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Perskyrė nacių fiustav linijų
Didelės Amerikos lėktuvų atakos 

ant taikinių šiaurinėj Prancūzijoj
LONDONAS, geg. 15. — 

Orinė ofensyva prieš nacius 
šiandien įėjo į 31-mą dieną 
iš eilės. Dideli daliniai ke- 
turmotorinių ir vidutinių 
bomberių atakavo taikinius 
šiaurinėj Prancūzijoj. Visos 
Paryžiaus radio tinklo sto
tys sustojo transliavusios.

Nakties metu britų Mos- 
quito bomberiai atakavo 
taikinius Prancūzijoje, Bel
gijoje ir Luksemburge, bei 
dar kartą puolė išgriautą 
Koelną.

Anot pranešimo, priešų 
lėkiuvų opozicija buvusi la
bai maža.

Berlyno radio pranešimas 
sakė vokiečių lėktuvai vakar 
liaktį atliko kelis “smarkius 
puolimus” ant Bristol uos

Rusų lėktuvai puolė
Brest Litovsk?, Narva
LbNDONAS, geg. 15. — 

Šiąųdien pranešamai, .jog 
rusų kariuomenė dabartiniu 
laiku persigrupuoja naujai 
ofensyvai prieš vokiečius, 
kuri, spėjama, prasidės kar
tu su sąjungininkų atako
mis iš vakarų pusės.

Maskvos biuletenis prane
šė apie atakas ant svarbių 
geležinkelių centrų už nacių 
linijų.

Rusai lakūnai sukėlė 30 
didelių gaisrų Brest Litovsk 
geležinkelių centre, Lenkijo 
je, ir atakavo nacių Polotsk 
bazę, 310 mylių į šiaurry
čius nuo Rusijos, ir Narva, 
Estijoje. Anot pranešimo, 
daug nacių transporto sunai 
kinta.

Rusai davė rumunams 
naujas taikos sąlygas
BERNAS, Šveicarija, geg. 

15.—Raportai iš Balkanų 
sako Rusija patiekė Rumu
nijai naujas taikos sąlygas, 
jų tarpe reikalavimą, kad 
rumunų kariuomenė būtųi 
likviduota arba inkorporuo
ta į Rusijos kariuomenę.

Rusai taipgi reikalauja, 
kad Bessarabia ir Bucovina 
būtų pavedamos Rusijai, ir 
kad sutartis, pagal kurią 
Rumunija gavo Transylva- 
nia, būtų panaikinta.

KALENDORIUS
Gegužės 16 d.: Maldavimų 

diena, Av. Jonas Nepam.; 
senovės: Vitagaris ir Bitė.

Gegužės 17 d.: Maldavimų 
diena, Av. Paskalis; seno
vės: Mandagus ir Gigą.

ORAS

Dalinai ūkanota, šilta.

to. Vokiečiai sakė “dideli 
kiekiai” bombų buvo numes 
ta ten.

Iš britų pranešimo, kad 
bent 15 nacių lėktuvų buvo 
numušta, daroma išvadų, 
jog naciai gal atakavo su 
kokiais 300 lėktuvų. Pripa
žinta, kad keliolika asmenų 
buvo užmušta ir sužeista ir 
padaryta nuostolių, bet sa
kyta, kad dėl tokio lėktuvų 
skaičiaus bombų numesta 
nedaug. Manoma nacių lėk
tuvų tikslas, apart bomba- 
vimo, buvo surinkimas žinių 
apie invazijos reikmenų kon
centracijas.

Visi britų lėktuvai saugiai 
grįžo iš naktinių atakų. Die
ninėse atakose prarastas 
vienas Aiperikos naikintu
vas.

lito sako partizanai 
padės sąjungininkams
LONDONAS, geg. 15. — 

Pasikalbėjime su laikrašti
ninkais, Maršalas J o s i p 
Broz (Tito) sakė jugoslavų 
partizanų armija pradėsian
ti bendrą kontrofensyvą 
kartu su invazijai vakari
niam fronte, ir pažadėjo, 
kad jugoslavai tol kariaus, 
kol Vokietija bus visai su
triuškinta.

Ilgam pasikalbėjime su 
parinktais korespondentais, 
Broz sakė jis tikisi, jog in- 
vizaji įivyks greitu laiku, 
kad jis turįs potencialę 
600,000 vyrų jėgą, kuri pa
dės aliantams, ir kad jo va
dovaujamas laisvinimo ko
mitetas pageidauja ‘ ‘tikrai 
demokratinės Jugoslavijos.”

U.S. Kariai gelbsti Salween kiniečiams
SU KINIEČIŲ ARMIJA 

Salvveen fronte, geg. 15. —
Kiniečių kariuomenė, pade
dama nepaprastos ameri
kiečių militarinės organiza
cijos— Y jėgos — pradėjo 
smarkią ofensyvą skers Sal- 
ween upės, 130 mylių fron
tu einančiu į Burmą. Ofen
syvos tikslas yra pralaužti 
japonų blokadą.

Galutinas jų tikslas yra 
pasivaryti per Burmą, susi
jungti su Gen. Stilwell vado
vaujama kiniečių kariuome
ne, ir aujungti Burma ir 
Ledo kelius.

Nežiūrint japonų šaudy
mo iš Kaoli kalnui, pagal 
Salween vakarinį krantą, 
kiniečiai persikėlė per upę 
su Amerikoje pagamintais 
guminiais .Laiveliais. Persi

ITALIJOS FRONTE SUIMA VIS DAUGIAU NACIŲ BELAISVIŲ

Čia matome viena diena Anzio suimti vokiečiai belaisviai, kurie bus perkeliami į 
stovyklas toliau už fronto linijų. Verždamiesi į nacių Gustav liniją, į pietus nuo Cas- 
sino, sąjungininkai ir ten suėmė daug nacių. (Acme-Draugas Telephoto)

1ŠP0OOKUPUOTŲ
KRAŠTŲ GYVENTOJUS
LONDONAS, geg. 15. — 

British Broadcasting Com
pany šiandien transliavo 
įspėjimą okupuotų Europos 
kraštų gyventojams. Prane
šimas, kuris buvo daromas 
24-iomis atskiromis kalbo
mis įspėjo juos tuoj keltis 
iš visų svarbiųjų geležinke
lių ir fabrikų centrų.

SENATO KOMITETAS i Rusai ragina nacių
U2GYRE FORRESTAL

WASHINGTON, geg. 15. 
—Senato laivyno reikalų ko
mitetas šiandien vienbalsiai 
užgynė James V. Forrestal 
nominaciją laivyno sekreto
riaus vietai. Manoma Sena
tas ryt balsuos tos reko
mendacijos reikalu, ir taip
gi užgirs Forrestal paskyri
mą.

Sako kėsinosi prieš 
Prezidento gyvybę

WASHINGTON, geg. 15. 
—Federalinė džiurė šiandien 
apkaltino Harold R Mason, 
37 metų amžiaus, grąsini- 
mu Prez. Rooseveltui. Ma
son, traukinio konduktorius, 
kuris dažnai važiavo speci
aliu Prezidento traukiniu 
neva sakęs “Aš ir 19 kitų 
turime kulkosvaidžius ir 
laukiam progos prieiti prie1 
Prezidento. ’ ’

kėlimas pradėtas nakties 
metu.

Amerikiečiai anksčiau mo 
kino kiniečius kaifp persi
kelti per upes.

Kiniečiai užklupo japo
nus nepasiruošusius, ir prie-
šas turėjo skubiai išplėsti' Laivynas pranešė, kad lėk-
gavo pozicijas, kad priešin
tis kiniečiams.

Vėlesnėse kautynėse, ja
ponų 56-tog divizijos vete
ranai sulaikė kitus kiniečių 
dalinius ant kelių kalnuose.

Honan provincijoje, į pie
tus nuo Yellow upės, japo
nai įsilaužė į Loyang mies
tą trijose vietose, bet kinie
čiai kontratakuoja pietry
čiuose ir jau pralaužė japo
nų kontrolę ant dalies Peip- 
ing-Hankow geležinkelio, at
siimdami Suiping, 100 my
lių į pietus nuo Chenghsien.

talkininkus sukilti
LONDONAS, geg. '15. — 

Maskvos radio, kuris prane
šė, kad “milžiniškos kovos 
artėja,” ragino ašies talki
ninkų valstybių žmones su
kilti prieš Vokietiją. .

Anksčiau, Maskvos radio 
ragino juos tik pasitraukti 
iš karo.

Vichy valdžia pranešė 
prancūzams, kad “paskuti
nis atsipeikėjimo momen
tas jau atėjo.”

Vokiečiai suima visus au
tomobilius pietinėj Prancū
zijoj, ir sistematiškai orga
nizuoja priėmimų centrus 
apsaugoti civilinius vokie
čius.

Nebaigs debatų dėl 
"poli _lax" byliaus

WASHINGTON, geg. 15. 
—Senatas šiandien atmetė 
rezoliuciją užbaigti debatus 
dėl anti-poll tax byliaus, 44 
balsais prieš 36.

Aštuonios pietinės vals
tybės reikalauja sumokėji-

LAIVAS; 121 DINGO C X “S*.
0TTAWA, geg. 15.—Ka- suoti tose valstybėse.

NUSKENDO KANADOS

nados laivas Valleyfield bu
vo sutorpeduotas ir nuskan- 
do šiauriniam Atlante. Pen
ki įgulos nariai žuvo, 121 
dingo, ir 38 buvo išgelbėti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ NEAPOLIO — Pran

cūzai kariai pasivarė pir
myn 7 mylias, o amerikie
čiai keturias mylias.

IA WASHINGTONO. —

tuvai vėl atakavo Trak, Po- 
nape ir Marshall salas. Bom 
bos sukėlė gaisrus ant SIiu- 
mushu salos, Kurile salyne 
šiaurėje.

IA LONDONO — Berlyno 
radio pranešimas sakė gali
ma greitu laiku tikėtis ki
tos sąjungininkų ofensyvos, 
šį kartą Anzio fronte.

IA KINIJOS — Manoma 
japonai greitu laiku užims 
Loyang miestą. Tokyo radio 
sakė japonų lėktuvai puolė 
sąjungininkų lėktuvų bazę 
ir sunaikino 45 lėktuvus.

Debatai dėl to byliaus, 
kuriuo buvo norėta tą tak
są panaikinti, gaili eiti to
liau, bet senatoriai iš tų 
valstybių jau yra pasisakę, 
kad jie užves begalinį deba
tų). Senatas to nepageidau
ja, kadangi tada negalėtų 
svarstyti kitų reikalų.

IŠLONDONO Sakoma 

rusai siūlo lenkams Vilnių ir 

Lemburgą, su sąlyga, kad 

pakeistų savo vyriausybę. 

SKELBKITES “DRAUGE”

Nuskandino 40 japonų karių laivelių
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS reikmenų, 

pietvakarių Pacifike, geg. Nors nepaduodamos smul 
15.—Amerikos lėktuvai, pir kmenos apie naujuosius ra
mą kartą Pacifike vartoda- ketinius ginklus, manoma 
mi naujos rūšies raketines tos patrankos, kurios atrodo
patrankas, sunaikino 40 ja
ponų kareivinių laivų prie 
Rabsulo, New Britain salos. 
Manoma japonai buvo manę 
tais laiveliais evakuoti savo 
karius iš tos izoliuotos ba
zės, arba pristatyti jiems

Prancūzai ir amerikiečiai kariai• •

skubiai žygiuoja pirmyn Italijoje
SU AŠTUNTĄJA ARMI-I Prancūzai kariai tuo pat 

1 metu pasivarė penkias my-JA Italijoje, geg. 15.—Bri
tai kariai Liri klony, tankų 
lydimi, perkirto svarbų ke
lią porą mylių žemiau Cas- 
sino. Aštuntos armijos po
zicijos išplečiamos, ir britai 
gręsia keliui 6 perkirtimu. 
Tas kelias randasi už Cas- 
sino ir veda Romon.

Vokiečių, radio praneši
mai pripažino, kad naciai 
evakuavo Coreno ir Appol- 
linare miestus.

NEAPOLIS, geg. 15. — 
Sėkmingai pralauždami stip 
riąją nacių Gustav liniją, 
sąjungininkai Italijos fron
te dabar uždaro spąstus ant 
svarbaus Ausente klonio, į 
vakarus nuo Castelforte, ir 
tuo izoliuoja svarbius vo
kiečių dalinius.

Nacių DNB agentūros 
pranešimais, girdėtas Lon
done, sakė sąjungininkų įsi
laužimas į Gustav liniją., va
karuose nuo San Angelo, 
praplėstas iki suvirš mylios 
pločio.

— — — -- • —

Nori, kad valdžia 
paimtu SKF fabriku

WASHINGTON, geg. 15. 
— Atstovas Celler (N e w 
York, Dem.) reikalavo, kad 
valdžia paimtų SKF balbe- 
ringų fabriką Philadelphi- 
joje. Jis tvirtina, kad tos 
firmos fabrikas Švedijoje 
gamina balberingus naciam.

Jis pavadino William L. 
Baitt, Karo Produkcijos ta
rybos pirmininką, tikrąja to 
fabriko galva.

šveicarai nenori 
naciu propagandos

BERNAS, geg. 15.—Švei
carijos laikraščiai veda kam 
paniją draudimui nacių fil
mų rodymo Šveicarijos te
atruose. Jie teigia, kad‘jei
gu negali matyti aliantų 
filmų dėl vokiečių blokados, 
tai pagal teisybę, neturėtų 
rodyti nė vokiečių filmų*

panašios į “bazooka.” šau
tuvą, yra prijungiamos po 
tris po kiekvienu sparnu.

Greitieji naikintuvai pri
sidėjo prie atakos ant tų 
laivų Simpson uoste ir Ke- 
ravia įlankoje.

lias iš naujai užimto Maio 
kalno, kuris dominuoja Au
sente klonio rytinį galą, ir 
užėmė svarbųjį Ausonia 
miestą. Prancūzai iš viso 
pasivarė septynias mylias 
Garigliano fronte.

Penktos armijos ameri
kiečiai kariai žygiuoja pir
myn 20 mylių frontu. Iki 
šio laiko Italijoje suimta 
suvirš 2,000 nacių belaisvių. 
Daug didesnis skaičius na
cių buvo užmušta ar sužeis
ta.

Apart Ausonia, prancūzai 
taipgi užėmė San Amborgio 
ir Valle Maio miestelius.

Britų aštuntoji armija 
praplečia savo poziciją ana
pus Rapido upės, ir pasiva
rė gilyn į Liri klonį.

Keliose vietose sąjungi
ninkai apėjo nacių pozicijas 
ir vėliau grįžo juos išmušti.

Sąjungininkų lėktuvai nuo 
lat atakuoja nacių pozicijas 
ir saugo žygiuojančias są
jungininkų armijas nuo na
cių lėktuvų atakų.

Švedai sako rusai 
išlipo Norvegijoje

STOKHOLMAS, geg. 15. 
—Laikraštis Tidningen ra
šė, kad norvegai ir rasai 
partizanai išlipę šiaurinėje 
Norvegijoje. Anot praneši
mo, juos ten nuvežę rusų 
submarinai.

Laikraštis sakėsi gavęs 
žinią z iš privatinių šaltinių. 
Anot jo, partizanai praveda 
mažas atakas ant nacių.

Norvegijos Pasiuntinybė 
sakė neturinti jokių infor
macijų apie tokius išlipdini- 
mus, bet sakė toks dalykas
labai galimas.*______________
KINIEČIAI UŽĖMĖ 

MIEŠTA BURMOJE
KANDY, Ceylon, geg. 15. 

—Sąjungininkų štabas pra
nešė, kad kiniečiai kariai 
užėmė Tarongyang miestą, 
110 mylių į šiaurę nuo Ka
maing, o burmiečiai kariai 
atakavo Tangpu, tik 28 my
lias į šiaurę nuo Myitkyina;.

Kamaing yra Gen. Stil- 
well ofensyvos objektas. Ki
niečiai, pasivarę Mogaung 
kloniu, susijungė su sąjun
gininkų daliniais prie Man- 
pin, mylią į pietus nuo Ta
rongyang.

Tas pats komunikatas 
pranešė, kad aliantai baigia 
išmušti japonus į pietvaka
rius nuo Kohima.
PIRKITE KARO BONUS!



K
DIENRĄ6TIS DRAUGAS, CHTŲAGO,. IIJJNOĮS

IS KITŲ KOLONIJŲ GYVENIMO
Racine

Gegužės 2 d. a. a. mirė 
buvęs “Draugo ” korespon
dentas Juozapas Kisminas 
išgyvenęs 68 metus. Palai
dotas gegužės 6 d. po baž
nytinių apeigų. Velionis Ra- 
cine giminių neturėjo, tad 
laidotuvėmis rūpinos fiv. Ka
zimiero draugijos valdyba.

Velionis amžių baigė var
gingai: suparaližuotas, mies 
to vargdienių prieglaudoj iš
buvo 16 metų. Teh ir mirė 
Sveikas būdamas velioni; 
buvę labai veiklus. Visur da 
lyvavo. Keliose draugijose 
buvo raštininku, parapijos 
sekretorium, buvo keliolika 
metų Tautos Fondo pirmi
ninku. Jo pastangomis buvo 
Sutverta Darbininkų Sąjun
gos kuopa, kuri savo laiku 
datt£ dirbo tautai ir Bažny
čiai. Organizuojant LRKSA 
67 kuopą, jis daugiausiai 
darbavos ir tuo laiku kuopi 
būvo skaitlinga nariais. Bu
vo nuolatinis “Draugo” 
skaitytojas ir koresponden
tas. “ Draugo’ ’ platintoj as. 
Jis sakydavo: “Galima būti 
dieną nevalgius, bet be dnr. 
“Draugo” ne.” Retkarčiais 
rašydavo ir “Darbininkan” 
ir “Garsan”, ypač gražiai 
parašydavo tautos reikaluo
se atsišaukimus. Bet kai su
simo, viskas dingo. Draugų 
skaičius mažyn ėjo. Teisy
bė, nebuvo visai pamirštas; 
retkarčiais aplankydavo pa
rapijonai ir buvę klebonai 
taipgi ir dabartinis klebonas 
kun. Antanas Ignotas, MIC., 
kuria prieš mirtį išklausė iš- 
pažfnties.

Kaip minėjau, laidotuvė
mis rūpinos fiv. Kazimiero 
draugijos valdyba, nes jam 
susirgus buvo nutarta po 
mirtinė išmokėti (nedarė 
skirtumo, kaip ilgai jis sirg
tų; ięer 16 metų duoklių ne
mokėjo, bet draugija skai ė 
savo nariu). Palaidojo Ra
cine.

fiv. Kazimiero draugystė 
yra viena seniausių draugi
jų. Ji yra priglaudus ir su
teikus paskutinį patarnavi
mą daugeliui nelaimingų su
vargusių narių, arba buvu
sių nartų. Jos praeitis švie
si. Iš jos gavo prsdžią ir 
fiv. Kazimiero parapija. Val
dyba ir nariai padėjo pama
tus parapijai, kuri šiandie 
gražiai gyvuoja.

A. a. Juozapas Kisminas 
Lietuvoje turi žmoną ir vai
kus, bet Racine neturi jokii 
giminių ir nepaliko jokio: 
nuosavybės. Mirė daug iš
kentėjęs vargo ir skausmų.

Lai Dievas duodi jo sie
lai amžiną atilsį danguje.

Gegužės 7 d. laikytam su
sirinkime LRKSA 67 kp 
vienbalsiai nutarta siųsti de
legatą į Lietuvių Konferen
ciją -Chicagoj gegužės 21 d 
De'egste išrinkta Agota Ziz- 
minffkaitė, vietos veikėja 
Kiek girdėt ir kitos drau
gijos siųs delegatus.

LRKSA 67 kuopa balan
džio 3G d. turėjo parengimą. 
Pasirodė, pelno liko 21 dol. 
su centais. B. V.

Pastabos iš 
Washmgtono

Apskričių OPA raštinė į 
apylinkės kainui sąrašus į- 
traukė braškes, kurių aukš
čiausios kainos palieka maž
daug tos palios, kaip ir 
1943 metais... OPA perspė
ja automobilistus nenumes- 
ti padangų inspekcijų kor
telių, nors panaikftitas rei- 
ka'avimas periodiniai tikrin
ti padangas. Tos formos bus 
reikalingos, kuomet bus pra 
šoma gazolino ar padangų 
racionavimo. Tos kortelės 
turi būti laikomos automo
bilyje ir perduodamos au 
tomobilį parduodant ar per
duodant kitam... Cukraus 
liudijimai bus išduodami ka
ro tarnybos1 asmeninas atos
togose — 1 svaras cukraus 
kiekvieniems 36 valgiams ar 
mažiau, kuriuos karys val
go namie... Apsaugos Trans- 
portacijos Įstaiga pareiškia, 
kad jokių vietų Pullmano 
vagonuose nebus vasaros 
stovyklautojų važinėjimams 
ir specialūs prašymai turės 
būti išpildomi, kad gauti pa
pildomus dienos coach va
gonus ar pasisamdyti auto
busus. ODT, nors ir labai ri
botai duos leidimus specia
liems kasdieniniams susisie
kimams autobusais su va
saros stovyklomis, kadangi 
manoma, kad daug karo pra
monių darbininkų vaikų ap
sigyvens jose.
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RmFriko Radio Valandos:
W.H.F.C. 1420 Kllocyvles —

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

NeMltoj, »:«0 rai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVE

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

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per šį Pavasarinį SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

Utamikais, Ketvergais ir Su ba
tonais iki 9:30 vai. vakaro.

Tautinė laivinin
kystės diena

Prarijusią savaitę Prezi-

kad galėtų pristatyti reika
linga* medžiagas it vyru* 
toli išbarstytiems kovos lau
kams.”

Skelbdamas tautinę laividentas Rooseveltas poakei-, k .
bė gegužės 22 d. kaipo tau-; «“* P*““*"*“

1 pareiškė, kad “Pritinka, kad 
patriotizmas, drąsa, pasiau-tinę laivininkystės dieną. 

Kongreso aktu ir Preaiden- 
to proklamacija toji diena 
paskirta Jungtinių Valsty
bių prekybinio laivyno tiks
lų ir atsiekimų peržvalgai.

Preziden.ę proklamacijoje 
pareiškiama, kad “daug tūks 
tančių Amerikos vyrų ir 
moterų vargo ilgas valar- 
das prie laivų statybos bei 
f abrikuose, kad galimai trum 
piausiu laiku pastatyti pa
kankamai laivų netiktai nu
matomajam 1936 metų Pre
kybos Laivyno akte, bet taip 
pat nenumatytai globalinio 
karo, programoms,” ir kad 
“.daug vyrų jau atidavė sa
vo gyvybes, ir tūkstančiai 
kitų kasdien rizikuoja savo 
gyvybėmis mūsų laivuose 
skrosdami pavojingas jūras;1

ko j imas ir darbas tų vyrų 
ir moterų, tiek ant kranto, 
tiek jūrose, būtų viešai pri' 
pažinti. ”

EXTRAI EXTRAI

lietu vtfkM 
Žydukas — 
N. RANTER

REMKrra
BENA

LIETUVIŲ
DRAUOA.

Pemulnjtas
b

MONARCH L1QUOR
3529 So. Halsted St.

Phone TAROS <064

tt MIRACLE" sienoms
i r II m M A LIA V A

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

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

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

BČtfLAND'S
PAINT STORE 

Me, PĮ^on,1917 S. HaiMed St. c
Pietvakarių Krautuvė 3618 YVest 26th Street

DABAR Yra Geriaaslaa Lklkaa Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą UŽ bar Žemomis Kainomis! 

Atvykite | mftSų jardą Ir spmrSHto ste
ką tr aukštą rM| LENTŲ—MILLWOBK 
— STOGŲ IB NAMŲ MATEBUOLĄ — 
MI garažų, porėtų, vilkų, skiepų ta* fletų. 
PASITABKIT SU MOKŲ EKSPERTAIS

APBOKA VTMAS tB PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITVINAS,

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 80. HALSTEH ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-<os vaL ryto iki 5:30 vaL po pietų
----- --------- ------------- ....

‘>r —'

fR-j
JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE fcOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

uNpeb u. 8. GOVEBNMENT SUPEBVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

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

JUSTIN MACKIEWJCH, Ptm. ind HfT.

J

805

Už $2,000 likerio
Iš Esųuire Wine ir Li- 

quor krautuvės, 3211 Broad- 
way avė., vagys paėmė už 
62,000 likerio. Vagys įsilau
žė nakties metu pro užpaka
linį langą. Apie tai praneš
ta Town Hali policijai pra
eitą sekmadienį.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir Įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

*CR CAUOM

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

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

JOHN A KASS
IEWELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 86171

MIRACLE WALL FINISH
NUVARGUSIOS • 

DEGANČIOS 
NIEŽI ANČIOS

PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

5V1EBOI.DTS-GOLDBLATT

m OINTMENT
Nomlepantls — Neįuidažantis

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1462.

Bea. 6858 So. Talman Avė. 
GBOvehUl 0817 

HEMIock 4848
Bea. Tel. G
° M, J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IB CmBUBGAS
OFISO VALANDOS

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 We*t Marguette Road

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tilt vien* por* aklų visam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami lSeg- 
zamlnuotl Jaa moderniškiausia 
metodą, kurtą regėjimo mokalaa 
gali autelktl.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurte prašali- 

a* visą aklų {tempimą.

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

’<■> OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenne

Kana»aa 18-toa
Telefonas 1 CANAL 0523, Chicago

GFI8O VALANDOS:
Kasdien 1:10 a, ta. iki t:to p. na. 

Tfečlad. Ir BUtad. 1:10 a. m.
- narto p. ai.

‘M.’G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel.i Yards 1829 v 

25^ Pritaiko Akinius 
Kreivas Akla 

__ Ištaiso.
Ofiso Ir Akintų DirbtuvS 
8481 60. HALSTED ST. 

Kaaap&a 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 

Sekmadienyje pagal sutartį. >

Antradienis, geg. 16, 1944

(tiapcutij'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC -1611 kilos.

BE

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
ild 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk- 
tadieniais nuo 7 Ud 8 v. v. jjj 

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chicago, IIL

Telefonas — GROvehiU 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SUBGBON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
lhm 2 Bd 4 te mm 6 iki 8 raL rak 

NedBknfc pagal aotartj ,
Offlaa N. TABte 4787 
Namų Tel PROepeei 1*98

M. YARda 2846

DR. C. VEZHIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.\ BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

4157 Archer Avenne 
Ofteo raLl 1-4 tr 8-8:88 E.H. 

Trečiadienlala pagal sutartį

TaL YARda 8881 
: KENuood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

raL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest S5th Stree'
LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMIock 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—0 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
UGONTUS PRIIMA:

Kasdien nno 2:00 Dd 8:00 raL 
Trečiad. tr Sekm. tik eusitariua

ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadienisia 

ir Penktadieniais 
VZL: 10-12 ryta, 2A, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted 8L, Chicagą

/ te MtedteRate
VaL: nuo 3 p.p. Ud 8 vakare

WHOLESALE 
FURNITURE 0 

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALIEN 
(Alelauskss)
Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call •*— 

REPUBLIC 6051

TaL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cennak Rd.
: 1—3 popiet te T—8 u. o. 
Traflad. te

REZIDENCUA 
3241 VVest 66th Place

Tel. RKPubUe.7861, ,

TeL CAN ai 0257
Rez. Tel.: PROspect 6650

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Arieetaa Ava 
VALANDOS: U v. ryto IU Ip.p, 

6 iki 9 raL rakara.

Tel. YARda 8148

dr. y. a. simkus
*M4 Went 854h Street

VaL: 11-12; M; te 8:304:» 
Pirmadieniais—2-4 te 6:30-8^0 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toJL 
kurią uždirbame savu ranko
mis.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe labos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. TeL: MIDway 3880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3210 , 
Bea. TeL LAFayette 00M

Ješgn

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

Penktad. 8:30 Dd 9:30 rak. 
fteitad. 6 raL Dd 9:80 rak. 

Sekmadieniais pagal mrtltarfaną.

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

J. W. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" ADS

“DRAUGO* 
DARBŲ SKYRIUS

■DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Btreet

wru VVANTED — VYRAI HELP WANTED — TYKAI HELP VVANTED  MOTERY* HEIJP U'ANTED — MOTERYS

IVARBUE TRANKOMAS

statymai reikalauja kad 
mas darbininko tari laikyti Pa- 
Uooaavlmo Ramą (statoment of 
aeallahllity) nuo dabartinės dar
bo įstaigon — ar nuo War Man- 
power Commlaston — pirm pra
dedant dirbU kitoje įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar Jfls galit gauti 
tr ar Jums reikalinga pallnosa- 
elmo raitas. Jfls sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

SHEAR VYRŲ
Reikia vyrų prie Plieno '

■ Squaring Shears.

SHEAR HELPERS 
IR ABELNŲ PLIENO 
IVAREHOUSE DARB.

Reliance Steel Corp.
1601 S. VVolcott 

CANAL 2442 G. A. COOPER

LANGŲ PLOVftJŲ—HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtslAaukite 
Tlmekeeper’s Ofisan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Road

poltruotojų
Hotel sidabrui, pastovūs darbai 

REiPFEL & HUSTED 
2700 W. Van Buren St.

REIKIA
CABINET MAKERS 

AMERICAN CASKET CO. 
1813 W. DIVISION ST.

REIKIA
PATYRUSIŲ AR MOKINIŲ 

SWITCHMEN
APPLY M R. C. E. SHERMAN

GRAND TRUNK RAILROAD 
51at ST. & CENTRAL PARK AV. 

Tel. VIRginla 2471

STOCK KLERKŲ 

Warehouse Vyrų 
★ ★

IKI 50 METŲ SENUMO 
PATOGIOJ VIETOJ 
PROGA IŠIDIRBTI 

VIRS NORMOS ALGA
VIRŠLAIKIS, JEI NORITE
PATYRIMAS NESVARBU

★ ★
GOODYEAR 

TIRE & RUBBER CO
1018 S. WABASH AVĖ.

STIKLO DARBININKŲ
Patyrimo Nereikia

STIKLO PIOVEJŲ 
VALYTOJŲ 

POLIRUOTOJŲ 
PAKUOTOJŲ 

IR TROKERIŲ 
PASTOVŪS DARBAI 

GERA MOKESTIS 
PATOGI

TRANSPORTACIJA

HOOKER GLASS 

8i PAINT MFG. CO.
639 W. WASHINGTON 

BLVD.
Klauskite del Mr. Viai

BORING MILL HANDS 
ENGINE LATHE HANDS 
TURRET LATHE HANDS

MAŠINISTŲ
PUNCH PRESS OPERS 

MAŠINŲ MOKINIŲ

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

REIKIA
KELETOS VYRŲ

Vartoti rankinius mowers ir karpyti 
žolę kapinėse. Pastovūs darbai, 75c 
J vai. ir laikas ir pusė viri 44 vai. 
Atsl&auklt poUlruoftę stoti prie darbo.

WESTLAWN CEMETERY 
7801 W. MONTROSE LAC. »«22

"PAREMKITE TĄ KAREIVĮ 
TARNYBOJE"

Dirbkite Dėl

INTERNATIONAL HARVESTER CO.
Mums Reikia

Dieną—Naktį Sif tai Atdari 
58—60 vai. į savaitę. 
Aukšičausia mokestis. 

Foster Avė. Basas iki Durų.

M. P. HEINZE 

MACHINE CO.
6300 NORTHVVEST 

HIGHVVAY

• GRINDERS
• INSPEKTORIŲ
• DRILt PRESS 

OPERATORIŲ
• ASSEMBLERS
• LATHE OPERATORIŲ

• UPSETTER OPERS.
• MILLING MACHINE
• FORGING OPERS.
• HELPERS & HEATERS
• MACHINE 

OPERATORIŲ
Patyrusių ir nepatyrusių — Car Pool 
Pienas — 6 Dienų Darbo Savaitė — 
Atsineškit Savo Gimimo Liūdijirtą ir 
Laišką Darbo Paliuosavimo. Atsišaukit į

WEST PULLMAN WORKS
INTERNATIONAL HARVESTER

939 W. 120+h S+.
Patogi Transportacija: Gatvėkariais; 
Busais; ir I. C. R. R.
Atdara nuo 7:30 Rytais iki 4:80 PP.

PAPRASTŲ DARBININKŲ
Darbams Viduje 

100% KARO DARBAI
Ar galit kalbėt angliškai ar ne mums jfls esat reikalingi 
prie darbų kur galit dirbti 58 vai. ar daugiau į savaitę 
mokant už laiką ir pusę virš 40 vai.

• GERA TRANSPORTACIJA — GEROS DARBO SĄLYGOS
• Atsišauldt Prisirengę Stoti Prie Darbo.

SHERMAN-KLOVE COMPANY
3531 W. 47th Street (Arti Archer)

Geri Darbai ir Gera Mokestis

VYRAMS -•
Sveikiems—Iki 65 M. 

STOCK MOVERS 
RANKINIŲ TROKERIŲ 

ŠLAVĖJŲ
PAPR. DARBININKŲ

HEAT TREAT PAGELB. 
PLANT SERVICE VYRŲ 
EXTERNAL GRINDERS 
MAŠINŲ PATAISYTOJŲ 

TURRET LATHE OPERS
INSPEKTORIŲ

ENGINE LATHE OPERS 
INTERNAL GRINDERS 

TOOL IR GAUGE DISIGN. 
SALVAGE CHASER

Naujos, Moderniškos Dirbtuvės .„ 
Vėliausi Įrengimai... Puikios Dar
bo Sąlygos... 60 Vai. Į Savaitę 
už 70 Vai. Mokestis... 10% Nak 

timis Bonai... Produkcijos .
Bonai

Atsišauldt Su Gimimo Liūdijimu.

FOOTE BROS.
GEAR & MACHINE CORP. 

5219 S. VVestern Blvd.
HELP VVANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterimi Ild 00 
metų Maumo. Valaadoo: aao 0:80 
vakare Ild 12:00 valaadoo nakty. 

KARO PRAMONUE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgia dykai.
Amžius 20 iki 00 metų.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

ILLINOIS 

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor ■
809 W. VVASHINGTON ST. 

CHICAGO

MOTERŲ
Mekaniškai palinkusių atlikti 

VYRŲ DARBUS už LYGIĄ MO
KESTĮ- Regularis pakėlimas. 
Pašaukit Mr. Mlner, CALamet 2121

R. R. DONNELLEY A SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenue

DŽENITORKŲ
PRIE LENGVO VALYMO 

OFISUOSE 
4:30 IKI 10:30 VAK.

2 SAVAIČŲ ATOSTOGŲ 
LAIKOTARPYJE

PAŠAUKIT PERSONNEL DEPT. 
REPUBLIC 8000

CENTRAL 
STEEL k WIRE CO.

2924 W. 51st St.

REIKIAK
PRECISION ASSEMBLERS 
PRECISION INSPEKTOR. 

MAŠINOMS OPERATORIŲ
MATRON

MINNEAPOLIS 

HONEYWELL
4737 W. DIVISION '
VYRAI IR MOTERYS

PROGA IŠSILAVINTI 
SIUVĖJŲ REIKIA

Patyrimo nereikia. Mes mokam al
gą laike mokinimo. Moderniški 
darbo kambariai. Pastovūs dar
bai. Draugiškos darbo sąlygos.

J. B. SIMPSON AND CO. 
843 VV. Adams St.

MERGINŲ 

IR MOTERŲ
ŠVARIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS 
AMŽIUS 18 IKI 50

Svarbioje pramonėje.
Pa'

rbioje ] 
.tyrimo nereikia.

Pradinė rata 60c įvalandą, su 
5c pakėlimu pabaigoj 2 savaičių. 
5c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais fiiftais.
Pirmas ši f tas 7:30 ryto Ud 4 pp-. 
vakarinis šilta#, 4 pp. iki 12:30 ryto. 
naktinis girta.. 12:30 iki 7:30 ryto

- LIGONINES IR 
APDRAUDOS PLENAS

DYKAI

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm fieėtad.
3:10 ryto Iki 4:30 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd fclace

DŽENITORKŲ
Arti vidurmiesčio ofisų budinke. 
Valandos nuo 6 iki 11 vakarais. 

LANO, WEISE & CELLA 
808 W. Washington 

RANdolplt 2574

SVEIKATA...
. BRANGUS TURTAS

Balo D R. RAČKUS 
4204 Archer Avenue, Chicago

jose dilkčipjimus — tirpi
mą, reikia eiti pas daktarą 
ir pildyti jo nurodymus. Kar 
tais gonadinių hormonų in
jekcija po skūra stebuklin
gai pagelbsti. Kartais yra 
reikalinga tinkamose sąly
gose pasiimti sau atostogas, 
kad nervai pasilsėtų. Ir a- 
pie maistą reikia boti, kad 
ne tik gerai valgyti, bet kad 
tie gerieji valgiai tinkamai 
asimiliuotusi ir kraujui teik
tų tinkamos medžiagos. Kar 
tais reikia vaistų, kad val
giai geriau virškintus! ir 
susigertų į kraują. Gydy
mas yra tik paliatyvus; bet 
kai simptomai mažiau var-

AKROPARESTEZIJA
Ligos pavadinimas “Ak

roparestezija” skamba bai
siai, ir tos ligos simptomai 
baisiai baugina ligonį-neli- 
gonį, bet liga savaimi nėra 
jau taip labai baisi. Nuo ak
roparestezijos niekas ne
miršta.

Kur tik eisi, vis gali su
tikti žmogų sergant tąja li
ga. Sergantis gyvena nuola
tinėje baimėje, kad jį nesu- 
paraližuotų, bet jį niekad 
nesufpiaraližuoja... Nors toji 
liga yra visiškai nereta, be
veik per dažnai sutinkama, 
bet iapie “akroparestezija” 
retai žmonės kalba, mat tą I gina, tai ligonis yra laimin-

REIKIA
MERGINŲ

Kaipo Bonkų Patikrintojų
★

50c į Valandų
Laikas ir pusė už viršlaikį

★
5 Dienos į Savaitę 

★
Ne šeštadienį ir sekmadienį 1

★
ROYAL CROWN 
BOTTLING CO.

3830 S. MICHIGAN AVĖ. 
KLAUSKITE MR. CATANIA

REIKIA MOTERŲ
Dirbti prie elektros siuvimo mašinų. 

Išmoklnslm.
AMERICAN CASKET CO.

1113 W. Wąshln«ton Blvd.

VYRUI
Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

ASSEMBLERS
Amžiaus 17—50, patyrimo nereikta, 
bet pa*eldaujama, prie švaraus ma
tų beneh darbų dirbant prie Radar 
Ir radio įrengimų.

UNDERWOOD ELECTRIC MFG. 
COMPANY

8120 W. Grand Ava.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $17.(0 | mėnesi 
Pilnam ar daliniam laikai 

Kretpkltae prie Honssksepsr.
■DOrVATIR BEACH HOTHL

TARNAIČIŲ — Darbas dienomis. 
Kreipkitės prie Housekeeper, Ser
vice Entranee.
UNIVERHITY CLUB, 7« E. Monroe.

PIRKITE KARO BONUS!

Reikia

ęafeterijo}

Darbininkių 

★ ★ ★
COUNTER MERGINU — pilnam 
ar daliniai laikui, dieną ir naktį 
šiftamn.
DI8IŲ PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos šlftui- 
CASH1ER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CHECKER — dalinio lai
ko, vakarais.
VYRO — abelnam virtuvės dar
bui. Pilno laiko, dienos šlftul. 
Valgis ir Uniformos

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Avė. Cleero, Dl.
Imkit Douglas Park "L” Iki Purų.

PIRKITE KARO BONUS!

Panfry ir Daržovėms 
MERGINŲ

Aukš. Mokestis ir Valgis 
Geros Darbo Sąlygos
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Atsišaukit 
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725 S. VVABASH AVĖ.

★ For Salei
★ For RentI
★ For HelpI
★ For Service I
★ For Results I 

ADVERTISE
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CALL AN AD-TAKER
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
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ADVERTISING- MEDIUM '

UŽDIRBKIT AUKŠČIAUSIĄ MOKESTI MOKINANTIS 
SVARBUS KARO DARBAI 

★ ★
MERGINŲ—MOTERŲ 

LENGVIEMS WELDING KARO DARBAMS 
★ ★

NEPATYRUSIŲ DARBININKŲ 
VYRŲ — VAIKINŲ

Mm Išmokinsiu! Jua operuoti Grindiny Ir Screw Mašinas. Lathes, 
Mllling, Weldlng, Rsnch Hand ir taipgi Paprastų Darbininkų.

Gera po karo ateitis.
SCULLY—JONĖS ft CO.

1901 S. Rockwell St. — ąr tei. LAVV. 8770

žodį nelengva ištarti.
Akroparestezijos simpto

mai yra maž daug šiokie: 
Iš pradžių pirštai pradeda 
tirpti, o vėliau ir rankos ir 
kojos dažnai nutirpsta. Ki. 
ti jaučia, kad rankas ir ko
jas “lyg adatomis bei špil
komis kas badytų’’. Vienas 
ligonis pasakė: “rankos at
rodo kai nemano, jos jau
čiasi lyg būtų medinės.” 
Kartais pasitaiko, kad ligo
nis tikrai jaučia pirštuose 
“sutinimą’ nors atydži&i 
išegzaminavus ten jokio su
tinimo nėra. Vieniems tokie 
simptomai užeina ir perei
na tam tikrais laikotarpiais, 
o kitu® neatlaidžioi ir įky
riai nuolat kamuoja.

Dažniausia žmogus pajun
ta rankų bei kojų užtirpimą 
— dilgčiojimą rytmety kai 
išbunda. Tas jausmas pa
lengva praeina kai žmogus 
pradeda dirbti ir judinties. 
Kitiems yra dar aršiau, nes 
dilgčiojimas jį iš miego iš
budina,, ir paskui per naktį 
vartosi ir užmigti negali, ir 
dorai nepasilsi. Sąnarių iš
judinimas, darbas, sušvelni
na ar prašalina akropares- 
tezinius simptomus. Bet tai 
ne visiems. Kitiems kaip 
tik priešingai, nuo darbo bei 
nuovargio rankos bei kojos 
dar labiau pradeda tirpti. 
Taigi ve kokia yra painia
va su šiaja liga.

Akroparestezijos priežas
čių gali būti viena ar dau
giau iš sekančių: dažniau
sia toji liga pasireiškia pas 
moteris laike klimokterijos 
(laike taip vadinamos “gy
venimo atmainos”); o pas 
vyrus kai lytiški hormonai 
išsieikvoja. Gali būti ir to
dėl, kad kūnui pristinga pan- 
toteniškos rūgšties, ar ki
tokios maistinės medžiagos. 
Mažakraujystė arba sukli
kęs vidurių virškinimas irgi 
gali būti akroparestezijos 
priežastimi. Įtemptas gyve
nimas bei nuovargis priar 
tina ir padidina akropares
teziją.

Gydyti akroparesteziją ne 
lengva, bet ligoniui pagel
bėti daug kuo galima. Visu- 
pirma reikia neleisti ligos 
simptomams perdaug įsiga
lėti. Pajutus rankose ar ko-

gesnis ir jo darbai yra, na
šesni.
Daktaro atsakymai 
į klausimus

Atsakymas B. T. — Žar
nose sukibimai gali įvykti 
nuo bile inflamacijos; ir ne
būtinai inflamacija įvyksta 
po operacijos, tai gali įvyk
ti ir be operacijos.«

Atsakymas J. P. — Tams
ta savo laiške rašai “akių 
specialistas skyrė akinius, o 
akys labai greit pavargsta, 
sakysiu paskaičius vos ke
lis lapus knygos”... Galbūt, 
kad akiniai tamstai yra rei
kalingi, bet be to, gal dar 
tamstos kūnui stinga “ribo- 
flavino”. Kai pristinga “ri- 
boflavino”, tai akys tikrai 
labai greit pavargsta. Pa
tarčiau vartoti “Lilly Ribo- 
fLavin Tablets 5 mg.”, po 2 
tabletes su pienu užgeriant 
3 syk per dieną. Gal tai 
tamstos akims pagelbės, o 
jei nepagelbės, tai nepa
kenks. Rezultatus pastebėsi 
tik po trejete® savaičių.
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KLINIŠKAS 
IŠTYRINĖJIMAS 

PILNAS UŽ$10 $3
niHKis ir ri.roRoacoFio 

X—RAY—
KRAUJO IR VRINAIZ) 
TIRINftJIMAK—Vl«ka#> ui 
Paprastai apkalnavtmaa tokio Ittlrtn*- 
JJmo yra lin, Ir mea gverantuojame 
jum- patonklnlmą arba JOa muma nieko 
nemokate.

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PASITARIMUI 

KRONMKOS I.IGOS 
PASEKMINGAI GYDOMOS 

VARICOSB OTRIOS. kojy ronoa, Ir 
panašiai kojų Ištinimai. Rh-umatlsma. 
SKILVIO SKAUSMAI, nevlršklnlmaa, 
itegnnčlne pllvlnša šaladoa ar-3iiklatš- 
JtMMMB.
KRAUJO LIGOS, allpno. nurarmialo, 
anemla Ir krau'o ušnuodljlmua Ii prla- 
taatlea kronltky llay. Aukito kraujo 
apoinllniaa
ODOS LIGOS, nleiejlmaa. deyančloa 
•nema. paorlaala ar apuoiry 
URINALINIAI SKAUSMAI. proatatl- 
tla akaudlloa Ir neamacumo KRONlft- 
KOS LIOO8. Ar atalfceltl reikia nak
timis!

NUOIATINKS PASEKMES 
Tnejan palmrvinlmee 
IjUko nrairaradlnsea 
tema kaina. I—atffvomla SpOromls

MBS KALBAME LENKIUKAI 
CHICAGO MEDICAI. INSTITITB 

»0t HOITE STATE STKKKT 
Kampa- Adam- m Aukite
VAL, P ryto Iki ■ rak. Sekmad. lė-1.
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN BAILY FIUEND 

SS84 South Oakley Ave. Chicago, IHtaola
Published Daily, except Sundays,

. .- by the ,
LITHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Asąociation 

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

Advertiaing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Kaina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Įdėtasis *........................ .. ...................................................... $7 00
Pusei metų .......................... ..-................-..................... 4.00
Trims menesiams ..........      2.00
Dviem mėnesiams ...................   1.50

A. Vienam mėnesiui .........................................................................75
Jungtinėse Valstybėse, no Chicagoje:

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

Užsieniuose:
, , Metams .................................................................................. $8.00

Pusei metų ......... .......... ■»............................. ................... 4.50
Trims mėnesiams ................................................................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrąžiname, jei neprašo
ma tat padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto lenkių. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulis savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei •atima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštln nededamos.

. Ehtered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act ef March 3, 1879.

Maskvos išpūstas burbulas susprogo
KUN. ORLEMANSKIS VIENUOLYNE

Kun. St. Orlemanskis užsidarė vienuolyne. Jis, mat, 
savo kelione į Maskvą pažeidė Bažnyčios kanonų dės-

Atrodė, kad šis lenkų kunigas, kurį Springfield, Mass., 
vyskupas suspendavo, neklausys ir eis klebono parei
gas savo parapijoj. Tačiau kun. Orlemanskis pasidavė
Baanyčkjs drausmei, šiuo atveju jis gerai pasielgė. Qgf ujfgpjjg |je skolll

to norėjo, nes jie r r * xMatyt/kad ir jo parapijos žmonės 
tūtų nesutikę, kad jiems vadovautų vyskupo suspen
duotas kunigas. »»v«

Kas liečia Katalikų Bažnyčią, tuo šis incidentas ir 
baigiasi.

Bet Maskvai kun. Orlemanskio pasidavimas Bažny
čios drausmei tikrai nepatiks.
EOKIE BUVO MASKVOS TIKSLAI

Reikia suprasti tikslus, kuriais Stalinas buvo pasi
kvietęs į Maskvą kun. Orlemanskį ir jį karališkai ten 
priėmė. Jį priėmė iškilmingiau ir plačiau išgarsino, ne
gu praėjusį rudenį Jungtinių Valstybių sekretorių Cor- 
dsfl Hull ir Didžiosios Britanijos užsienių reikalų mi
nistrą.

Stalinui rūpėjo keli dalykai: 1) įnešti nesantaiką į

Ir Šv. Mykolo parapija jau prisidėjo prie visos eilės 
Chicagos lietuvių parapijų, kurios yra užbaigusios mo
kėti savo skolas. Praėjusį; sekmadienį įvyko tos para
pijos bankietas, kuriame buvo reiškiamas džiaugsmas 
ir pasididžiavimas, kad, pagaliau, ir Šv. Mykolo para
pija jau be skolų.

Bet iš bankiete dalyvavusių žmonių nuotaikos ir iš 
naujojo klebono kun. Petro Gasiūno pareiškimų susi
darė įspūdis, kad northsaidiečiai dar nemano “gulti 
ant laurų” ir silsėtis. Jie planuoja visą eilę naujų pa
gerinimų, jie daro užsimojimus labiau sustiprinti vi
suomenini (katalikiškos akcijos ir tautinį) veikimą ir 
jaugiau susirūpinti lietuvių katalikų spaudos prapla
tinimu, ( f ♦

Tai yra gražūs užsimojimai. Todėl mes linkime ge-
Amerikos katalikų tarpą; 2) suskaldyti lenkų visuo- riausio pasisekimo ir naujam klebonui kun. Gašlūnui 
menę, siekiančią atsteigti nepriklausomą Lenkiją; 3) ir visai parapijai. ,
padaryti nesmagumų jungtinių tautų vadovybei. —_— -■

Iš visų davinių atrodo, kad kun. Orlemanskis manė,
jog apie jo kelionę pasaulis tuo tarpu nieko nežinos.
Tačiau nespėjo jis įkelti koją į Maskvą, kaip tuojau 
spauda ir radijo skelbė apie jo atvykimą. Net pats kun.
Orlemanskis išsigando pamatęs laikraščius, taip pla
čiai rašančius apie jo kelionę. Čia kaip tik ir pasirodė, lai bent ''palankumas 
kis Maskvai rūpėjo. Jai rūpėjo panaudoti naivų lenkų 
kunigėlį, mažai tenusimanantį apie tarptautinę politi
ką, suklaidintą apgaulinga komunistų propaganda.
KAS ATSITIKO SU “GUDRIAIS” PLANAIS?

Tačiau, šie “triksai” Maskvai vis tik nepavyko. Ame
rikos viešoji opinija kun. Orlemanskio ‘ ‘svarbią misiją” 
Maskvon pasmerkė. Kun. Orlemanskį atitraukti nuo 
Katalikų Bažnyčios ir jį panaudoti savo propagandai 
nepavyko. Be to, nei Lenkijos vyriausybės užsieny (Lon
done) autoritetas pažeistas nei, pagaliau, lenkų visuo
menė suskaldyta. Todėl, tasai Maskvos “gudrus” pla
nas suiro, nepasiekęs savo tikslų. Plačiai išpūsta Or- 
lcmanskio “misija” susprogo lyg koks burbulas.

Invazijos išvakarės
Prieš keletą dienų sąjungininkai pradėjo stiprią ofen- 

syvą prieš nacius Italijos fronte — nuo Cassino iki 
Tyrrhenia jūrų. Pasijudino Penktoji ir Aštuntoji ar
onija. Jai gelbėjo žaibuojanti artilerija, laivynas ir dau
gybė lėktuvų. Priešo pasipriešinimas didelis ir stiprus, 
tačiau sąjungininkų ofensyva eina sėkmingai, eina Ro
mos link. Sąjungininkų jėgos yra gerokai sustiprintos

Ofensyvos pasekmėmis ir ypač gen. Alexander ir gen. 
Clark optimizmu tenka labai nuoširdžiai džiaugtis.

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

Juodu yra pilniausiai įsitikinę, kad Vokietijos jėgos 
Italijoj visiškai bus sutriuškintos.

Pažymėtini yra gen. Alexander žodžiai kariuomenei. 
Jia savo vyrama pasakė, kad šis smūgis yra pirmas 
iš daugelio, kuris bus pradėtas smogti Vokietijai iŠ 
rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų krašto. Gen. Clark 
pasakė Amerikos kariams: “Mes galime sunaikinti ir 
sunaikinsime Vokietijos armijas.’’

Turint galvoj šių generolų pareiškimus, karo eigą 
ir tą faktą, kad jau antras mėnuo kai kiekvieną dieną 
Amerikos ir Anglijos lakūnai daužo vokiečių tvirto
ves, galima numanyti, kad gyvename didžiosios inva
zijos, didžiųjų karo žygių išvakarėse.

★
Šen. Walsh, Worcesterio lietuviai ir Lietuva

Vasario 13 d. Worcester, Mass., lietuviai visi bend
rai minėjo Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 26 
metų sukaktį. Minėjimas visais atžvilgiais gerai pa
vyko. Tą dieną to miesto lietusiai išpirko U. S. karo 
bonų net už $199,125.00. Buvo priimta stipri rezoliu
cija užstojant lietuvių tautos siekimus j laisvą, nepri
klausomą gyvenimą ir pažadant visais galimumais rem
ti Amerikos karo pastangas.

Gegužės 1 d. “Congressional Record” Nr. 76-tame ran
dame tokį pranešimą:

“By Mų Walsh of Massachusetts: A reftofotion a- 
dopted by a massmeeting of Americans of Li thuania n 
descent of the City of Wereester, Mass., favoring the 
re-estaMishment of Lithuania as a free and indepen- 
dent re public; to the Committee on Foreign Rela- 
tions.”

GEGUŽĖS
MĖNUO

Rašo Vysk. P. Būtys, MIC.

Gegužės 16, 1944
BET GELBĖK MUS 
NUO PIKTO

Išminčiai filosofai visas 
pastangas deda, kad supras
tų, iš kur, kaip, dėlko ir kam 
yra pikto. Gabios apysakų 
rašytojos sviedžia Dievui pa 
niekos žodį, kerštaudamas 
už tatai. Milijonai maldingų 
krikščionių kasdien nuolan
kiai prašo: Tėve misų., gel
bėk mus nuo pikto! Vienaip 
žmonės kenčia, nevienaip 
mintija, nevienaip kalba ir 
nevienaip elgiasi. Išminčių 
protavimai piktybių nesuma
žino. Literačių kerštingi 
jausmai nė nebandė mažin
ti. Maldingųjų maldos tiek 

‘sumažino pikto, kiek greta 
maldos ėjo elgesys, suderin
tas su nurodymais To, Kurs 
išmokino baris melstis: Gel
bėk mus nuo pikto ir pridė
jo: Naują, įsakymą jums

Virš minėtame susirinkime labai gerą ir stiprią duodu: mylėkitės kits kitą,
kalbą pasakė senatorius Walsh. Jis griežtai pabrėžė kaip aš jus mylėjau (Jon.
reikalą atstatyti Lietuvos valstybę, kaipo laisvą, ne- 13, 34). Bent tenai, kur tas
priklausomą ir demokratinę. Savo gražius ir stiprius įsakymas buvo vykdomas
žodžius šis prietelingas lietuviams senatorius parėmė šeimose, išnyko tiek pikto,

nius ir, apskritai, nusidėjo Bažnyčios drausmei, nes darbu, įteikdamas Worcesterio lietuvių rezoliuciją se- kiek jo sudaro savytarpi-
kun. Orlemanskis vyko į Maskvą be sgvo vyskupo ži- nato užsienių reikalų komisijai ir įtraukdamas ją į niai šeimynos narių kerštai,
nioe. “Congressional Record.”

Tad, ir Worcesterio patriotingų lietuvių ir šen. Wal»h 
gražiai pasidarbuota Lietuvai.

ir

“Amerika” rašo:
“Kun. Orlemanskį, turėjęs du pasikalbėjimu su 

Stalinu Maskvoje, paskelbė, kad Stalinas yra lenkų 
tautos draugia ir kad netrukus paaiškėsią, jog jis 
yra palankus ir Katalikų Bažnyčiai.

Pareiškimas labai gražiai skamba, — to juk nie
kas neginčys. Bet gyvenime reiškia ne žodžiai. Gyvų 
pavyzdžių ir tiięrų darbų reikia!

Patys lenkai gali pasakyti apie Stalino draugišku
mą lenkų tautai, kurios gal net milijonas išbarstytas 
Rusijos platumose. Įdomu, ar tikras draugas galėtų 
savo kaimyno šeimos narius pagrobti, sugrūsti į pre
kinius ir gyvuliams pervežti traukinius ir išgabenti 
į tundras ir kitas baisias vietoves.

Koks Stalino “palankumas” Katalikų Bažnyčiai, 
liūdijn jo vyriausybės elgesys katalikų atžvilgiu. 
Maskvoje yra atdara tik viena katalikų bažnyčia, bet 
ir ji skiriama ne Rusijos katalikams, o užsienio val
stybių atstovybių tarnautojams. Jos rektorium yra 
amerikietis kunigas.

Kai Lietuvą 1940 m. vasarą užėmė Stalinas, tuojau 
uždarytos kunigų seminarijos Telšiuose ir Vilkaviš
kyje, o Kaune atimtos patalpos — klierikai turėjo iš
sisklaidyti po šeimas, o pamokų rinktis į bažnyčią. 
Tai irgi “palankumas” Bažnyčiai.”

Antradienis, geg. 18, 1944

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

II Prancūzų Kalbos ĮSvertS 
JUOZAS POVILONIS

Piktas užsimezga minty
se, pasireiškia žodžiu, įvyks
ta veiksmu, nunokęs virsta 
skausmu, kurio viršūnė yra 
mirtis. Daugelis nenori nė 
mirties nė skausmo, bet re- 
tas katras supranta, kad 
skausmas yra nuodėmės sū
nus, ir kad nuodėmė yra blo
gos minties ir blogo žodžio 
duktė.

Melsdamiesi Gelbėk mus 
nuo pikto, mes meldžiamės, 
kad Dievas duotų mums pa
tiems suprasti, jog reikia 
nesėti tos sėklos, iš kurios 
piktas išdygsta ir užauga. 
Ta sėkla yra blogoji mintis. 
Nes iš širdies išeina piktos 
mintys žmogžudystės, sve
timoterystės, paleistuvystės, 
vagystės, neteisingi liudiji
mai, piktažodžiavimai (Mt. 
15, 19). Mirties beveik nie
kad negalime sustabdyti, 
skausmą retai tesutrukdo- 
me, bet nuodėmes visuomet 
galėtume sulaikyti, jei no
rėtume. Dar lengviau mums 
būtų išvengti blogų kalbų. 
Minčių valdymas yra pirmu
tinė ir tiesioginė mūsų pa- 

* reiga. Jeigu to viso neda
rome, ką galėtume padary
ti, kad susitrukdytų pikto 
gausioji daugybė, einančio 
ji iš žmogaus širdies, tai 
nors nesistei^ėkime, matyda
mi, kad pikto yra.

Tačiau melskimės: Gelbėk 
mns nuo pikto! Gelbėk, Vieš 
patie, mus nuo pačių neiš
manymo. Gelbėk mns ir nuo 
tų nelaimių, kurios žmogų 
paliečia dėl gamtos pervers
mų, kurių mes negalėjome 
nė numanyti, nė pasisaugo
ti. Trumpai sakant, “Gelbėk 
mua, Viešpatie, nuo visokio 
pikto!” Amen.

(Tęsinys)

Po dviejų ilgų mėnesių 
Teresė galėjo išeiti iš ligo
ninės. Gerasis kunigas Vie- 
iilotas ją nusiuntė į Never- 
so Seserų dirbtuvę, kur ji 
susipažino su baltinių pre
kyba. Ji jautėsi ramiai ir 
maloniai šitoje aplinkumo
je, galėjo darbą dirbti ir 
melstis. Gerosios seserys 
buvo pradėjusios abejoti, 
kada patyrė, kad naujoji jų 
augintinė susirašinėja su 
jaunuoliu, uždarytu Fresne- 
sų kalėjime. Bet ir čia ge
rasis Tracy klebonas savo 
autoritetingu žodžiu grąži
no joms .ramybę.

Prutfversdamas pradžioje 
jis kantriai pasidavė prislė
gusiai jį nelaimei. Bet lie
pos mėnesy jo laiškuose bu
vo justi, kad jį slegiamai 
paveikė aplinka. Būt užda
rytam — tai, vargais-nega- 
lais, galima iškęsti; įtempto 
darbo valandos atrodo ne 
tokios tunkios; bet būti lai
komam vagiu, nusikaltėliu 
—tai jį kankino!

Būk kantrus,—jam rašė 
jo mažoji Teresė,—būk drą
sus; tu gerai žinai, kad mes 

' privalome susitikti. Atsi
mink mūsų pasikalbėjimą 
ant Luaros kranto^ prieš 
Saint-Saturą; atsimink, ką 
mes esame pasižadėję tavo 
pabėgimo naktį, tu gerai 
žinai! Aš tau pasakiau, ma
no broli: “Aš tavim rūpin
siuos, ir mes daugiau nebe- 
išsiskirsim...”. n

Žinok gerai, kad tu jau 
nepažinsi manęs, kai sutik
si. Aš tau dabar ramiai ga
liu prisipažinti, kad sirgau, 
labai sirgau; aš jau turėjau 
mirti su dideliu skausmu, 
žinodama, kad tu esi netei
singai nuteistas. Bet gera
sis Dievas to nenorėjo; ir 
paskui aš norėjau tave dar 
kartą pamatyti; ir tuomet

ligoninėj praleistas laikas 
mane pakeitė. Aš užaugau 
didelė mergaitė, beveik to
kia didelė, kaip tu, tai tik
ra. Kada aš paimsiu tavo 
ranką, tai nebūsiu jau maža 
mergaitė, kuri smulkiais- 
žingsniais bėgo prie tavęs, 
bet, tu pamatysi, tai bus 
Neverso kelio ramunių po
nia su ponu po ranka...

Tu žinai, aš čia esu myli
ma, ypač Sesers Šventosios 
Margaritos, tos, kuri man 
duoda siuvinėjimo pamokas. 
Jei aš gerai dirbsiu, sekan
čiais metais mano Sesuo 
Luiza, kuri veda ligoninę, 
mane pamokys kiek gydyti. 
Mano daug vyresnės drau
gės dabar to mbkosi. Šiais 
metais į ligoninę kaip slau
gytoja atėjo viena jau su
augusi.

Tuo tarpu, kai Danielius 
kovojo prieš dvasinį prislė- 
gimą, kuris iškyla kiekvie
nam, kada jis pasineria su
gedusioj aplinkumoje, ma
žoji Teresė subrendo.

Atėjo rugpjūtis. Kaip 
kiekvienais metais, jis su
traukė ant Luaros krautų 
vasarotojus, kurie, kaip ir 
anksčiau, ten rado poilsį ir 
ramybę. Tarp jų buvo ir 
EnguePrandai.

Jie atvažiavo labai susi
rūpinę Maksu. Šie metai jam 
tikrai buvo blogi. Priemo
nės, kurios turėjo jį priver
sti dirbti, negelbėjo. Tėvas 
jam aiškiai kartojo, kad 
žmonių išvadavimo darbas, 
kurį jis pradėjo, bus aukom- 
pnamituotas, jei jo namuose 
jo sūnus d uodą liūdną do
rovės trūkumo pavyzdį; bet 
veiltui. Galima buvo justi 
Šitoje būtybėje troškimą iš
sivaduoti kaip galima grei
čiau iš tėvų globos, kad bū
tų galima, pagaliau, galuti
nai pasiduoti tam gėresių 
troškuliui, kuris jj gundė.

(Bus daugiau)

PENKIOLIKA (15 > METŲ SUKAKTUVIŲ

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

** 1,

'Sprtnffftinlal
Matrasai

Mūsų .pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasaa 
perdirbtas ir 
padarytas •
kaip naujas. *
•
Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO

Telefoną* SEELEY 874*0

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD » __
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CHICAGO IR APYLINKĖSE Padėkos žodis

Iš apskrities 
susirinkimo

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų Chicago apskri- 
ties susirinkimas įvyko ge
gužės 6 d., E. širvinskienės 
namuose. Atstovių buvo iš 
1 skyr., Bridgeport: M. Am- 
butienė, J. Pukelienė. Jos 
pranešė, kad skyr. rengia 
išvažiavimų birželio 18 d., 
D.an Ryans Woods, Beveriy 
Hills, 87th ir VVestern Avė. 
Atstovės 2 skyr., Brighton 
Park: S. Jucienė, E. širvino* 
kienė; atstovės 3 skyr., iš 
Town of Lake: E. Gedvilie
nė, B. Cicienienė, A. Snars
kienė; atstovės 4 skyr., W. 
Pullman neatsilankė.

Rengta pramoga, komisi
jos pranešimu, pavyko. Iš- 
dalinta dovanų knygutės. 
Laimės traukimas bus per 
išvažiavimą liepos 9 d., Dan 
Ryans Woods, 87th ir West- 
ern Avė.

Snarskienė, J. Pukelienė.
Po susirinkimo namo sa

vininkė pakvietė visas at
stoves vaišėms, už kurias 
vardu apskrities, rašanti 
šiuos žodžius dėkoja.

Rėmėja

Linksma žinia
Bridgeport. — Nudžiugau 

radusi f‘Drauge” Žibią, kad 
būrys Bridgeport veikėjų 
sumanė suruošti pagerbimą 
ilgų metų veikėjui muzikos 
ir visuomenės dirvoje prof. 
A. Pociui, kuris tikrai yra 
vertas pagerbimo.

Komisija praneša, kad ti- 
kietai ruošiamo bankieto 
tirpsta, kaip pavasarį snie
gas. Komisija'taip pat prar 
neša, kad šv. Antano dieno
je jo intencija užprašytos 
šv. Mišios. Koks gražus su
manymas. Dieve duok, kad 
viskas kuo gražiausiai išei
tų. * Nudžiugęs

Nuoširdžiai dėkoju vi- 
siems mano prieteliams, ku
rie skaitlingai atsilankė į 
mano rengtą bunco party 16 
d. balandžio. Nesitikėjau, 
kad taip pasisektų. Ištikrų
jų, atsiekiau savo tikslą, dėl 
kurio rengiau, tiek vargau 
per kelis metus. Pati viena 
suruošiau tiek dovanėlių, 
kad gavo kiekvienas ir po 
kelias. Visi patenkinti grįžo 
namo

s veikęs dėkoju gydytojui už 
rūpestingą gydymą, taipgi 
ačiū visiems už maldas ir 
aplankymą ligoj, ypač kleb. 
kun. A. Briškai, kun. J. Stat
kui, kaimynams, pažįsta 
miems ir giminėms.

Petras Rimkevicz Ir šeima 
4350 So. Mozart St.

Pirkite tose krautuvėse, Į 
kurių savininkai skelbiasi! I 
“Dranga”. .

A ii A
MARIJONA TOLI&IEN&

(po tėvais YuknkMf)
JU lt |Z 1 I dėl sušvelnintos 
|/ | |\fą| pagalbos nuo skausmo

REUMATIZMO

NULIŪDIMO iVALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

Išrink*a atstovės į Chica
gos Lietuvių Konferenciją, 
gegužės 21 d.: B. Cicienie
nė, E. širvinskienė ir J. Pu- 

> kelienė. Aukų paskirta $3.00.
Išrinkta atstovės į Šv. 

Kazimiero Akademijos Rė
mėjų seimą, gegužės 28 d.: 
S. Jucienė, B. Cicienienė, E» 
Širvinskienė, J. Pukelienė. 
Aukų paskirta $3.00.

Pakvietimas dal y v a u t i 
prof. A. Pociaip pagerbtu- 
vių bankiete birželio 4 d., 
(priimtas. Bilietus įsigijo vi
sos susirinkusios.

Pasveikinta vardadienio 
proga S. Jucienė ir jteikta 
dovana.

Pranešta, kad serga vice 
pirm. V. Gečienė. Nutarta 
aplankyti. Išrinktos M. Am- 
butienė, B. Cicienienė, A.

Išrinko atstovus
Draugystė Paiaim i n t o s 

Lietuvos išrinko sekančius 
narius dalyvauti Chicagos 
Lietuvių Konferencijoj, kuri 
įvyks gegužės 21 d., Chica
gos Lietuvių Auditorijoj: 
Frank Micklin, Frank Mar
gevičia., Frank Bakutį, John 
Jacką, Joną Knistautą, Do
mime Varną, Amelia Ka- 
minskį, Frank Medalinskį.

NuVirta $10.00 paaukoti 
konferencijai.

. Koresp.

* Dėkoju R. Mazeliauskienei 
už pagalbą darbe ir garsi
nimą; visiems, kurie pramo
gą garsino per spaudą ir 
radio; darbuotojams, tikietų 
platintojoms: Rumčikienei, 
Kaziūaaitei, Ambutienei, Zi- 
žienei, Adikauskienei, Juš • 
kams, Kvederams už tiek 
daug pagalbos ir darbą tą 
dieną, Rakickienei, Juciams 
Globėjams, Sabaliauskams, 
Jenčauskaitei, Sadauskaitei 
už dovaną Cicienienei, Bart, 
Bar, Katarin Visnievski, Ar- 
buriečiams ir Gariečiams, 
kun. Pranokiu! už atsilanky
mą, kun. Dambrauskui, MIC., 
kuris apvainikavo mano sun 
kų darbą savo atsilankymu. 
Trūksta žodžių, kad tinka
mai visiems padėkojus. Lai 
Dievas visiems atlygina.

P. Staražinskaitė

Aš, Petras Rimkevicz, 
4356 S. Mozart St., 13 mė
nesių išgulėjau lovoj sun
kiai sirgdamas. Maža buvo 
vilties pasveikti. Ačiū Die
vui, suradau gydytoją dr. 
L. G. McKeewer. Dabar pa-

KREŪPKlTfcS PHE TOS 
TIESIOG IB 8UTAUPY- 
B1T AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
“ * JŪSŲRANDASI pas mus 

PASIRINKIMUI.

rt

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS

jMHPKITfiS PRIE MŪSŲ

AUPYKITE

dėl 
1944

JJPREME
VINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius Ir Iždininkas

ARTINS 
DIVIDENTŲ

ijUta................ .i

1751W. 47th Street

tr Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną peMefA&Šmą.

Mhaa Ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO.Štai vienas iš mūsų grašių 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Oflmo * MrMovS: 527 N. WSMERN AVĖ.
(Netoli Gmnd Avė.)

PHONE: SEELEY 6108

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH M22
W. VIRG. LUMP — Sijoti.......... $9.80
STOKER COAL, Aukštos rūšies, 57*45

2 syk plautos, Okentišbat prirengtas
BLACK BAND LUMP...................
PETROLEUll/ COKE (Course) . '
PETROLEUM COKE (POe Run) ?

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!
Statybai, Remontavimni, Refhnmsavtanui— 
ANT LENoVę MCNEMIMV IŠMOKIM IMU!

I*aiian<lnki(e Itegę n*t*rMiW4m Zrtnfltav* 
Nuoštnu'to Katama.

TaPKCTE I-TNANKINTAI NErRTKLAUHOMT!

TAI PYKITE mfloų jotalgojc. Mtaą huieitol 
r,uw'MiR<ai zV.hojBmi n- npi avnee.ee ap* 
(Ifanvti prr Fedcral Kavinėn and Irtui In- 
mrance Corporation. Jflsų pinigui Ims greitai 
Išmokami J mas ant

MENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
PINANSINH JVTAIGA.

— <7 Motai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAV 
TEL.: CALUMET 4118

3E

INGS AND LOAN ASSOCIATION 
Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3226 SO. HALSTED ST

S

Jei kenčiame kūno skausmus; 
sąnariai jauslus; uiėjus skaus
mams oro permainose, patariame 
riam jums bandyti ROSSE Tabs 
be mokesties ir obligacijų. Nau
dojamos tūkstančių žmonių per
virš dvidešimta metų gavimui 

SKkino paliuosavimo skausmų. Reu
matizmo, Artritia ir Neuritis. 
DYKAI Si Laikrašti SkaMaatiems

Jei niekad nenaudojame ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos:- 
iš bandyk it mūsų kaštu. Pasiusime 
jums pilno dydžio DYKAI. Jei 
jie nesuteiks paliuosavUną nuo 
skausmo ir jūs būsit nepatenkinti 
pasekmėmis Ir tb pakelto žema 
kaina, grąžinkit nesunaudotą dalį, 
ir jums nieko nekaštuos. Nesiųs- 
kit pinigų, tik savo vardą ir ad
resą į:
ROSSE Products Co., Dept X—6 
2708 W. Farwell Av., Chicago 45, III.

(Skelb.)

Skelbkitės Dien. 4 ‘Drauge’

Mirt O®g. 16 d. 1844 m..
6:36 vai. ryte, aulaukua purtą 
atuiiaua. 4

Gimė Lietuvoje, kilo i* Tau
ragės apekrtčlo, Kvėdarnos 
parapijos, Papinaujoa kaimo.

Amerikoje ilgymsoc 86 met.
Paliko dideliame nuliūdime:

2 dukteris Anna Yume ir sau
kę Dolores ir Helen Tollilūtę;
3 sūnus Mykolą (U.S. Army), 
Ben ir Jo moterj Oną ir anūkę 
PaVjy ir sūnų Bruno; Svogerkę 
Karolinę. Streiauakiienę lr Jos 
šelmę; ftvoger) Antanę Kazlau- 
akę ir Jo šelmę, lr uaug kitę 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko seaerj Onę 
Yuknaitę.

Velionė priklausė prie Apaš
talystės Maldos, Tretininkų ir 
Oyvojo RoMnčiaua draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4435 So. Washtenaw Avė. Lai
dotuvės jvyks penktad. Geg. 
19 d. 1944m. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta i Nekalto 
Prasld. šv. Pan. Marijos para
pija balnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos uš velio
nės stelę. Po pamaldų bus nu
lydėta J Šv. Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse

Nuliūdę: — Dukterys, Sūnal, 
Žentas, Marti, Arnikai, švoger- 
ka, švogerts lr titulinės.

Laid. direktorių. J. Ltulevi- 
Cius, Telef. Lafayette 3672.

JURGIS JACKŪNAS
Gyveno — 1401 South 48th Court, Cicero, Illinois.

Mirė gegužės 14 d., 1944 m., 10:55 vai. vak., sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. KUo iš Panevėžio apskričio, Ramyga
los parap., Utainių kaimo.

Amerikoje išgyveno 43 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Karoliną (po tėvais Gri- 

naitė), sūnų Lt. (j. g.) Stanislovą (U. S. Navy) ir jo moterį 
Joan, dukterį Estelle, 3 anukus Georgene, Richard ir Caro- 
lyu, švogerką Teresę Balčiūnienę ir jos šeimą, Švogerius Vla
dislovą ir Kazimierą Grinius ir jų šeimas, pusseserę Uršulę 
Kraujalienę ir jos šeimą, 2 pusbrolius Stanislovą Jaškuną ir 
Juozapą Jesiūną, giminaičius Sister M. Stephania, kun. Julių 
ir kun. Bruno Grinius, brolį Juozapą ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 2 seseris Prancišką 
ir Barborą.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 1410 
So. 50th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks penktad., geg. 19 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Antano parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Duktė, Marti, Anūkai, švogerka, 
Švogeriai, Pusseserė, Pusbroliui, Giminaičiai, Brolis lr Gimi
nės.

Laidotuvių Direktorius Antanas B. Petkus, Tel, Cicero 2109.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
i — Motelio pfctomnujo. 

1117 ROOSEVELT STREETPHONE 9000

J

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

VtBBiMdi dirbkime už Lietuvos oeoriUausouivbov rt w ■■ ■ ■ ■ w j « —— ■ ■ n m EiTrtvvavrtrt virtwi rvvFrt Wrtrtvvi i

SENIAUSIOS K MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

4605-07 S.
Avenee

Yards 1744-2

....  ... -t.-, i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė.,
Telefonas GROvehiU 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagias tr 
Jūsų finansiškam stovini

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

({steigta 1689 m.)
Meniški, Vertingi KHraiiHiiiiiiiiinttininniimiinriiiiiiiHniii 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

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! iiiiiiiiiiiiiiiuiiiitraittiiMiiiiiisiiMiniHiiiiin

ecnanNH.i7.TTi MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COSTI 
PABTICUliAR FEOPLE PREtTEB PACBAMKK FBODUOTIONS 

DHBTRlBUTORS OE THE F1MOUB HONTELLO ORANITB 
Mart Beaatlful—Mort na d ui Ing Btrangr— nert ln The Warl<L 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINOS
KRyiPKTTta PRIE —-

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Meiųber ot the Lithuanian Chamber of Commarce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4595 W. Washingten Blvd. 6919 South Troy Street

' Tet ESTebrook 3645 TeL REPubllc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

’Z ‘iLsvA
Ei

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto

AMBULANCE
Patarnavimas

Dtauą ta Kaktį

J. LIULEVICIUS
4849 80. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8571

P. HUDIKAS
SO. ST. 710 W. 18th

Telapbom VAROS 1419
L J. ZOLP

IBM WEST 40th ST. 1

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

0781

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—81

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 WEST 28rd PLAOE
M756 S. MKJH1GAN A VU

Phones: CANAL 2515 
OOMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

L. BUKAUSKAS
HB21 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8M7 LITUANICA AVĖ. Pliene YABDS 4908
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
v~v~ už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Lietuvis Dėdės Šamo kariuomenėje

Pvt. Sylvester Frank Bra
dulski gimė 1912 metais, 
lapkričio 28 d., Chieago, 111. 
Baigė St. Mary’s pradžios 
mokyklą ir Clinton high 
school. Pasižymėjo plaukio
jimo ir basketball sporte. 
1940 metais liepos 3 d. vedė

Jo tėvai Mr. ir Mrs. Frank 
Bradulski gyvena šiuo adre
su: 130 Fifth avė., So Clin
ton, la.

sveikina rekordistą Kq pareiškė Capt. Clark Gable:

Nėra komunistų lapių urvuose

Pvt. Sylverster Frank
Bradulski 

♦ ♦ ♦
Geraldiną Shannon. Prieš 
išvykdamas į kariuomenę 
buvo rūbų krautuvės (Bra- 
dulskio) vedėju.

Pvt. Sylvester Frank Bra
dulski į Dėdės Šamo kariuo
menę išvyko 1943 m., liepos 
12 dieną, dabar randasi Ca- 
lifomijoje, kariuomenės sto
vykloje.

Tarsis dėl vandens
Šiandien bus 

mas ginčas tarp
sprendžia- 
Illinois ir

Indiana dėl Michigan ežeroM-J-vandens užteršimo. Tuo rei
kalu šaukiamas posėdis, ku
riame dalyvaus Illinois gu
bernatorius Green ir India
na gub. Schricker ir kiti pa
reigūnai.

Illinois iškėlė bylą prieš 
Indiana ir keturis miestus: 
Hammond, East Chieago, 
Gary ir Whiting. Byloje sa
koma, kad nuotakos ir lie
kanos sueina į ežerą iš 
Grand Calumet upės ir In
diana Ship Canal ir užteršia 
Chicagos geriamą vandenį.

Du nukentėjo
Joseph Albruzzo, 23 metų, 

3251 So. Wells str., buvo pa
šautas į dešinę ranką ir de
šinę koją, ir Michael Smajo, 
17 metų, 7757 So. Green st., 
buvo subadytas dešinysis 
žandas praeitą sekmadienį, 
kai jie norėjo sustabdyti ak
menų kovą tarp mažų vai
kų. Akmenų kova buvo 31 
ir Wells gatvėje. Abu jau
nuoliai nugabenti į ligoninę.

Pergalės daržai
Illinois Karo Taryba pra

nešė praeitą sekmadienį, 
kad yra paskirta dovana ka
ro bonas, penkių šimtų dole
rių sumoje, už geriausią 
pergalės daržą, valstijos 
konteste.

Įdomus ir pasisekęs

koncertas
Praeitą sekmadienį šv. 

Jurgio lietuvių parapijos 
Federacijos skyrius ir spau
dos sekcija suruošė įdomų 
koncertą motinoms pagerb
ti. Koncerte gražiai muzikos 
ir dainos programą išpildė 
Šv. Jurgio parapijos Anti
fonalis choras, Mažoji Sim
fonija ir Moterų choras, 
šiems chorams ir Mažajai 
Simfonijai vadovauja muzi
kas A. Pocius. Jis daug me
ninės sielos ir širdies įdėjo 
į šio koncerto pasisekimą.

Chorai ir Mažoji Simfo
nija, vadovaujant muzikui 
A. Pociui, gražiai ir jautriai 
sudainavo ir sugrojo parink
tas dainas ir muzikos kuri
nius. S

Koncertas buvo pradėtas 
Amerikos himnu, o baigtas 
Lietuvos himnu.

Antifonalinis choras su
dainavo šiuos kurinius: At
eik tyra siela (Masienet), 
The Kiss Waltz (Arditi), Oi 
močiutė, motinėlė (Šim
kaus), Motulė mano (Šim
kaus), Paukštulė lakštulė 
(Pociaus).

Mažoji Simfonija sugrojo 
šiuos dalykus: Maršas iš 
operos “Carmen” — Bizet; 
Interme^zo — Mascagni; 
Sherzo — Woodsouse; Siun
tė mane motinėlė (Pociaus), 
Plaukė sau laivelis (Šim- 
kaus-Pociaus).

Moterų choras sudainavo 
šias dainas: Kožnas vienas, 
miškų gėlė; Bėg upė vin
giuodama (žemaičių daina), 
Aušta aušrelė, Ugdė motu
šė, Aš pasėjau linelį.

Solo padainavo Lillian 
Mačys.

Koncerto pertraukos me
tu svarbiais šių dienų klau
simais kalbėjo kun. Baraus
kas, kun. J. Prunskis ir Ju- 
zelenaitė-Šegamogas.

Koncerte dalyvavo iš Ry
tų atvykę svečiai Leonas 
Šerkšnys ir Petras Montvi
las, iš jų p. Montvilas kal
bėjo kaip Brooklyno lietu
viai dirba visuomeninį dar
bą. h1«9

, * *

Col. A. Peterson, lėktuvo 
Mustang Fighter, kuris pa
darė naują greitumo rekor 
dą, vairuotojas, sveikinamas 
jo žmonos New Yorke aero
drome. (Acme-Draugas te
lephoto) »

LOS ANGELES. — “Yra 
pasakyta, kad nėra bedievių 
(ateistų) lapių urvuose; taip 
pat nėra ir komunistų lapių 
urvuose, kuriuos aš lan
kiau”, — pasakė capt. Clark 
Gable kalbėdamas Holly- 
wood Motion PiCture Sąjun
goje, viešame susirinkime, 
kuris buvo laikomas Holly- 
wood Chamber of Com
merce, kad sustabdžius ko
munistų įtaką filmų indust
rijoje.

.“Kareiviai tenai”, — tęsė 
Gable, — “randasi aplinkui 
ir kalbasi apie namus ir ką 
jie norėtų rasti namie, kai 
jie grįš — ir tik ne komu
nizmą. Jie yra amerikiečiai

ir jie nori, kad mes tokie bū
tumėm. Jei mes dirbsime iki 
galo, jie grįžę ras tai ko no
ri”.

• Gable buvo* vienas iš fil
mų žvaigždžių, kuris kalbė
jo susirinkime, kuriame nu
matyta kaip padidinti orga
nizacijos veiklą, kad sustab
džius komunistų bandymą 
viešpatauti filmose. Organi
zacija buvo įsteigta vasario 
mėnesį.

Pažvelgus į 
gyvenimą

Išgelbėjo moterj
Viena moteris bandė nuo

Clark gatvės tilto įšokti į 
upę. Tilto prižiūrėtojai su
laikė moterį nuo neapgalvo
to žygio. Ji buvo išgelbėta. 
Tai įvyko praeitą sekmadie
nį. Moteris norėjo įšokti į 
upę dėl susiginčijimo su sa
vo draugu.

/ mus

Halsted str. juokdariai

Komunistą ašaros Įtartinos
Tikri juokdariai So. Hals

ted str. komunistai, kurių 
laikraštukas šeštadienio nu
meryje rašė, kad vyskupas 
už Orlemanskį, net didelėm 
raidėm buvo pažymėta pir
mame puslapyje. Ponas Pru
seika parašė, kad Spring- 
field, Mass., episkopalų vys
kupas Wm. Lawrence suba
rė tuos. kurie smerkia lenkų 
kunigą. Pruseika rašo: “Ar 
‘Draugo’ marijonai ir za- 
krastijonai žino, kad vysku
pas Wm. Lavvrence, Spring- 
field, Mass., subarė tuos, ku
rie smerkia lenkų kunigą?”

Mums nėra reikalo žinoti 
ką sako episkopalų vysku
pas, mums svarini žinoti 
koks yra katalikų vyskupo 
nusistatymas. Springfield, 
Mass., vyskupas Thomas M. 
O’Leary suspendavo kun. 
Orlemanskį už išvykimą iš 
parapijos be vyskupo žinios. 
Jis be vyskupo žinios buvo 
nuvykęs į Maskvą pas Stali
ną. Orlemanskį vyskupas 
suspendavo už bažnytinių 
teisių peržengimą, ir kun.

tėvų žemę — Lietuvą. Visas 
jas mes mylime, nes jos yra 
mūsų motinos, jos turi di
delę reikšmę žmogaus gyve
nime.

Apie ateitininkų vakarą, 
įvykusį balandžio 30 d., ra
portą išdavė p-lė Ant. Navi
kaitė. Vakaras gerai pavy
ko.

Po susirinkimo Šv. Jurgio 
parapijos sodalietės ateiti
ninkus pavaišino pyragu ir 
kava.

Orlemanski vyskupo pa
klausė, matyt, Orlemanskis 
suprato savo klaidą. Kun. 
Orlemanski turi teisę kreip
tis į popiežių.
Pirmadienio numeryje An

drulis rašo, kad “vyskupas 
O’ Leary suspendavo kuni
gą St. Orlemanskį už misi
ją į Maskvą, Orlemanskiui 
uždrausta prakalbas sakyti 
ir bile viešame veikime pa
sirodyti.”

Tegu ponas Andrulis dėl 
to nenusimena, kad,kun. Or
lemanski negalės prakalbų 
sakyti, nes komunistai už
tektinai turi agitatorių. 
Kun. Orlemanskiui bus gera 
proga tuo laiku atvėsti ir 
rimčiau apsvarstyti Stalino 
pažadus ir įsitikinti ko tie 
pažadai yra Verti.

Mes kun. Orlemanskio ne
smerkiame, o tik apgailes
taujame, kad jis taip leng
vai patikėjo komunistų pa
žadams, kurių iki šiol jie ne
silaikė. Matyti kun. Orle
manski per neapsižiūrėjimą 
buvo patekęs į komunistų 
žabangas. Dabar bus gera 
proga kun. Orletaanskiui iš 
komunistų žabangų išsiva
duoti. •

Vyskupas suspendavo ku
nigą Orlemanskį ne iš poli
tinio keršto, kaip rašo ko
munistai, bet iš meilės, nes 
vyskupas nori gero kunigui 
Orlemanskiui ir Katalikų 
Bažnyčiai. Kun. Orlemanski 
apgailėjęs savo neapgalvotą 
žygį, vėl galės grįžti prie 
parapijos darbo. Tokia yra 
bažnyčios tvarka.

{vairios ~ {domios

.... ŽINIOS
BROOKLYN. — 2,700 

viešų mokyklų mokytojų 
priėmė šventą komuniją. Šv. 
Mišias laikė Brooklyno vys
kupas Thomas E. Molloy. 
Dviem tūkstančiam septy
niems šimtams mokytojų 
pusryčių metu pasakė kalbą 
kunigas Fulton J. Sheen, iš 
Washington, D. C.

Garsus gydytojas buvo 
katalikas

SAN FRANCISCO. — Dr.
Walter B. Coffey, žymus 
katalikas, mirė turėdamas 
75 metus amžiaus.

Dr. Walter B. Coffey bu
vo chirurgijos viršininkas 
ir generalis vedėjas pietų
Pacifiko ligoninių nuo 1926 eįtą sekmadienį Humboldt

Vaiko diena
Yra motinos diena ir tėvo 

diena. Kai kas kelia mintį, 
kad būtų įvesta vaiko die
na. .,,,

Motinos

Praeitą sekmadienį Atei
tininkai pagerbė motinas. 
Įvyko susirinkimas, kuria
me naujų narių įsirašė. Apie 
motinas kalbėjo kun. K. Ba
rauskas, kuris nurodė; kad 
mes turime tris motinas: 
naturalę motiną, dvasinę 
motiną — Šv. P. Mariją, ir

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

or

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (arholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cennak Rd. TeL Monroe 0808
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20 kalakutų
Vagys praeitą sekmadienį 

paėmė 20 gyvų kalakutų ir 
tris pintines kiaušinių iš 
krautuvės, 3566 Cottage 
Grove avė.

Radijas
Iš Mrs. Carrie Little na

mų, 1018 Sedwick, pavogta 
radijas. Apie tai pranešta 
policijai praeitą sekmadienį.

: Širdies ataka
Jens Jensen, 79 metų am

žiaus, buvo rastas praeitą 
sekmadienį miręs savo na
me, 1520 W. Station st., 
Kankakee. Jį rado negyvą 
kaimynas. Sakoma, kad mi
nimas žmogus mirė nuo šir
dies atakos.

Šventė
Daugiau' kaip 45,000 Chi

cagos norvegų, daugelis iš 
jų gimę Skandinavijoje, pra-

iki 1938 metų. Jis pasižy
mėjo medicinos mokslo tyri
nėjimuose. Jam buvo suteik
ta garbė kaipo tyrinėtojui 
1924 metais, kai jis buvo 
pakviestas į Vieną, Austri
joje, pasaulinių specialistų, 
kad jis parodytų nepapras
tą techniką atliekant angi
na pectoris operacijas.

Dr. Walter B. Coffey taip 
pat buvo pripažintas auto
ritetas vėžio ligos tyrinėji
muose.

Šis faktas rodo, kad žy
mus gydytojai yra katali
kai. Didelis mokslas visuo
met veda prie Dievo.

parke šventė 130-tąją Nor
vegijos Nepriklausomybės 
sukaktį. Norvegijos Nepri
klausomybė buvo paskelbta 
1814 m., gegužės 17 d.

Gražus katalikų darbas 
Kinijoje

VVASHINGTON, D. C. — 
Mediciniškų aprūpinimų bu
vo suteikta beveik 28,400,000 
asmenų ir 922,000 pabėgėlių, 
kurie rado prieglaudą Lais
voje Kinijoje per pastaruo-, 
sius dvejus metus, pagal 
katalikų misijonierių Ry
tuose pranešimą. Pagalbą 
teikia Vyskupų karo pašal
pos komitetas.

Paskutinieji pranešimai 
rodo, kad 5,005 kunigai, 
1.262 broliai ir 6,133 sese
rys, iš viso 12,400 misijonie
rių, dirba Kinijoje. Nežiū
rint, kad ir karas vyksta, 
misijonieriai gali ištiesti pa
galbos ranką nukentėju
siems nuo karo.

Seniau

Kolonijų dienomis ameri
kiečiai indijonai džiovino ir 
rūkė oysterius.

NATURAIĖ IŠVAIZDA)
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FldUTy

VARTOJAMAS NAUJAS PLASITO MA- 
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HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.
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X P. Montvila ir L. Šerkš
nys, bruklyniečiai, lankėsi 
“Draugo” redakcijoj. Jie 
atvyko delegatais į siuvėjų 
(amalgameitų) unijos suva
žiavimą Chicagoj. P. Mont
vila yra senas ir žymus 
Brooklyn lietuvių veikėjas 
Jis yra brolis kun. Montvi
los, kuris žuvo Titaniko tra
gedijoj.

X P. Morkūnienė, žymi 
Cleveland, Ohio, veikėja, 
grįždama iš atostogų, ku
rias praleido Los Angeles, 
Calif., šešis mėnesiui, pake
ly buvo sustojus pas savo 
pažįstamus Igną ir Sofiją 
Sakalus ir ta proga užsi
prenumeravo ‘ ‘Draugą. ”

X “Katriutė“, liaudiškas 
vaizdelis, Liet. Vyčių 36-tos 
kuopos, Brighton Parke, pra 
eitą sekmadienį, vykusiai bu
vo atvaidintas. Brighton 
Park vyčiai po senovei gyvi 
scenos mene. Bravo.

X Steponas Deringis, vy
ras žinomos Brighton Park 
veikėjos Adelės Deringienės 
(Patrick), po pusmečio ka
rinės tarnybos, parvyko ke- 
Letai dienų poilsio.

X Lietuvių Piliečių Dar
bininkų klubas Chieago Lie
tuvių Konferencijon atsto
vais išrinko: pirm. W. Duo
bą, vice pirm. J. Simonaitį, 
nut. rašt. J. R. Cherry, kon. 
rašt. L. Geniotį ir ižd. W. 
Ivan (Ivanauską). Aukų pa
skirta $10.

X D. Kuraitis, Milda Au
to Sales savininkas, ir jo 
žmona Della uoliai remia vi
suomeniškus darbus ir pri
sideda prie šio karo pastan
gų vykdymo įvairiais bū
dais. Teko sužinoti, kad Ku
raičiai sykiu nuvykę į Raud. 
Kryžiaus kraujo banką au
kojo po pantę kraujo ir įsi
registravo į Raud. Kryžiaus 
aukotojų legijoną. D. Kurai- 
tienė kraujo aukojo jau ant
rą sykį.

X Stasys Piežh, Herald- 
American korespondentas, 
kuris įdomiai yra parašęs 
Motinos Cabrini gyvenimą 
ir atspausdinęs Herald-Ame
rican, šiomis dienomis gavo 
malonų surpryzą: Jesse Las- 
ky, iš Wamer Brothers ki
no kompanijos, paėmė jo vei
kalą turėdamas galvoje pa
daryti judamuosius paveiks
lus iš Motinos Cabrini gy
venimo. Linkime Stasiui lai
mės pamatyti savo veikalą 
“movies.” r

PASKOLOS 
DAROMOS, 

ant Pirmų Morgičių
PAS

MUTUAL FEUERAL
Savings and Loan Assn. of Chieago
2202 W. CERMAK RD.........................Tel. CANai 8887

BEN J. KAZANAUSKAS. Raštininkas
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