 30. 
— Britai kariai, tankų ir ar
tilerijos lydimi, atstumia 
japonus nuo Kohima pak
raščių ir suvaro juos į kam
pą ant nuolat bombuojamo 
kelio atgal į Burmą.

Anot pranešimo, sąjungi
ninkų ofensyva žymiai pro
gresuoja. Kiti priešo dali
niai į vakarus nuo Kohima 
atkirsti nuo didžiojo savo 
dalinio.

Japonų linijos lūžo po 
smarkių mūšių, kurie tęsė
si kelias valandas. Britų ir 
amerikiečių lėktuvai padė
jo britams kariams pulti ja
ponus.

Pranešimas iš Adm. Lord 
Mountbatten sakė nėra jo
kio pagrindo nerimauti dėl 
japonų įsiveržimo į Indiją. 
Tas jų žygis buvęs numaty
tas ir “tikras vaizdas ne
buvo slepiamas.”

VOKIEČIU LĖKTUVAI 
ATAKAVO ANGLIJA

LONDONAS, bal. 30. — 
Vokiečių lėktuvai vakar 
naktį atakavo Anglijos piet
vakarinį krantą. Padaryta 
nuostolių ir užmušta bei su
žeista keliolika asmenų.

Priešlėktuvinės patrankos 
numušė bent 3 nacių lėktu
vus

VISAS KRAŠTAS LIŪDI MIRUS KARDINOLUI O’CONNELL

i

Visa Amerika atidavė pagarbą žymiam piliečiui ir bažnyčios viršininkui, Jo Eminencijai Wil- 
liam Kardinolui O’Connell, Bostono Arkivyskupui, kuris mirė bal. 22 d., sulaukęs 84 metų am
žiaus. Šiuose atvaizduose numylėtas Kardinolas (viršuje) pirmininkauja bendram Arkivyskupų 
ir Vyskupų N. C. W. C. susirinkime 1914 m., Washjngtone, kuriame dalyvavo ir Kardinolai 
Hayes ir Mundelein. Antram (iš kairės) atvaizde, su tuometiniu Vatikano Sekretorium Kardi
nolu Pacelli, dabartiniu Popiežių Piju XII, jam lankantis Bostone 1936 m. spalių mėn. (Deši
nėje) su Arkivyskupu Amleto Giovanni Cicognani, Apaštališku Delegatu Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms, minint Kardinolo O’Connell įšventinimo 50 m. sukaktį, 1934 m. lapkričio mėn. 
Apačioj (iš kairėe) Kardinolas O’Connell išeina iš Grand Hotel, Romoje, dalyvauti susirinki
me, kuriame buvo renkamas naujasis Popiežius 1939 m. kovo mėn. Dešinėje, Jo Eminencijos vė
liausia fotografija, traukta jo 84 metų gimtadienio sukakties proga. (NCWC-Draugas).

Raportai sako naciai . Atakavo japonų bazes Gvinėjoje
kariai sukilo Danijoj ^adke saloj sunaikino 4 japonų lėktuvus

Rusai nuskandino dar tris nacių laivus
LONDONAS, bal. 30. — 

Rusų karo laivai, kurie blo- 
kaduoja Sevastopolį, nus
kandino dar tris vokiečių 
karių transportus. Per 18 
dienų rusai nuskandino 92 
priešo laivus prie pietinio 
Krymo kranto.

Įvairūs ašies raportai, 
nurodydami baimę, kad ru
sai tuoj pradės ofensyvą 
šiauriniam fronte, sakė vo
kiečiai okupantai Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje iš
leido generalinės vyrų mo
bilizacijos įsakymą.

Maskvos pranešimas ke
linta disna iš eilės sakė ne
buvo jokių didelių atmainų 
įvairiuose frontuose.

Berlynas vis dar sako ar
šios kovos vyksta Bessara- 
bijos-Rumunijos apylinkėje, 
tarp Seret ir Dnestro upių. 
Naciai sakėsi apsupę ir iš
mušę rusų dalinį netoli nuo 
Kovelio, Lenkijoje.

Vengrų biuletenis sakė 
rusų pėstininkai, tankai ir 
lėktuvai atakuoja Kolomyja 
apylinkėje, pietrytinėj Len
kijoj, netoli nuo Totorių per 
ėjos į rytinę Čekoslovakiją.

PATRAUKĖ KARIUS IŠ Generolas MacArthur
WARD KRAUTUVĖS
CHICAGO, bal. 30. —

Prekybos sekretoriaus pa
dėjėjas Wayne C. Taylor, 
kuris valdžios vardu dabar

nepriims nominacijos
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS N. Gvinėjoj, bal. 30.— 
Gen. Dengias MacArthur 
šiandien stačiai pareiškė,

Ponape bazei kliuvo 
kasdieninė 'porcija'

PEAL HARBOR, bal. 30. 
— Pacifiko laivyno prane
šimas sakė Amerikos lėk
tuvai ketvirtadieny numetė 
dar 48 tonus bombų ant Po
nape, Caroline salyne, ir ja
ponų pozicijų Marshal’uose.

Amerikos lėktuvai per ba
landžio mėnesį atakavo 
Truk, Wake, Guam, Saipan, 
Tinian, Kusaie, Oroluk, Nau
ru, Pingelap, Puluw.at, Ulul, 
Pakin, Ujeland, ir Hali sa
las.

KALENDORIUS

VOKIEČIAI APŠAUDĖ 
SAVUOSIUS KARIUS

ANZIO FRONTAS, bal 
30. — Vokiečiai lakūnai
nakties metu atakavo An- 
zk> frontą ir per klaidą 
bombavo ‘ ir apšaudė savo 
karius prie Moletta upės. 
nežiūrint desperatiškų sig
nalų šviesų iš žemės.

Sąjungininkų priešlėktu
vinės patrankos numuštas 
vokiečių Stuk a lėktuvas nu
krito prie Amerikos pat
rankos, išsprogdino amuni
cijos krovinį), ir sunaikino 
vienintė’į apkasą, kuriame 
nesislėpė amerikiečiai.

Amerikiečiai laukė kol vi
sa amunicija buvo išsprog
dinta, tuomet pašoko ir iš
gelbėjo savo patranką ir jo 
vežimą nuo ugnies.

Slavai sabotažuoja 
naciu geležinkelius

STOKHOLMAS, bal. 30.
- Danai šiame mieste ga-1 SĄJUNGININKŲ STA- 
vo pranešimą iš Danijos BAS_ pietvakarių Pacifike
požemio, kuris sakė vienas 1 
nacių ga/nizonas Danijoje 

viršinin-sukilo prieš savo 
kus, ir keletas vokiečių ka
rių bandė pabėgti į Švedi
ją-

bal. 30. — Gen. MacArthur 
komandos lakūnai tęsia sa
vo -ofensyvą prieš japonų 
bazes šiaurinėj Naujoj Gvi
nėjoj, ir Caroline bei Bis- 
marek salynuose.

mi.au Hollandia.
Wadke saloje bent 4 ja

ponų lėktuvai buvo sunai
kinti ant žemės.

Vienas žvalgybinis lėktu
vas, skrisdamas virš Geel- 
vink įlankos, 450 mylių į 
vakarus nuo Hollandia, ata-

Arkliu gadynė dar
ne visai praėjo

WASHINGTON, bal. 29- 
LONDONAS, bal. 30. — Arklys prikinkytas prie

Maršalo Josip Broz prane
šimas sakė militarinis tra- 
fikas nacių okupuotoj Ju-

lengvo vežimo vidurmiesty 
išsigando ir per 15 minučių:

Sumindė ir užgavo du as-
goelavijoj buvo nutrauktas menis, kurie stovėjo ant 
nuo dviejų iki šešių dienų iš taip vadinamo “safety is- 
priežasties partizanų pada- land;”

Penktojo U. S. aviacijos i kavo ir sužalojo 1,000 tonų
dalinio bomberiai atakavo 
aerodromą Wadke sa.oic, 
110 mylių į vakarus nuc a- 
merikiečių užimtos Hoilan- 
dia bazės kur numetė 79 
tonus bombų.

Lėktuvai iš Solomonų ba
zių atliko 15-tą ataką ant 
Truk ato’io, kur numetė 22 
tonus bombų ant Eten ir 
Dublon salų, ir sukėlė dide-

prekybinį
salos.

laivą prie Biak

KINIEČIAI SUSTABDĖ 
JAPONUS KINIJOJE

Gegužės 1 d.: Sv. Pilypas ttbotažo Pranešimas šoko per batų krautuvės 'L“" gaisrua Vien5s Pri?s°
ir Šv. Jokūbas apaštalai; 
senovės: Zilvinis ir Gegutė. 

Gegužės 2 čL: Šv. Atana-

sakė partizanai suėmė dide- langą ir išvartė batus po vi-

sas Ir Sv. OlesUnas; seno- cula !a|a3

liūs kiekius reikmenų, kuo
met jie užėmė Mjlet ir Kor-

vės: Dangerutis ir Iželė.
ORAS

Ryte bus lietaus. Po pie
tų giedra ir vėsiau.

Maršalas Broz tvirtina, 
kad naciai išžudo jugosla
vus ir išdegina jų miestus 
netoli nuo Splįt uosto.

są gatvę;
Atsimušė į du taksius ir 

juos aplamdė;
Išgazdino šimtus žmonių 

miesto gatvėse.

CHUNGKING, bal. 30. — 
Kiniečių aukštos komandos 
pranešimas sakė kiniečiai 
kontratakavo šiaurinėj Ho
nan provincijoje ir pasiekė

numuštas, ir" Mihsien J»P°;
nai savaitę atgal užėmė 
Mihsien. Kiniečiai sustabdė 
japonų žygiavimą pagal 

Ant Woleai salos, 46?. Peiping-Hankow geležinkelį, 
mylių į vakarus nuo Trik, 43 mylias į pietus nuo Che-

lėktuvast čia 
prarastas vienas Amerikos 
bomberis.

buvo numesta 67 tonai bom-
Du policininke ’ galų gale J bų. Kiti Amerikos lėktuvai 

arklį sugavo. J puolė Wewak, 215 mylių že-

nghsien.

PIRKITE KARO BONUS!

valdo Montgomery Ward &
Co. nuosavybes Chicagoje, 
patraukė karius vakar, ir 
sakė jie jau nebereikalingi 
išnešimui valdžios įsakymo.

National Labor Relations 
Board egzaminierirus Samu- 
el H. Jaffee pradėjo tirti 
unijos teigimą, kad ji ats
tovauja daugumą tos fir
mos darbininkų.

Montgomery Ward Co. ir 
CIO unijos advokatai abu 
pareiškę norą laikyti rinki
mus, kad nustatyti unijos 
reikalą, dėl kurio kilo dar
bininkų streikas iš kurio pa
ėjo valdžios įsikišimas ir1---------------------
perėmimas Ward krautu- j J}efljnjUj {arjaSj JĮ)

Ambasad. Harriman
ALŽYRAS, bal. 30. —

Amerikos užsienių reikalų 
sekretoriaus padėjėjas Ed- 
ward R. Stettinius, grįžda
mas iš pasitarimų Londone, 
sustojo prancūzų Morokoje 
ir tariasi su Amerikos Am
basadorių Rusijai W. Ave- 
rill Harriman.

kad jis nepageidauja ir ne
priimtų nominacijos Prezi
dento vietai. , ...

Pietvakarių Pacifiko ko
ma ndierius tuo nutraukė 
Amerikoje didėjantį sąjūdi 
nominuoti jį kaipo republi- 
konų partijos kandidatą. 
Generolas. prašė visus savo 
rėmėjus nebedėti pastangų 
jo nominacijai.

Savo paręiškime MacAr
thur priminė spaudos ir vi
suomenės komentarus, kad 
karo komandieriaus kandi- 
davimas būtų “kenksmin
gas mūsų karo pastangoms. ”

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ NEAPOLIO — Ameri

kos lėktuvai iš Italijos ba
zių nakties metu atakavo 
nacių uostus Italijoje, ir ki
tus taikinius Balkanų vals
tybėse.

IŠ LONDONO — Karo 
laivų susirėmime, Kanados 
naikintuvas buvo nuskan
dintas, o nacių naikintuvas 
užvarytas ant kranto. Mū
šis |vyko netoli nuo Angli
jos kanalo.

IŠ LONDONO — Britų 
lėktuvai atakavo nacių lai
vus prie Norvegijos kranto. 
Bombos pataikė į keturis 
priešo laivus.

IŠ CHUNGKING — Ame
rikiečiai lakūnai padeda ki
niečiams Honan provincijo
je, bombuodami ir apšaudy
dami japonus iš oro.

IŠ PEARL HARBOR - 
Amerikos lėktuvai dar kartą 
atakavo japonų pozicijas 
Truk atoly.

Žinios iš Vargdieniu
Seselių Gildos Seimo

CHICAGO, bal. 30. — 
Aušros Vartų parapijos sa
lėje šiandien įvyko Nekal
to Prasidėjimo Seserų Gil
dos antras metinis seimas, 
į kurį atvyko 81 atstovas 
iš organizacijų ir apie 200 
svečių.

Seimas gavo labai daug 
sveikinimų ir aukų, iš viso 
suvirš $2,700.00.

Seimas praėjo labai ge
roj nuotaikoj. De’egatai pa
reiškė savo nuoširdų norą 
kuo galėdami paremti šią 
besikuriančią lietuvi šką 
kongregaciją.
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Iš Pietų Amerikos Lietuvių Gyvenimo
Lietuviai įmonininkai

Montevideo. — Urugva
jaus sostinėje veikia ketu
rios didelės cheminės rūbų 
dažyklos ir valyklos, kurių 
savininkai ir dalis persona 

.’o yra lietuviai. Lietuvos ka
riuomenės buvęs karininkas 
E. Dikas turi gražiai įreng 
tą. cheminę rūbų dažyklą. 
Kitą turi Jankus, trečią Vi
džius, o Rasikas su Rimo 
žalčiu ir Moraliu savo fir
moje “Los Quimicos” turi 
lietuvį bugalterį, Jurgį Ja- 
nulionį, techninio darbo, spe
cialistą Žaibą ir dar 28 dar
bininkus. Turistais gausioji 
Urugvajaus sostinėje ta dai 
bo sritis labai pelninga. N.G.

■ " !■ .......... —

Laimėjo auksinį 
medalį

Buenos Aires, Arg. — Ea- 
cuela Nacioml de Comercio 
N. 5 mokinys, Sigitas Šiau
čiūnas, Petro ir Veronikos 
Lukoševičiūtės Šiaučiūnų sū 
nūs — laimėjo aukso meda
lio premiją, kuri buvo mo
kyklos skirta geriausiems 
1943 m. kurso mokiniams.

Lietuviai valdo 
susisiekimo linija

Buenos Aires, Arg. Nuo 
Alsinos tilto į Quilmes plia
žą eina 'keliasdešimt baltų 
autų “Pullmanų” kolekty
vų. Linijos numeris 225. Di- 
de'ę tos linijos dalį išpirko 
lietuviai šoferiai, įnešdami 
po $10,000 ir daugiau. Tos 
linijos savininkų tarps ži
nomi šie lietuviai: A. Jasai
tis, A. Mackus, P. Marcin
kevičius, VI. Rukšėnas, St. 
Rukšėnas, Grunovas, Kast. 
Račkauskas ir kt.

Gabi lietuvaitė
Bvanos Aires, Arg. — Ju

lija Baltaitytė, gim. Alytuj, 
su medaliu baigė (pradinį 
mokslą Argentinoj, įstojo į 
La Platos universitetą aku
šerijos skyrių. Linkime ge
ro pasisekimo, O.

LIETUVIŲ REMIAMI 
DEMOKRATAI KANDIDATAI 

Į VALDŽIOS VIETAS — 
LAKE COUNTY, INDIANA

Išrinkit Antram Terminui

Lietuvis aviatorius
Montevideo. — Swifi0 

skerdyklų vies-direktorius, 
mauonerijos iždininkas yra 
Ildefonsas Lengvenis kilęs 
iš Rakandžių kaimo, Gruz
džių valsčiaus. Vyresnysis 
Lengvenių sūnus Udis vedęs 
Elvirą Šaipytę ir augina du
krą. Dabar Lengveniai pa
statė gražius namus ir ant
ram savo sūnui Luisui, ku
ris yra baigęs aviatoriaus 
mokslą ir dažnai skraido U 
rugvajaus padangėj. Jis dat 
nevedęs ir darbuojasi Arti- 
gas firmoje.

Važinėja su 
ambasadorium

Buenos Aires, Arg. — Jo
nas Mažuika išvyko Brazi
lijon su Argentinos amba
sadorium. Ten pasiliks il
gesnį laiką.

Vilniaus specialiojo 
teismo bausmės

(LKFSB) Okupantų’ spe
cialus teismas nubaudė tri
mis metais sunkiųjų darbų 
kalėj imo tarnautoją Dragu-

JOHN HOLLENBAUGH No. 41 A 
County Commlssloner 

1-mam Dist.
Jis yra geras Lietuviu draugas. 

Gary gyvena nuo 1007 m. Buvo 
statybos (lept. V. S. Steel per 14 
metų. K ont rak tortus lr Statytojas 
hanulantis unijos darbininkus per 13 
metų. 6 metai kaip prižiūri county 
tMdknol kmn nuosavybes. N AKYS 
GARY PARK BOARD 4 MĖTIS.

Patlkrinkit Jo Rekordą lr BAL
SUOKIT Už J|.

PRIMARY RINKIMAI — 
GEGUŽES 2 D.

Budriko Radio Valando-S 
AV.H.F.C. 1420 Kllocyeles —

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

Nedalioj, 9: JO vai. vakare.

*

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

BALSUOKIT UŽ

Demokratų Kandidatas už 
J U D G E 

CIRCUIT COURT
l&ituvn per 4 metus PrnMcviitbig 

Atkomey. gerai prityrė* politikoje Ir 
dabar siekia Teisėjo vietos už .bel
ge ('IreuM <<nwt, 31-main Jitdielal 
tMrenlt. Yra geras Lietuvių dreugas. 
Jo vardan Douokrat lAkam saraše. 

No. 4- A. BAIJK’OKJT UŽ Jf. 

PRIMARY RINKIMUOSE 
GEGUŽES 2 D.

Jevvelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve.

FELIX A KAUL No. 4 A

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

, Sutaupysite 25%
per šj Pavasarini SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. r. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237
★

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

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

MocARTHUR HOLLANDIA BAZĖJ Maciai pasmerkė 
mirtį Umbrasą

(LKFSB) Vokiečių kon
troliuojama Lietuvos spau
da praneša, kad darant kra
tą pas lietuvį Umbrasą, 
Klaipėdoje, policiją, rado di
delį kiekį kralikų. Jie esą 
buvę pavogti ir pardavinė
jami judojąje rinkoje. Um
brasas esąs buvęs keletą 
kartų baustas anksčiau, da
bar gi — pasmerktas mirti.

NOMINUOKIT

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

Factory Representative

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

Vietoj, kur prieš kiek laiko Japonijos vėliava plevėsa
vo ir japonų karo vadai švaistėsi, dabar plevėsuoja U. S. 
vėliava ir buvusią stiprią japonų bazę aplanko net vy
riausias Pacifiko fronto vadas Gen. MacArthur. Hollan
dia, New Guinea saloj, išmušta iš japonų balandžio 22 d. 
(Signal Conps Acme-Draugas telephoto)

navičių iš SmuPgonių, kurk, 
netgi grąsindamas ginklu, 
atsisakęs vokiečių valdinin
kui duoti elektros srovę iš Į 
jo prižiūrimos jėgainės pa
taisymui mašinos, sabotaž
ninkų sugadintos. Kėlėt? 
metų kalėjimo nubausti ka
lėjimų sargai Bimbiras ir 
Tauras iš Ašmenos už per
žengimą savo galios ir grą- 
sinimą kalėjimu kaimiečiui, 
siekiant iš jo išgauti mais
to ir pinigų. ' ‘ ,

Žmogaus gyvenimas yra 
panašus šuliniui, o ne kir
mėlei: jis privalo būt ma- i 
tuoj amas gilumu, o ne ilgu 
mu. .

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savo Raštinę j 
brighton park 

Su Income taksais lr kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

PAT J. NATALE No. 30 B.
(Dabartinis Deputy Treasurer) 

Demokratų Kandidatas už 

TREASURER
Jis yra Lietuviams draugiškas ir jis 
gyvena East Chicago, Ind. Jo mote
ris yra lietuvaitė.

Jo gabunno, teisingumo rekordas 
įvertina JI siekti County Treasurer 
vietos, Lake County, Ind. 

Balsuokit už Jį — Primary 
Rinkimuose Gegužės 2 d.

PARGUTI/
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vol. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vol. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. W estem Avė., Chicago, 111.
Telefonas — GROvehill 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

«<:.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

2S metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrlcally Akių Speeialiftss 
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, atitai
sė trumparegystę ir toliregystę.
Prirengia teisingai akinius. Viauo- 
sa atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki t v. 
vak. Seredomis nuo pietų, • Ne-

■dėlioj pagal sutartį. 
Daagely atsitikimų akys atttiias

4712 South Ashland At. 
taros imi

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.
c-ae.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

KAINAS!
Turime didelį 

Ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

IOHN A. KASS
JEVVELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

'■ 1

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių.

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

_________ OF CHICAGO

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

_ " So. Talman Avė.
GROvehill 0617

__________ HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas ir chirurgas'

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

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

OFISO VALANDOS:
2 Iki 4 ir ano 6 IU 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Offlrn TaL YARda 4787 
Namų TeL PROspect 1888

TsL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. fa- BeJtadteds

EXTRAI EXTRA!
Permainytas 

vardas lr 
adresas.

lietuviškas 
Žydukas — 
N. KANTER

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR 
8629 So. Halsted St.

Phone TA RDS 6064

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami Išeg
zaminuoti jas moderniškiausia 
m .t oda, kurių regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

8# METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų aklų Jtemplmą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

0IFI8O VALANDO8:
Kaadien 8:80 a. m. Ikt 8:80 p. m. 

Trečiad. Ir šalta d. 8:80 a. m.
IU T:»0 p. m.

'DR. G. SERNERt. JĮĮĮMĮĮĮĮĮM
LIETUVIS AKTŲ GYDYTOJAS

26 motų patyrimas
TeLi Yards 1829 <

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

____  Ištaiso.
JT Ofiso tr Akinių Dirbtuvė 
ą>401 80. HALSTED ST. «£ 
Ht Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
4 Sskmadienyje pagal sutartį.

TeL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS KR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
OfiM vaLt 1—1 Ir 8—8:88 P. H. 

Trečiad ten tata pagal sutartį

RRZ1l JENOJ A
3241 VVest 66th Plaee

Tel. REPnblic 7868 /

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

dr. v. a. simkus

TeL YARda 6821
: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Stree'

744 VVest SSth Street
VaL: 11-12; 2-4; fa* 6:30-8:30 

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbama savo ranko
mis. •

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue

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

Ofiso Tel........... VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
Trečiad. lr Sekm. tik susitarius

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cloero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
TaL: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 P. M. 
n<7 S. Halsted St, Chicaga 

Pirmadieniais, Trečiadieniais
Z ir Šeštadieniais 

VaL: nuo 3 p.p- Ud 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 , 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu NestsUiepiams— 
Bankite: KEDzie 2868

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 Ud 9 vak.; 
'./Penktad. 8:30 Ud 9:30 vak.
'fieštad. 6 vaL iki 8:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J. VV. Goethe
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LASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING POTVYNIO PADARINIAI
*

“DRAUGO*
Į DARBŲ SKYRIUS Į

"DRAUGAS” HEUP WAWTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

137 No. Dearbom Street 
Tei. RANdolob MS8-MM

■VARDUI PRANEAIMAS J
— '->w —■ •» •

W*r M*npower Oommimlon no- 
Matymal reikalauja kad daaRO- 
mas darbininkų turi įsigyti Pa- 
lliioaavtmo Rastą (.Matement of 
avallahillty) nuo dabartinės dar
bo įstaigon — ar nuo Wur Man- 
power Oommlsslon — pirm pra- 
dedant dirbti kitoje (atalRoJe. 
Persitikrink lt ar Jūs galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga palluosa- 
rimo raitas. Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo Ištaigoms daug laiko.

HELP VVANTED — VYRAI HEI.P VVANTED — VYRAI HEia1 VVANTED — MOTERYS

HELP VVANTED — VYRAI

LANGŲ PLOVftJŲ—HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia

Gera mokestis. AtsiSauklte 
Timekeeper’s Ofisan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Road

PULLMAN
AIRCRAFT

— Reikia —

* Metai Valytojų
* Darbininkų
* Ofisams Vaikų

GERA MOKESTIS 
6 Dienos j Savaitę

100% KARO DARBAI
Patogios Darbo Sąlygos 

Puiki Transportacija 
(I. C. Suburbau, Cottage Grove 
gatveknriai8, 103rd busit Unija) 

Jei dabar nesate užimti sti 
karo įlarlmls

MATYKIT MR. HOVVELT,
Employment Ofisas atdaras 

valandomis tarp 8 ryto ir 4 pp.

Pullman 
Standard Car 

Mfg. Co.
Aircraft Division

900 E. 103rd St.

DIRBTUVĖS
DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

SVARBI PRAMONE
siūlo

NEPAPRASTA PROGA
, • prie

Nuolatinių Darbų DABAR
ir

PO KARO
Maintenance Vyru ir Paprastu 

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

ar atvykit j:
Personnel Dept.

NATIONAL ALUMINATE 
CORPORATION

6216 W. 66th Place
Tel. PORtsmouth 7240

6 PAKUOTOJŲ 
IR VYNIOTOJŲ

Prie Shipping dept. darbų. 75c J 
vai. straight time. $1.12^20 į vai. 
virš 40 vai. abelnai atieks $44.00 
{ savaitę. Apmokamos atostogos- 

Gera transportacija 
MATYKIT MR. BANKS

BARRETT-CHRISTIE CO. 
lOft N. Clinton St. FRA 9.M0

GRINDERS
ir

POLISHERS
Prie Stainless Steel 

Nešami Įrankiai 
$49 į Savaitę 

Pamokos Laikotarpyje 
Po Karo Progos

JUST MANUFACTURING 
COMPANY 

4618 W. 21st St.

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

BBARDSLEY & PIPER CO. 
2541 N. Keeler

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KABO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT Į

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

Central

Steel & Wire Co.

REIKIA DARBININKŲ
Karo darbai. 40 vai. į savaitę. 

Laikas ir pusė už viršlaikį. 
Atsišaukit.

JOHN BADER LUMBER CO. 
2020 N. CLYBOURN AVĖ.

SCREW MACHINE OPERS.
IR SETTERS

Prie Brown & Sharpe automatics.
BIRTMAN

ELECTRIC COMPANY
4140 W. Fullerton

REIKIA
DIRBTUVES DARBININKŲ
Pastovūs darbai, gera mokestis. 

Atsišaukit.
REVERE ELECTRIC MFG. CO.

2949 No. Paulina

VYRŲ — .RECEIVTNG DF.UT. 
NUOLATINI; SVARBUS DAIRAI 

TSmoklnalm jus kvalifikuoti dėl Isl- 
dirbimo darbe. Matvkit Mr. John
son, ar pašaukit CAL 4730. 
STANDARD UN1T PARTS CORP. 

2027 S. Mieltlgan Avė.

MEKANIKŲ 
REIKIA

PATYRUSIŲ .
MATYKIT M R. CUBA

EDWARD HINES 
LUMBER CO. „GARAGE 

2424 BLUE ISLAND AVĖ. 
Canal 1843

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Dd 50 
metų senumo. Valandos: nuo 5:30 
vakare Iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ.
Uniformos duodama:

Valgis dykai.
Amžius 20 iki 50 metų.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

u*

Z*

HELP VVANTED — MOTERYS

JfcŽį*.

Nuotrauka padaryta iš lėktuvo netoli Rochester, Mo., miestelio, kur matome ūkį ir 
aplinkui didžiausius plotus apsemtus patvinusios Mississippi upės. Potvynis padarė 
milžiniškus nuostolius ūkiams. (Acme-Draugas telephoto)

MERGINA AR MOTERIS

21 iki 35 metu amžiaus. Mokestis 
$30 1 savaitę ir komisai. Kiek tai 
rašyti su rašomaja mašinėle ir 
kiti ofiso darbai. Jdomns darbas. 
Proga įsidirbti. Pašaukit:

RANdolph 9670

VYRAI IR MOTERY8

IS KITU KOLONIJŲ GYVENIMO

PAPR. DARBINIKŲ 
DEL '

ABELNŲ ŠAPOS 

DARBŲ
GERA PRADINE MOKĖSTIS 

IR PROGA ĮSIDIRBTI 
100% KARO DARBAI DABAR 

Nuolatiniai Po Karo Darbai 
MATYKIT MR. LETTO

PARAGON DIE 

CASTING CO.
5851 W. DICKENS AVĖ.

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.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata SOc J valanda su fte 

pakėlimu pabaigoje 2 .aavaUHų.
5c premija dirbantiems vakariniais 
ar naktiniais Siftais. Pirmas Sirtas 
7:30 ryto iki 4 pp., vakarinis 51 f tas 
4 pp. Iki 12:30 ryte, naktlnta šiltas
12:30 Iki 7:30 ryte.

ATSIGAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm Šeitad.
8:10 ryto Iki 4:10 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

VYRŲ IR MOTERŲ
Pripildyti maliavos Indus Ir dirbti 
shipping room. Aukšta pradinė rata. 
48 vai. j savaitę, laikas ir pusė už 
vlršlaikĮ. Matyklt Mr. Pawelco.
TOMLINSON PAINT fcVARNISn 

COMPANY
1114 N. Kllbourn Avė.

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 
6:45 vai. ryto kasdien išskiriant 
Sekmadieniais.

SWAIN NELSON fc SONS CO. 
GLENVIEW, ILL.

PARDAVIMUI

MARQUETTE PARKE 
— PARSIDUODA —

Mūrinis 4 fl. po 4 kamb. namas su
Kewaunee boileriu. T-otas 36x126.

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

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

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

Pros. 1057.

Ačiū rėmėjams
Brangūs rėmėjai bei rė

mėjos!
Šv. Pranciškaus Seserys, 

Pittsburgh, Pa., turi didelio 
malonumo šiaip jus viešai 
pasveikinti ir pareikšti jums 
savo dėkingumą už jūsų ge
rą širdį, kurią ne sykį, bet 
daug sykių, esate mums pa
rodę; už jūsų pasidarbavi
mą, kairį pašvenčiate mūsų 
reikalams ir mūsų veiklai. 
Didele viltimi ir dideliu pa
sitikėjimu mes siunčiame

Hartford, Conn., švenčiau 
sios Trejybės parapijos sky
rius, vadovybėje Jo Malony
bės Prelato Jono Amboto, 
prisiuntė savo duokles ir 
pramogos* pelną, viso labo 
$160.00.

Philadelphia, Pa., šv. Jur
gio parapijos skyrius, vado
vybėje kun. dr. V. Martuse- 
vičiaus, šiais metais tikrai 
atsižymėjo kortų baliumi.

Pittsburgh, *Pa. Rėmėjų 
Centro Valdyba surengė me

Patarimai maisto 
taupymui

Karo Maisto Administra
cija duoda keturis patari
mus šeimininkėms, kaip tau
pyti maistą. Šie patarimai 
sekantys:

1. Taupyk visą, ką neval
gai šviežiai, likusiu maistu 
dalinkis. Atidėk tiktai, ką 
gali suvalgyti per metus.

2. Vartok tik šviežius ga
minius: (a) nuo victory dar
žų; (b) pirkdamas tiesiog 
nuo artimiausios farmos ar

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

savo maldas į viso gero Da
vėją, ir piname jūsų vardus Side, balandžio 16 d. Nors

tinį kortų balių, Lietuvių , artimo daržovių turgaus. Su 
Piliečių svetainėje, South mažom išimtim, maistas at-

Elektrišinu 
Mašinų Taisytojų 

Patyrusių ar 
Nepatyrusių Darb.

SVARBI PRAMONE 
GERA MOKESTIS 

PO KARO ATEITIS

INGERSOLL STEEL 
& DISC DIV.

120th & Morgan

BAND SAWYEBS
PatyruBlų.

ADVANCE ft'OOnttORRHG CO. 
7210 R. Barine Abe 3000

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ if

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

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABUSHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUAHIAH-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★ ★ ★★ ★ ★

MOTEROJ
Mekanifikai palinkusių atlikti 

VYRU DARBUS už LYGIĄ MO
KESTĮ. Regularis pakėlimas. 
Pašaukit Mr. Miner, CALnmet 2121

R. R. DONNELLEY fc SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenue

iAjMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ PIRKITE KARO BONUS!

RANKOMIS snrvfciu 
Gera mokestis. Atsišaukit J 
CHTCAGO FUR CLF.ANF.RS

1241 W. 47tti St.

GIRL OR WOMAN
For purehaulng dept, nome typlng. 
This Ir an excnlient opportunity for 
a brlgbt giri rfr »oman. Interestlng 
work. Qood pay and centrailzed 
tranaportatlon. Aak for Mr. George 
Lsreh.
HOOKER OLASS fc PAINT MFG. 

COMPANY
1454 S. Western Avė.

Atrado už sofos $7,200
Viena moteris, gyvenanti 

Chicagoje, pareiškė policijai, 
kad ji pametusi piniginę, 
kurioje buvo $7,200, tarp 
vidurmiesčio ir savo namų. 
Po penkių valandų vėliau 
moteris skambino deskos 
seržantui ir pareiškė, kad ji 
pinigus atradusi už sofos sa
vo kambaryje. Ji atsiprašė 
policijos už savo išsiblašky
mą.

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

Neturėjo

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

į mūsų kasdienines Sveika 
Marijas, prašydamos, kad 
Gerasis Dievas laimintų 
jums ir jūsų mylimiesiems 
už jūsų gerą mums padary
tą.

Garsusis anglų dramos ra
šytojas, Wm. Shakespeare, 
kalbėdamas apie gerus dar
bus, yra šiaip išsireiškęs: 
“Kaip toli ta mala žvakelė 
meta savo spindulius! Taip 
šviečia geras darbas nedo
rame pasaulyje.” Taip, bran 
gūs Rėmėjai, ir jūsų geras 
darbas šviečia plačiai ir to
li savo pasėkose ir rodo vi
siems tikintiems gražų lab
daringą pavyzdį. Būkite tik
ri, kad tas darbas yra ver
tas nemažo atlyginimo: ar
timo meilės darbas, neaau- 
myliai atliktas, bet vardan 
Dievo. Jis susilauks Dievo 
atlyginimo. To mes nuolir- 
džiai linkime visiems ir vi
soms mūsų Rėmėjams, Sky
riams, Skyrių Pirmininkėms, 
Darbininkams, ir nemažiau 
Didžiai Gerbiamiems Klebo 
nams, kurie savo žodžiu, ra
ginimu, ir aukomis padeda 
mums tęsti mūsų veikią Die
vo garbei ir tautos labui.

štai darbuotė tik kelių 
kolonijų.

•Chicago, UI., Šv. Jurgio 
parapijoje, Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjų skyrius, 
vadovybėje Jo Malonybės 
Prelato Mykolo Krušo, pa
darė vajaus balių, kurio pel
ną prisiuntė vienuolynui, bū
tent $300.71.

Šis skyrius taipgi daro pa
rengimus ir sitmčia žymią

Pittsburghe huvo ir kitų pa
rengimų tą pačią dieną, ir 
40 vai. atlaidai Dangun Žen
gimo parapijoje, North Side, 
visgi nemažas būrys gera
širdžių, seserų darbuotę re
miančių lietuvių susirinko ir 
parėmė šį parengimą. Pasė
kos dar nepilnai žinomos. 
Manoma, kad bus geros.

Ačiū centro valdybai už 
jos nuoširdų pasidarbavimą 
ir jų padėjėjoms darbinin
kėms. Nemažesnis ačiū ir 
Lietuvių Piliečių klubui už 
naujai mums parodytą ma
lonumą ir užuojautą, užlei
džiant, nemokamai, svetainę 
šiam parengimui.

Čia ne pro šalį paminėti, 
kad, kaip girdėti, tai centro 
valdyba nebaigia šių metų 
darbuotę šiuo parengimu, 
bet ir toliau darbuojasi.

inciškausDėkingos Šv.
Seserys,

Motina M. Dovydą, 
vyresnioji.

vežtas iš toli netinka na
miniam konservavimui.

3. Susipažink su savo me
todais: (a) įsigydamas ati
tinkamos informacijos apie 
techniką, įrengimus ir pro
cedūrą iš U. S. Žemės Ūkio 
Departamento ar bet kurios 
valstybinės žemės ūkio ko
legijos; (b) paisyk visų nu
rodymų ir vartok tiktai pa
tikrintus bei pripažintus na
minio maisto konservavimo 
būdus. Ypatingai sek laiko 
lentelių (time-charts).

4. Jeigu naminio konser
vavimo įrankių trūksta, pa
sinaudok apylinkės konser
vavimo centrais. Tokių cen
trų adresai gali būti gauti 
iš vietinio victory daržo ko
miteto, vietinių Laikraščių a* 
mokyklų, ar srities, valsty
binės ar apylinkės Paskirs 
tymo Įstaigos (Office of 
Distribution, WFA). i

Vaikai yra gyvenimo žie
dai. Jais remiasi gyv^bą
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Marijos mėnuo
Jo Šventenybė popiežius Pijus XII atsišaukia į ka

talikiškąjį pasaulį, prašydamas, kad visas gegužės mė
nuo būtų pavestas maldai į| Švč. Panelę Mariją už pa
saulio taiką. Visų tų kraštų katalikai, kuriems nėra 
atimta teisė viešai Dievą garbinti, nėra abejonės, į šį 
Šventojo Tėvo atsišaukimą atkreips ypatingo dėmesio 
ir per Marijos Mėnesį padidins savo maldingumą, kad 
Aukščiausias greičiau grąžintų pasauliui pastovią ir 
teisingą taiką. , x

Be abejojimo, neatsiliksime nuo to nė mes, lietuviai.
Lietuva yra Marijos kraštu vadinama, nes ten Švč. 

Dievo Motina ypatingu būdu yra garbinama. Tad, per 
tų mėnesį didesniu pamaldumu prašysime, kad Marija 
atsižvelgtų į pavergtos, kenčiančios Lietuvos žmonių 
vargus, kad duotų jiems ištvermės dirbti ir kovoti dėl 
savo teisių, dėl laisvės ir nepriklausomybės.

★
"I am m American'' Diena

Mūsų krašte pradeda įeiti į tradiciją “I am an Ame
rican*’ dienos minėjimas. Šiemet šis minėjimas bus ge
gužės mėn. 21 d. Chicagoje didelės iškilmės bus Soldier 
Field. Jas rengia Herald American. Be abejonės, kaip 
pirmais keleriais metais, taip ir šiemet lietuviai gau
singai dalyvaus tose iškilmėse, kurios turi nemažą

. reikšmę.
Tiesa, gegužės 21 d. įvyksta Lietuvių Konferencija 

Chicagoj (Lietuvių Auditorijoj). Bet Soldier Field ren
giamoms iškilmėms tai nepakenks. Iš kitos pusės žiū
rint tas minėjimas nepakenks nė lietuvių konferenci- 
j-i. Konferencijoj dalyvaus parinkti draugijų atstovai, 
kuomet į Soldier Field galės vykti tūkstančiai paskirą 
lrstuvių. Pagaliau ir tie, grįždami iš Soldier Field, ga
lės užsukti į Lietuvių Konferencijos vakarinį parengi
mą.

Mes neabejojame, kad Lietuvių Konferencijos rengė
jai savo dienotvarkėj taip jau numatys “I am Ameri- 
cn” dienos minėjimą. Tai juk labai artimai rišasi su 
š ūkiamos konferencijos tikslais.

“I am an American” dienos minėjimo tikslas yra 
pirmoje vietoje pagerbti naujus šio krašto piliečius- 
tris ateivius, kurie praėjusių metų bėgyje išsiėmė pi
lietines peįpieras ir tuos jaunuolius, kurie, sulaukdami 
21 metų amžiaus, sutomatiškai įgyja visas piliečio tei
sei Tą dieną naujuose piliečiuose siekiama sukelti pa
sididžiavimą pilietybe ir ryžtingumą dirbti ir kovoti 
d'l savo krašto garbės ir gerovės. Ta pačia proga yra 
keliamas ir visų krašto gyventojų patriotizmo, kurį 
ai is sukrėtimų laikais ne žodžiais, bet darbu ir ko- 

. v mis turime demonstruoti. Todėl, šiemet “I am an
American” diena ypatingai didelę reikšmę turi.

Bus gražu ir naudinga, jei mes, lietuviai, aktingai 
ir gausingai dalyvausime “I am an American’’ dienos 
iškilmėse. Chicagoj gyvenantieji dalyvausime Herald- 
American parengime, o kurie būsime išrinkti į Lietu
vių Konferenciją, ten ypatingu būdu šią savo pareigą 
atliksime.

*
Kanados lietuviu vienybė

Šiomis dienomis lankėsi Chrcagoj kelios Kanados 
(iš Toronto) lietuvaitės veikėjos. Joe daug darbuojasi 
Kanados Lietuvių Tarybai, kurios tikslas yra padėti 
Lietuvos žmonėms išsilaisvinti iš okupantų priespau
dos ir atsisteigti laisvą ir nepriklausomą valstybę. Jos

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

pasakojo, kad savo darbe turi sunkumų ir trukdymų. 
Trukdo atvirieji Lietuvos priešai, bet trukdo ir net 
tokie asmenys, iš kurių reiktų susilaukti paramos, bet 
ne trukdymų. Gaila, kad ir ten atsiranda žmonių, ku
rie šiuo taip svarbiu ir kritingu momentu ardo taip 
reikalingą lietuvių vienybę.

Mes iš savo pusės raginame Kanados* lietuvius kata
likus — montrealiečius, torontiečius ir kitus dar stip
riau savo tarpe susiorganizuoti ir tikrai tvirtai pa
remti Kanados Lietuvių Tarybą, kad ji galėtų dar vie
ningiau veikti ir daugiau darbų nudirbti mūsų tautos 
gyvybei gelbėti.

Kanadiečių lietuvių taryba artimai kooperuoja su 
Amerikos Lietuvių Taryba. Kaip žinoma, jos atstovai 
dalyvavo ir Amerikos Lietuvių Konferencijoj, buvusioj 
1943 m. Pittsburgh, Pa. Ir ateity žada artimai su mu
mis bendradarbiauti. Tai yra labai svarbu ir reikalin
ga.. šiandien viso. pasaulio lietuviams, kur tik galime 
vieni su kitais susisiekti, reikia vieningai darbuotis ir 
vieni' kitiems reikale pagelbėti.H

APŽVALGA
L. Vyčiu seimas

Reikia daugiau victory 
daržu ir naminio 
konservavimo

Karo Informacijos Įstai
ga, pasiremdama Karo Mais 
to Administracijos ir Kainų 
Administracijos suteiktomis 
statistikomis, pateikė kelias 
priežastis, kodėl šiais me
tais bus reikalinga daugiau 
Victory daržų bei naminio 
konservavimo.

Pirmiausia, esant tiek 
daug vyrų už jūrių tarny
bose, iš esmės reikia dau
giau konservuoto maisto. 
Atsižvelgiant į tai, iš kon
servavimo fabrikų reikalau
jama nuo 1944 metų gami
nių atidėti 56 procentus li- 
mos pupelių, 31 procentą 
kukurūzos, 41 procentą pu
pelių, 56 procentus tomatų 
ir 64 procentus tomatų sun
kos.

Pagal dabartinius apskai
čiavimus, tai reiškia, kad 
civiliai turi laukti gauti a- 
pie 20 procentų mažiau vai
sių ir 15 procentų mažiau 
daržovių, negu jie gavo iš 
1943 metų išteklių.

Antra — su daugiau vy
rų ir moterų karo pajėgose, 
liko mažiau žmonių komer 
ciniam daržovių ir vaisių 
konservavimui.

Kadangi vyriausybė su
mažino taškų vertę kai ku
riems konservuotiems vai
siams bei daržovėms, nerei
kia manyti, kad jų yra pa
kankamai ir dėlto nėra rei
kalo juos namuose konser
vuoti. Sumažinimas taškų 
vertės šaldytiems vaisiams 
bei daržovėms buvo reika
lingas, kad padėti paliuo
suoti sandėlius nuo laikino 
patalpų trūkumo. Papildo
ma sandėlių erdvė buvo rei
kalinga, kad patalpinus grei 
čiau gendančius produktus.

OWI kreipė visų dėmesį 
į prezidento balandžio 1 die
nos kreipimąsi, raginant 
kiekvieną amerikietįį kuris 
tik gali, sodinti Victory dar
žą. Kad palaikyti šeimos 
sveikatą gerame stovyje, ra
ginama sodinti daugiau ža
lių lapų daržovių, geltonųjų 
daržovių ir tomatų. 1944 
metų tikslas yra 22,000,000 
Victory daržų — 2,000,000 
daugiau nei praėjusiais me
tais. Praėjusių metų 20,000,- 
000 victory daržų pagamino 
42 procentus viso Jungtinių 
Valstybių šviežių daržovių 
išteklių. <OWi)
Lietuvoje steigsiu 
tinklu febrikį

(LKFSB) Didelis trūku
mas tinklų jaučiamas Lie
tuvoje ir dėlto nebuvę iš
naudoti visi žvejybos gali
mumai. Nusistatyta steigti 
tinklų fabriką, kurs gamin
tų tinklus iš ūkiuose išau
gintų linų. Reikiamos maši
nos būsiančios atgabentos iš 
Vokietijos.

Taipgi Lietuvoje greites
niu tempu grąžinama priva
tinė nuosavybė. Savinin
kams esą grąžinta daugiau 
kaip 50 amatų įstaigų, 122 
prekybos ir transporto įmo
nės, 184 mažesnės industri
jos įmonės. Daugiau kaip 
7,000 ūkininkų vėl atgavo 
savo nuosavybes. Sunku ti
kėti, kad šie duomenys bū
tų tikri.

“Vytis” praneša, kad Lietuvos Vyčių metinis seimas 
įvyks rugsėjo 23 ir 24 dd., New York. Veiklus organi
zacijos pirmininkas Pranas Razvadauskas ragina kuo
pas rengtis prie seimo. Seimo programa būsianti taip 
sutvarkyta, kad jam užteksią dviejų dienų. Jei būsią 
reikalo, ir vakarais galima bus posėdžiauti.

★
Vieni stalo, kiti griauna

Kanados lietuvių mėnesinis laikraštis “Nepriklauso
ma Lietuva”, rašydama apie to krašto lietuvių veiklą, 
sako:

“Lietuvių tauta, kurios bočių kaulai ilsisi per tūks
tančius metų Baltijos jūros pakraščiuose, kurios ra
mus ir darbštus artojas per daug šimtų metų lai
mingai pureno tą juodą žemelę, šiandieną yra pa
vergta. šiandieną Lietuva stovi sunkioje Golgota ke
lionėje. Jos padėtis yra daug kartų liūdnesnė, negu 
tų darbo žmonių Anglijoje, kurie išėjo į: kovą dėl ge
resnio duonos kąsnio. Negu tų tūkstančių minių, ku
rie nepasitenkina čia Kanadoje ar Amerikoje.

Lietuva šiais laikais yra taip baisiai terorizuojama 
ir ujama, tiek vargo ir ašarų ten rasi, kad apie tai 
tik pagalvojus šiurpuliai pereina per kūną.

Ištikro. reiktų būti tikru bukapročiu, tikru be są
žinės žmogum^, kad matant tą didžią bedalią savo 
tautos, kurioje randasi tikri mūsų broliai ir tėvai, 
kad netarus žodį, kad neprisidėjus su darbu.

Skaudu — bet tokių dar daug yra, kuriems tas 
neapeina.

Pirmieji, kurie nieko ne tik kad nenori girdėti ar 
žinoti apie savo gimtinės Lietuvos vargus ir nelai
mes, tai yra akli Stalino bernai, kurie save vadinasi 
komunistais. Jiems Lietuvos žmonių kančios ne tik 
kad nerūpi; bet dar turi džiaugsmo, kai jie kenčia. 
Jiems rūpi tik Stalino garbė. Jie dirba išsijuosę, kad 
vėl komisarai sugrįžtų į jų tėvynę, kad vėl atimtų 
lietuviui spaudą, kad vėl lietuvį suvarytų su kiaulė
mis, karvėmis ir arkliais po tuo pačiu stogu. Jie su 
didžiausiu įtūžimu šmeižia ir puola tuos, kurie rei
kalauja ar prašo užtarymo dėl savo brolių.

Antrieji tikri bukapročiai tai yra tie, kurie save 
vadinasi “bepartyviais”. Jiems visai neapeina, kaip 
jų tauta, kaip jų broliai gyvens, kuriame kalėjime jų 
kaulai supus, kuris žandaras jų kailį nagai komis rai- « 
žys. Jie bijosi žodelį prasitarti, jie gailisi centą iš- 

• mesti, kad su tuo prisidėjus prie tos sunkios kovos, 
prie to taip svarbaus, didelio ir sunkaus darbo, ku
ris paklebentų į demokratinių šalių duris prašant už
tarymo ar pagalbos.

Kanados Lietuvių Taryba, kuri susiorganizavo ir 
pasekmingai veikia nuo pat pirmųjų Lietuvos okupa
cijos dienų, kurios balsas jau per daugelį kartų buvo 
girdimas Rooseveltui ir Churchilliui prašant užtary
mo. Kurios balsas buvo girdimas Hitlerio ir Stalino 
ausimis, reikalaujant, kad jie su savo purvinais ba
tais sustotų mynę Lietuvos žemelės krūtinę.

Kanados Lietuvių Taryba, tai nėra jokia politinė 
partija, nėra jokie “hitlerininkai”, kaip kartais juos 
vadina Lietuvos graboriai *— komunistai. Tai yra 
šventas judėjimas, tai yra kova už savo tautos rei
kalus, tai pagalbos ištiesta ranka savo broliams.

Prieš šį kilnų ir būtinai reikalingą darbą, rodo3 
. neturėtų atsirasti nei vieno sveikai protaujančio, kur 

ris tam nepritartų, ar nepadėtų.
O vis dėl to jų esama.
Sąmoningai ar nesąmoningai kartais pastojimas 

kelias. Vietoje paramos, kartais sulaukiama netpaųia- 
tuotų priekaištų ar kliūčių.

Laikas, pats laikas būtų viso pasaulio lietuviams 
vieningai susicementuoti į vieną ir nepalaužiamą kū
ną, dėl garbingos kovos už mūsų teisėtus reikalus.”

Pirmadienis, geg. 1 d., 1944

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI

(Tęsinys)
Ir, tylint tiems, kurie tu

rėtų pasmerkti, kiekvieną 
dieną po žingsnį žengiama 
pirmyn. O tie, kurie drįstų, 
bijo skubintis, ši diena be
veik panaši į rytdieną. Ak, 
šitie visi bevelk, sudėti krū
von, kokią permainą jie 
dengia! Po dvidešimt metų 
matysime gražių dalykų! 
Galėtumei su manim nueiti 
į Beauville-les-Pins. Ar nori, 
nupasakosiu iš anksto. Kiau 
syk, ten pridengtas ištvir
kimas, paruoštas pačių dra
bužių, kurių kaip ir visai 
nebebus. Pamatysi kaip el
gias moteriškoji lytis: juk 
tai jau ir dabar—tikra pro
vokacija. Dabar jaunikaičiai 
ir mergaitės jau nuolat ben
drauja sa vo tarpe; o tai eis 
vis "blogyn. Jie dėsis taria
mai apsipratę su pavojumi, 
o tuo tarpu jie juo skomė- 
sis savo mintyse. Už savo 
iškrypimus jie mes kaltę 
ant mados, o tuo tarpu karš 
tai geis—ir tai kaskart karš 
čiau—kad jinai leistų jiems 
dar lengviau ištvirkauti. Tu 
priminsi šitai jaunuomenei 
sąžinės įsakymus! Ji palai
kys tave keistuoliu. Ji tau 
atsakys, kad šitos tariamo
sios slaptos, papuoštos, veid 
mainiškos paleistu vystės 
nesą, arba, jei ji ir esanti, 
kad ji niekam nekenkianti.

—Ko tu nori? Juk labai 
sunku yra šituo atveju nu
statyti kokią visuotinę bū
tiną tvaricą. Ir, pagaliau, 
argi nereikia duoti jaunuo
menei priemonių užsigrū
dinti prieš pavojus?

—Tavo atsakymas rodo, 
kad esi pralaimėjęs! Pasa
kysiu keliais žodžiais: ma
tai, Enguerrandai, nieko ne
galima padaryti, jei Dievas 
nėra sąžinės sargas.

Kada mūsų religija kvie
čia mus kovoti su kūno ais
tromis, jinai tuo pačiu laiku 
mums bent pareiškia, kad 
kūnas kelsis. Jei dvasia, nu
galėjusi aistras, džiaugiasi 
čia žemėje savo pasisekimu, 
tai tikėjimas į kūno prisikė
limą suteikia jai galingą at
sparą, kuri pagelbsti jai at
remti kūniškųjų troškimų 
antpuolius! Prisikėlusį: kūną 
Dievas padarys spindintį. Ir 
šis kūnas, tramdomas čia 
žemėje, gaus amžinybėje 
aukščiausį atlyginimą be 
gale? skaistų. Begalinis Die
vo teisingumas mums liepia 
tikėti, kad kūnas ten nešios 
savo pergalių žymes. Kiek 
mums padeda šita viltis!

—Taip, visuomet tavo ta 
kvaila viltis! Tu žinai, kad 
sakai pamokslą kurčiam! 
Šitos dirbtinės pagalbos aš 
nenoriu. Ir aš esu laiminga? 
sutikęs draugystę sielos pa
našios į manąją. Ar tu ži
nai, kad mano sužadėtinė 
pažinojo mane prieš kele
rius metus, kada aš jos ne
pažinojau? .Jos tėvas seniai 
skaito Naująją Aušrą. Ji 
sekė mano išlaisvinimo dar
bą su augančiu susidomėji
mu, ir galiu pasakyti, kad 
aš išnaikinau paskutines 
šaknis, kurios ją rišo prie 
jūsų Dievo. Mes eisime vie
nodu žingsniu. Susitarta, 
kad aš jai leisiu rašinėti į 
mano laikraštį. Pridedu vie
ną puslapį moterims; žmona 
turės jį tvarkyti. Daug ti
kiuosi iš jos pastangų.

—Kad tik netektų vienam 
ir kitam nusivilti!

—Gerai! Tavo Dievas mus 
paguos!

—Gal būt!

(Bus daugiau).

-■ ■ * ■
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

„2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Pasiruošimas
Lietuviu konferencijai 
Chicagoje sekmadienį, 
gegužės-May 21 d.
1944 m.
Lietuvių Auditorijoj,
3133 So. Halsted St.

Atidarymas, himnai, sve
čiai, kalbos, rezoliucijos, mu 
zika, dainos.

Pirmoji sesija 10 vai.
Antroji sesija 2 vai.
Programa 4 vai.
Šokiai ir programa' 7 vai.
Kviečiame draugijas, klū- 

bus ir kuopas rinkti ir siųs
ti po vieną delegatą nuo 25- 
kių narių.

Prašome gausiai aukoti 
Nepriklausomos Lie t u v o s 
darbui.

Lauksime svečių dalyvau
ti sesijose, programose ir 
šokiuose.

Mandatus, aukas ir pa
klausimus reikia siųsti Kon
ferencijos Bendro Komiteto 
sekretorei: Misa E. Mikužis, 
2121 N. Western Avė., Chi
cago, III.

Vienybėj už Tėvynę!

Dr. K. Draugelis, 
pirmininkas

Kun. L Albavičius, 
vice pirmininkas

Susirinkimai
Brighton Park. — Lietu

vos Vyčių 36 kuopos svar
bus mėnesinis arlsirinkimas 
įvyks gegužės 1 d., 8 vai. 
vak., parap. mokyklos kam
baryje. Visi nariai kviečia
mi susirinkti laiku. Bus ren
kama darbininkai “Katrų- , 
tės” vakarui gegužės 14 d., 
ir atstovai į Chicagos Lie
tuvių Konferenciją, gegužės 
21 d.

Norintieji įsirašyti kuo- 
pon gali šiame susirinkime 
dalyvauti.

James R. Cherry, pirm.

Kariuomenės laik
raštis giria gamybos

Karo Departamentas pra
neša, kad Viduržemio Jūros 
kariuomenės leidinys “Stare: 
and Stripee”, savo vasario 
26 d. laidoje jrdėjo dviejų 
skilčių interviu su Philip 
Murray, CIO prezidentu, ku
ris atpasakojo karo meto 
darbo sunkumos ir gamybos 
atsiek i mus, atskirai paminė 
damas Detroito dideles ga
mybos pastangas.

“Ypatingas Detroito pa
žymys yra to miesto karo 
pastangų vieningumas”, sa
koma pranešime. Toliau taip 
pat pažymima, kad miesto

MONTGOMERY DIREKTORIŲ TARYBA
»MiHl

in »**n

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

NOMINUOKIT

ROSZKOWSKI
PROSECUTOR

oi 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 Prose- 
eutor of Lake County.

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

Balsuokit - Gegužės 

2 d. No. 6 B.

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS

KREIPKITfiS PRIE MOŠŲ

* A.UPYKITE
*

dėl 
1944

ŲPREME
SAVINOS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON

Sekretorius, Ir Iždininkas
AB ARTINO

DIVIDENTŲ
.TA.............

Į1751.W. 47th Street

sunkesnius, kaip pusę kilo
gramo (kiek daugėliau, kaip 
svaras), o iš Vokietijos į 
Lietuvą teleidžiama siųsti 
tik ketvirtadalis kilogramo.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Montgomery Ward Co. direktorių tarybos posėdis, ku
riame užgirtas kompanijos reikalų vedėjo SeweU Avery 
elgesys, kuomet vyriausybė pareikalavo jo pasitraukti iš 
pareigų dėl neklausymo prez. Roosevelto patarimo pasi
rašyti naują su CIO unija sutartį. Direktoriai jam, pareiš
kė pilną pasitikėjimą. (Acme-Draugas telephoto)

mainų” miesto gyvenime. 
Pranešime plačiau aprašo

ma moterų darbo svarbą 
Detroito karo fabrikuose, 
pažymint, kad “moterys į- 
rodė, kad jos gali atlikti 
sunkius darbus lygiai kaip 
ir specializuotus.” (OWI)

paskelbta, kad į Vokietiją 
darbams išvežtiems žmo
nėms iš Lietuvos tegalima 
siųsti maisto siuntinius ne

ONA ČESNAUSKIENE 
(yu tėvais JocbUČ)

Gyveno; 10600 B. . W<-*ntworth 
Avenue

Mirė balandžio 29, 1044,11:30
vai. ryte, sulaukusi 67 m.

Kilo iš Tauragės apskričio, 
Kvėdarnos parap., rrapimo 
sodžiaus.

Amerikoje tegyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliūdime

dukterj Helen Katkus ir žen
tą Augustiną, 3 sūnus: Anta
ną, marčią Stella, Feliksą, 
marčią Helen, ir Petrą, 2 anū
kus: pusseserę Antaniną John
son ir šeimą, kitas gimines, 
draugus Ir pažįstamus, o Lie
tuvoje broli Ir seserį.

Priklausė prie Šv. Onos Mo
terų Ūr-stės ir Idealių Moterų 
Klūbo.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
avė.

Laidotuvės jvyks trečiadieni, 
gegužės 3 d. U koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta J Visų 
šventų parap. bažnyčią. ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta i Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė. Sūnai, žen
tas, Marčios, Anūkai, lhissiise-

■ sero ir Giminės.
laidotuvių Direktorius L. 

Bukauskas. Tel. Pullman 9661.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero 
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi iiiiummiiiiiiiimtfHiimHtfiitmmiiiiHum 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Sunku pasiusti
(LKFSB) Šių metų pra- 

augimas ir UAW-CI0 įtaką j džioje nacių ko nt r oliuojamo- 
padarė “gilių ir švelnių per ! je Lietuvos spaudoje buvo

ANELE STOC’KIENE 
(po tėvais Ši m kaitė) .

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

miesto. Amerikoje išgyveno 22 metus.
Paliko dideliame hullūdlme: 3 dukteris Oną ir ženlą Adomą 

Banis, Frances ir žentą Viktorą Balandus, Marijoną tr žentą Mo
tiejų Janavičius; 3 sūnus St. Sgt. Stanislovą (U.S. Army) ir mar
čią Antaniną, Juozapą ir marčią Elzbietą ir Cpl. Kazimierą (U.S. 
Army); 9 anukus; 2 seseris Emiliją Puslienę ir Jos šeimą, Pran
ciškų ir švoger} Kazimierą Kundrotus ir jų šeimą: pusseserę Ju
lijoną ir švoger) Juozapą Kisielius ir jų šeimą ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Tretininkų, Apaštalystės Maldos, Amži
nojo ir Gyvojo Rožančiaus 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- 
uanlca Avę. Laidotuvės Įvyks antradieni, 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 ) Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Dukterys, sūnai. žcnžsd, Marčios, Aliukui. Seeerys, 
Švogcrial. PiLSbcsorė ir Giininlės.

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Telef. Yards 4908.
J* rašo m e nesiųsti gėlių.

Specialės instrukcijos 
vokiečiams Paryžiuje
LONDONAS, bal. 30. _ 

Vokiečių, militarin.es polici
jos generolas Paryžiuje iš
siuntinėjo specialius “antro 
fronto” įsakymus visiem sa
vo viršininkam Paryžiuje.

Vienas egzemplioris tų 
įsakymų pasiekė Angliją.

Įsakymai nurodo, kas tu
ri būti daroma kuomet tik 
gręs “karo pavojus.” Tarp 
kitko numatoma suareštuo
ti visus prancūzų opozici
jos grupių vadus; išsiųsti 
visus nuo 16 iki 60 metų 
amžiaus civilius priversti
niems darbams, ir opoziciją 
rodančius prancūzus pasiųs
ti į tam tikras “atsilygini
mo” stovyklas.
MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRG. LUMP — Sijoti...........$9.80
STOKER COAL, Aukštos rūšies, $7*45 

2 nyk plauto*, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................£11.25
PETROLEUM COKE (Course). $12.50 
PETROLEUM COKE (PBe Run) $ Į Q*95

200 PAMINKLŲ
KŲ

SUVIRS
RANDASI PAR MUS JU 
PASIRINKIMUll

(Netoli Grand Ava.) 

PHONE. SEKI,F.Y 611

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

t

A IA
POVILAS BIKINAS

Gyveno 1813 So. Union Avu,
Mirė balandžio 3o d , 1944 

m., 7 vai. ryto, belaukęs pu
ses amžiaus.

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

Amerikoje išgyveno 33 m.
Paliko aidenajise nuliūdime 

seserį Teklę BiKinas, pusbrolį 
Petrą Blažį, pusbrolio Petro 
Bikino 2 dukteria Frances ir 
Jeane Blkinalbes ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje paliko seserį Salo
mėją Bikinaitę ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas S. M. Sku
čo koplyčioje, 718 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį, gegužės 3 d. iš koplyčios 
8 vai. ryto bus atlydytas į Die
vo Apvaizdos parap, bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Sesuo, Pusbrolis Ir Gimi
nės.

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

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose! IIIIIIIIIIIHUUIIUUUinilllllHIIUilIUIIIIUHIH

PERSONALJZED MBMORIAL8 AT NO JdDDmONAL CO8TI 
PARTIOUliAB FEOPtiE PREFEB PACHANKIS FRODUOTION8

DIBTRIBUTORS OF THB FAMOUS MONTEUbO GRANiPM 
Mmt Beeutlful—JMoet Padarine Otraugr— Itrt la Hm W«td.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

HJtKiFKrras pbik —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN —

Member of the Lithuanian Chunber of Commerce '

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

Tel. ESTebrook 8645 Tel. REPnbllc 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeštai ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Gsriemln Materiolo Ir Darbo.

Mūnų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūnų Uetuviamg 
klientams pilna patenkinimą. 

Didysis Ofiaae Ir Dirbtovš:

VENETIAN

Štai vienas iš mūsų grašių MONUMENT CO.
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas Ir Dtrbtavft: 527 N. WE8YERN AVĖ.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2
4330-34 S. Califomia 

Avenue 

Lafayette 0727

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijoa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Natoj

Mes Tarime 
Koplyčias

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 

10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
OOMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10621 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Phoae YARDS 4908

I. UULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8672

P. I. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephoae YARDS 1410

L L ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—38

militarin.es
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a mėnraštis dwas, chicago, itcinois
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UETUVIAI Kariai Kovoj 
TT už U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

DU BROLIAI KARIUOMENĖJE

Pvt. Joseph Patapavičius 
gimė 1924 metais, spalių 9 
dieną, Roekford, III. Baigė 
Šv. Petro ir Povilo mokyklą. 
Dirbo Sundstrands Machine

Pvt. Joseph Patapavičius 
į Dėdės Šamo kariuomenę iš
vyko 1943 metais, kovo 15 
dieną.

Jo tėvai gyvena Rockofrd, 
III. •

♦ # »

S.-l class Albert J. Pata
pavičius gimė 1915 metais, 
gruodžio 20 dieną, Roekford, 
Illinois. Baigė Roosevelt 
High School. Dirbo Sun
dstrands Machine Tool Co. 
Priklausė prie šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos.

F. KNOX PAVADUOTOJAS

James V. Forrestal paliko 
veikiančiuoju laivyno sekre
torium mirus Frank Knox. 
(Acmė-Draugas telephoto)

Įsilaužė

PVT. JOSEPH 
PATAPAVIČIUS

*' * *
Tool Co. Priklausė prie Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijos.

Dingę kariai karo 
frontuose

Pamiršo apie 
medalius

Needham, Mass-— Iš Ang
lijos kareivis parašė savo 
motinai Mrs. James M. Law- 
son laišką. Kareivis rašo: 
“Mamyte, šiandien nėra nau
jienų”. Paskui laiško gale 
kareivis pridėjo prierašą: 
“Gavau Silver Star, taip pat 
Oak Leaf Cluster už pasi
žymėjimą kovoje.

S.-1 cl. ALBERT 
PATAPAVIČIUS

Albert Patapavičius į Dė
dės Šamo kariuomenę išvyko 
1942 metais, kovo 27 dieną.

Jo tėvai, Mr. ir Mrs. Zig- 
tnent Patapavičiai, gyvena 
Roekford, III., 1517 Rock st.

Karo departamentas pra
eitą penktadienį pranešė 
968 Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareivių pavar
des, kurie dingo Azijos, Eu
ropos ir Viduržemio apylin
kių karo frontuose.

Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje 47 vyrai 
yra iš Illinois valstijos, 17 
iš Indiana, 5 iš Michigan, 
26 iš Wisconsin.

Michael P. Zeppetella pra
nešė policijai, kad vagys įsi
laužė į jo .namą, 4342 So. 
Christiana ave., ir pavogė 
šautuvą, laikrodį ir cigarie
čių dėžę.

Baisui e
14 metų amžiaus jaunuo

lis pateko į ligoninę praeito 
penktadienio vakare. Jis su 
draugu susiginčijo, ir ginčo 
metu jaunuoliui buvo suba
dytas kaklas. Jaunuolis gy
veno Halsted gatvėje.

« n- *

Surado
Buvo dingusi 10 metų 

mergaitė. Ją surado polici
ja. Ji sakosi/kad buvusi te- 
atrfe.

. * * •
Nudegė

9 metų amžiaus vaikas 
žaidė prie ugnies, netoli sa
vo namų, ir užsidegė jo rū
bai. Kaimynas užgesino de
gančius vaiko rūbus. Vaiko 
kojos nudegė.

Pabėgo

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Rinkite seną popierį karo 
reikalams.

Atvyko
Quebeck. — Kunigas Jo

seph Delos, O. P., paskirtas 
į prancūzų komitetą tautos 
išlaisvinimui, jis bus kata
likų reikalų patarėju. Jis at
vyko į Algiers, Afrikoje.

Pergalės daržai
Oscar W. Hedstrom Corp., 

West Side karo fabrikas, 
paskirs prizas tięms tarnau
tojams, kurie turės geriau
sius pergalės daržus. Kom
panijos prezidentas Russell 
W. Hedstrom apie tai pra
nešė praeitą penktadienį. 
Prizos bus $200 sumoje ka
ro bonais ir stampomis.

—• /

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD. ................ TeL CANaI 8887

BRN J. KAZANAUSKAS, RattlalnkM

Atšventė
Albany, N. Y. — Albany 

vyskupas Edmund F. Gib- 
bons atšventė sidabrinį ju
biliejų. Iškilmėse dalyvavo 
buvęs New Yorko guberna
torius Alfred E. Smith.

Iš Illihois lavinimo mo
kyklos jaunuoliams, netoli 
St. Charles, pabėgo du chi
cagiečiai vyrukai, praeito 
penktadienio ryte. Policija 
jų ieško..

Ieškoio
- I ■ '

Policija praeitą penkta
dienį ieškojo junk wagon 
vairuotojo, kuris mirtinai 
sužeidė 10 metų vaiką, kai 
vaikas važiavo dviračiu, ne
toli savo namų, 2628 Rice 
str. Vaikas mirė' ligoninėje.

u MIRACLE" sienomsinnnv a- A L! A V A

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma
li a votoms sienoms ar lu
boms, wallboard, skiepų 
sienoms.

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

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

moMiOM 
FO«M

MRACLE WALL FIMSN

BERLAND'S
PAINT STORE 

mp» Prisutop1917 g. Halsted St
Visur CANAL 1684

Pietvakarių Krautuvė —■— 8618 West 26th Street

Tėvas paslėpė degtinę, 
* o sūnus ją pardavė

Du jaunuoliai, kurių tėvai 
yra tavernų laikytojai, bu
vo sulaikyti praeito ketvir
tadienio vakare jaunamečių 
name po to, kai jie prisipa
žino, kad pardavė 16 dėžių 
degtinės, kuri buvo paimta 
iš vieno jaunuolio namo, kur 
jo tėvas buvo degtinę paslė
pęs atsargai.

Jaunuoliai vadinasi Ri
chard Gregory, 15 metų, 
852 Newport ave., ir Mar
shall Tallaksen, 14 metų, 
914 Newport ave. Taip pat 
buvo suimtas John Lauer- 
dale, 36 metų, iš Omaha, 
Neb., automobilių pardavė
jas, kuris prisipažino, 
kad jis sutiko parduoti deg
tinę dviem vyram už dėžę 
po $35.

Du vyrai, kurie paėmė 
degtinę ir sutiko sumokėti, 
kai jie ją parduos, buvo iš
vardinti kaipo Al Gatės, 39 
metų, ir H. A. McArthur, 
40 m., abu iš Omaha. Jie 
buvo policijos ieškomi.

Tai klaida
- Dalias, Ter. — Kauntės 
tarnautojai, Hall of Records 
name, ihanė, kad jie rado 
naujos rūšies skystą muilą, 
kai jie nuėjo plauti rankų. 
Tas skystis kažkaip keistai 
kvepėjo ir neputojo. Paskui 
tik tarnautojai sužinojo, 
kad žanitorius buvo įpylęs 
baldams tepti aliejų, vietoj 
muilo skysčio.

19 žuvo
Flagstaff, Ariz. — Balan

džio 28 dieną sudužo laivy
no transportinis lėktuvas, 
30 mailių pietryčiuose nuo 
šio kalnuoto miesto. Nelai
mėjo 19 asmenų žuvo.

Dramatiškas vaizdas fronte!

Kraujo plazma atgaivino kareivi, 
kad galėtu atlikti išpažintį

AMERIKOS KAREIVIS ATGAVO SĄMONĘ TOKIAM 
LAIKOTARPIUI, PER KURĮ ATLIKO IŠPAŽINTĮ 
IR PRIĖMĖ ŠV. KOMUNIJĄ.

Karo departamentas leido ruošti kelionei į kitą gyve-
nimą.

Ta pačia proga tenka pri
minti, kad kunigas Walsh 
yra mėnesius išbuvęs karo 
fronto linijose, ir vieną kar
tą buvo sužeistas karo lau
ke.

Apie šį įvykį rašė “The 
Register”, balandžio 2 d., 
1944 m. i

Įvairios ~ Įdomios

...ŽINIOS
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paskelbti laišką, kurį para
šė capt. Joseph J. Walsh, 
kariuomenės kapelionas, iš 
Pueblo vyskupijos, Colo., 
kunigas, nežinomam kraujo 
aukotojui.

Kunigas Joseph J. Walsh 
tame laiške rašo, kaip krau
jo plazma buvo suteikta A- 
merikos mirštančiam karei
viui, Italijos fronte.

Buvo 1 valanda nakties. 
Staiga sužaibavo priešo ug
nis. Amerikos kareivis kri
to žemėn sunkiai sužeistas. 
Jis tuojau buvo nugaben
tas į ligoninę, kur jis tris 
valandas buvo be sąmonės, 
stovėjo tarp mirties ir gy
vybės. Gydytojai ir seselės 
dėjo visas pastangas išgel
bėti kareivio gyvybę.

Sužeistas kareivis 
operacijos kambaryje 
riuomenės kapelionas
džiasi, jis kalba maldas už 
mirštantį.

Praėjo momentai. Paskui 
gydytojas suteikė kraujo 
transfuziją mirštančiam ka
reiviui. Kareivis atvėrė akis, 
jis pabudo ir dvidešimt mi
nučių buvo sąmonėje. Tuo 
laiku kunigas Walsh išklau
sė kareivio išpažinties, su
teikė absoliuciją ir kareivis 
priėmė Dievą į savo širdį, 
Šventoje Komunijoje.

Kai kareivis atgavęs są
monę atliko išpažintį ir pri
ėmė Šv. Komuniją, jis vėl 
krito į besąmonę ir mirė!..

♦ n. *

Nežinomojo aukotojo krau
jas mirštančiam kareiviui 
grąžino sąmonę, ir jis pasi
ruošė tuo laiku amžinam 
gyvenimui.

Tiesa, kraujas nebeišgel
bėjo kareivio žetitiiškos eks- 
zistencijos (buvimo), bet 
aukotojo kraujas atvėrė ka
reiviui amžinojo gyvenimo 
vartus ir davė laiką pasi-

Iki gyvos galvos
Saginaw, Mich. — Apy

linkės teisėjas James O’Neil 
balandžio 28 dieną nuteisė 
Edward Warrichait, 16 me
tų amžiaus jaunuolį, iki gy
vos galvos kalėj iman sun
kiam darbui už nužudymą 
motinos ir 9 metų amžiaus 
sesers.

Pirmadienis, geg. 3 d., 1544

/mus

Atsisako laiminti
Iš Šveicarijos gauta žinia, 

kad Milano arkivyskupijos 
kunigai atsisako laiminti 
neo-fašistų, taip vadinamų 
Republican Guard, vėliavas. 
Neo-fašistai kovoja prieš 
Italijos partizanus. Dauge-

mel-! lis krikščionių demokratų 
partijos narių kovoja parti
zanų eilėse.

Paskirtas
Jay N. Whipple, buvęs 

karo paskolos vajaus vedė
jas, buvo paskirtas viršinin
ku naujai įsteigtos Preky
bos ir Industrijos divizijos, 
penktame karo paskolos va
juje, kuris oficialiai prasi
dės birželio 12 dieną.

Rado whisky 50 
metą senumo

Idaho Springs, Col. — Bu
vusi aukso kasyklų apylin
kė, kartą pavadinta “turtin
giausia kvadratinė mailė že
mėje”, dar kartą pasirodė 
esanti pelninga.

Paul Reed, kontraktorius, 
balandžio 28 dieną pareiškė, 
kad jis namo griuvėsiuose, 
netoli Russel Gulch, rado 
pilną kvortą bourbon whis- 
kyį 50 metų senumo. Na
mas, kurio griuvėsiuose ras
ta 50 metų senumo whiskey, 
yra statytas 1880 metais.

šeši nepilnamečiai jau
nuoliai buvo uždaryti Lake 
kauntės kalėjiman, Wauke- 
gane, praeitą penktadienį, 
kai jie prisipažino vogę ga
zoliną iš urmo fabriko, Li
berty Oil Co., Grayslake.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEP1 LAUSOMI!
TAUPYKITE mflsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
mi ir ligi $6,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jflsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo. 
8ENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 47 Metei Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET <118 Joa. M. Mozeris. Sec’y. 32S6 SO. HALSTED ST.
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X Lietuvos konsulas P. 
Daužvardis išvažiavo į Wa- 
shington, D. C., dalyvauti 
Tarptautinės Teisės (Ameri 
can Society of International 
Law) suvažiavime, kuriam 
bus svarstomi tarptautinės 
teisės klausimai, rišą su po
karine stabilizacija.

X Kun. J. Paškauskas, 
Gimimo Panelės Šv. parapi
jos klebonas, dėkoja savo 
parapijiečiams už gausią 
Velykų auką — $3,655.38. 
Parapijos skola veik atmo
kėta. Dabar klebonas rūpi
nasi nauja bažnyčia, kuri 
bus statoma tuojau po ka
ro.

X Bronislavą Keser, žmo
na vaistininko J. Keser, 48- 
47 W. 14th St., šiomis die
nomis grįžo iš ligoninės po 
sunkios operacijos. Ji yra 
kilus iš West Side (ipo tė
vais Gricaitė). Augina du 
sūnus, kurių vienas jaiu lan
ko paraip. mokyklą Cicero.

X DKK atstovais į Chi
cagos Lietuvių Konferenci
ją išrinko A. Snarskienę, M. 
Pakeltienę ir V. Tūbelienę; 
į Vargdienių Seserų Gildos 
seimą I. Sakalą ir V. Balan
dą, o į Federacijos Chicago 
apskritį: O. Aleliūnienę ir 
D. Kaminskienę.

X Antanas ir Ona Yus- 
čiai, “Draugo” ir “Laivo” 
skaitytojai ir katalikiškųjų 
organizacijų rėmėjai, balan
džio 7 d. išvyko į Phoenix, 
Arizona. Į Chicago žada 
grįžti apie gegužės 10 d. Lt. 
Edward G lobis, Yusčienės 
sesers sūnus, labai apgailes
tauja, kad kelyje prasilen
kė ir negavo progos pasi
matyti su dėde ir teta.

X Lt. D. Varnas iš Brigh
ton Park rašo, kad pasilie
ka Amerikoj ir perkeltas į 
Kentucky stovyklą instruk
toriaus pareigoms. Gavęs 
“furlough”, parvyksta ap
lankyti žmoną, tėvus, drau
gus. Prieš išeidamas į ka
riuomenę jis buvo veiklus L’. 
Vyčių organizacijoj.

X Cicero vyčiai smarkiai 
ruošias savo vakarui — bin
go žaidimui — gegužės 7d, 
parapijos salėj. Visos dova
nos bus “cash”. Kuopa tiki
si daug svečių ir iš Chica
go. Pradžia 7 vai.

X Kazimieras Šidlauskas, 
dirbąs “Draugo” spaustuvė
je, gavo žinią, kad Rock- 
dale, UI., mirė jo pusbrolis. 
Laidojamas rytoj.

X Florinsa Kalvaitis 5713 
S. May St, jau antra savai
tė, kaip randasi Šv. Kry
žiaus ligoninėj.

X Bruno Zalatorius, vest- 
saidietis, kuris aptarnauda
vo kostumerius Midwest ga
zolino stotyje, balandžio 26 
d., išvyko į armiją.

X Ona Bartkienė, 2342 
West 22nd Place, po sunkios 
operacijos sveiksta.
PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,

DUOKITE JĮ KITIEMS




