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DVIDEŠIMTA DIENA LĖKTUVŲ OFENSYVOS
Amerikos ir Anglijos lėktuvai 

puolė taikinius okupuotoj Europoje
Puolė fabrikus ir amunicijų sandėlius

Ruošiasi didelėms kovoms Italijoje
✓
Naciai atakavo kalnuose prie Cassino
NEAPOLIS, geg. 4.—Ra- užėmė “kovos pozicijas,” 

portai sakė didelės britų ir naujai ofensyvai, kuri tu- 
amerikiečių jėgas ruošiasi rinti įvykti drauge su Euro-
didelei ofensyvai pietinėj 
Italijoj, o sąjungininkų lėk
tuvai atakavo nacių geležin
kelius nuo Romos priemies
čiui iki Bucharešto.

Kovos pagyvėjo visuose 
Italijos frontuose. Vokiečių 
daliniai keliose vietose ata
kavo mūsų pozicijas, norė
dami kaip norint ištirti ką 
sąjungininkai daro.

Kanados armijos laikraš
tis Maple Leaf rašė, kad 
tuoj įvyks dideli veiksmai 
ilgai užsitęsusioj Italijos 
kovoj'.

Nacių valdomas Pary
žiaus radijas sakė sąjungi
ninkų armijos Italijoje jau

Senatas svarsto 'dirbk 
ar kariauk' planą

WASHINGTON, geg. 4.— 
Senato militarinis komite
tas pradėjo svarstyti pasiū
lymą dėl “dirbk ar kariauk” 
byliaus, ir pasišaukė Gen. 
Hershey ir kitus aukštus 
karininkus pasitarimui tud 
reikalu.

Tas bylius numato tai, 
kad vyrai tarpe 18 ir 45 me
tų amžiausi, kurie keisti) 
darbus be draft boardų su
tikimo, galėtų būti imami 
karinei tarnybai.

Bylius taipgi autorizuotų 
selective service sistemą per 
klasifikuoti ir paimti visus 
4-F vyrus, kurie gali atlik
ti reikalingą darbą; paimti 
karinei tarnybai ar darbo 
batalionui tokius vyrus, ku
rie neeitų dirbti kariniuose 
fabrikuose.

Tuo pat Laiku, selective 
service štabas sakė jis ruo
šia naują draftavimo planą, 
kuris bus paskelbtas pirm 
negu draft bardai išsems 
visus vyrus tarp 18 ir 26 
metų amžiaus.

LĖKTUVAS NUKRITO,
nirtrrA -i *nif/vjis 8umušesi surišęs, įki- 
jUDluE; j ŽUVO šęs į šaltą vandenį ir tuo

met įgrūdęs ją į drabužinę, 
kur ji buvo rasta negyva.

LUDL0W, Mass., geg. 4.
—Skrisdamas į Westover 
aerodromą, netolimam Chi-1
co-pee mieste, armijos bom- Naciai praneša kaip atmuš invaziją 
beris nukrito ir užsidegė. LONDONAS, geg. 4. — sieną. Pirmoji fazė reika- 

Susirūpinę dėl artėjančios, laujii radio valdomų bombų,Gaisrininkai ir policininkai 
išėmė trijų lakūnų lavonus. invazijos, naciai paleido ki- submarinu atakų, ir minų

i1* Pasigyrimų apie jų
KALENDORIUS pasiruošimą invazijos atmu-

Gegužės 5 d.: Šv. Pijus V §irmii
popiežius; senovės: Neris ir j Naciai gtokhol.
Girgžduta. mui žiniaa apie triSakj

Gegužės 6 d.: Sv. Jono planą atmugti sąjungirfinkų 
apaštalo aliej. virinto; se- invaziją B^paje.
novės: Baltuolis ir Suvartė.

ORAS
Giedra, šilčiau.

pos invazijos ir rusų armi
jos ofensyvą rytuoee.

Badoglio valdžios laikraš
ty II Corriere pasirodė žinia 
apie “didelį judėjimą” už 
sąjungininkų linijų Italijo
je, matomai pasiruošimui 
naujom operacijom.

Vokiečiai parodė ypatin
go gyvumo kalnuose į šiau
rę nuo Cassino ir Adrijos 
krante, kur jie pakartotinai 
atakavo sąjungininkų lini
jas; ir iššaukė sąjungininkų 
kontratakas.

Amerikiečių ir britų pat- 
rolės iš savo įpusės atakavo 
nacių linijas, taipgi ieškoda
mi silpnesnių vietų priešo 
pozicijose.

PRAŠO 450 MILIŪNU 
UNRRA PRADŽIAI

IVASHINGTON, geg. 4.— 
Prez. Rooseveltas šiandien 
prašė Kongreso paskirti 450 
milionų dolerių sumą pir
mam mokesčiui « jungtinių 
tautų pašalpos administra
cijai (UNRRA).

Amerikos kontri b u c i j a 
tam fondui iš viso sieks 
$1,350,000,000. Kongr esąs 
jau užgyrė Amerikos daly
vavimą toje organizacijoje 
ir tos sumos paskyrimą.

Prezidento prašoma suma 
reikalinga darbo pradžiai 
pirm negu UNRRA pradės 
veikti išlaisvintuose kraš
tuose. \

45 metus kalėti už 
podukros nužudymą

CHICAGO, geg. 4.—Tei
sėjas Benjamin P. Epštein 
šiandien nuteisė John W.
Shaffer, 29 metų amžiaus,
45 metus kalėti už nužudy
mą savo 5 melų amžiaus 
podukros.

Shaffer prisipažino, Iro 4 spaudimui, 
mergaitė jį suerzinusi, ta

Naciai sakėsi turi pasta
tę parašutistu© visose pavo
jaus zonose pagal Atlanto

Kaina 3c Chicago, Illinois, Penktadienis, Gegužio (May) 5 d., 1944 m.

...“and that government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.”

Price 3c

—Abraham Lincoln

Vol. XXVIII

KARIUOMENfi PAŠAUKTA Į PAGALBI

Kariuomenė iš Scott Field, III., pašaukta gelbėti gyventojus ir jų ūkio inventorių 
žemumose, kur milžiniškus plotus ir tūkstančius akerių dirbamosios žemės užliejo iš
kilus Mississippi upė. (Acme-Draugas telephoto)

Naciai sako Sevastopolis vėl puolamas Jaj?naiįspaudžia
LONDONAS, geg. 4. — susisiekimo linijas užpakaly KIHIGCIŲ KflnUOillCn©

Vokiečių aukštoji komanda jų linijų rytiniam fronte. Iš CHUNGKING, geg. 4. 
pranešė, kad rusai atnauji- to daroma išvadų, kad rusai Raportai iš fronto sako ja-
no savo atakas ant nacių 
laikomo Sevastopolio uosto, 
Kryme. Naciai taipgi sakė 
rasai vėl puola prieš žemu
tinės Dnestro upės.

MASKVA, geg. 4.—Rusų 
didieji lėktuvai šiandien ata 
kavo nacių aerodromus ir

Pratęs boikotą ant 
vokiečių talkininkų

WASHINGTON, geg. 4.— 
Francis H. Russell, State 
Departamento pašau 1 i n ė s 
prekybos skyriaus viršinin
kas, vienoj savo kalboj pra
nešė, kad ekonominis boiko
tas prieš tas firmas ir tuos 
asmenis, kurie kaip norint 
padeda ašies valstybėms, 
gali būti pratęstas ir kurį 
laiką po kare pabaigos.

Tas pareiškimas padary
tas šiuo laiku, kad įspėti su
virš 5,000 tokių firmų ir as
menų neutraliose Europos 
šalyse nepasiduoti vokiečių

Toks boikotas duos pro
gos tiem biznieriam, kurie 
talkininkauja sąjun g i n i n-
kams karo metu. 50 tonų bombų ant degan

čios Truk bazės pirmadieny. 
Kitas dalinys vėl atakavo 
Ponape.

1;išsprogdinimo.
Nacių aukštoji komanda

sako kuomet pirmai ataka 
bus padaryta prieš sąjungi
ninkų laivyną, vokiečių nai
kintuvai atplauks iš Bresto, 
Prancūzijos, o torpediniai 
laivai atplauks iš Ijmuiden 
ir Roterdamo, Antwerpo ir 
St. Malo.

ruošiesi naujai ofensyvai. 
Rusui bamberiai antradie

ny išnešė trišakę ataką ant 
nacių %erbdt%mų. Pirma bu
vo prie Stanislavovo ir Lvo
vo, Lenkijoje, antra buvo 
prie Romano, Rumunijoje, o 
trečia prie Lvovo ir Sambū
rio, Lenkijoje.

Anglijoje mirė
lietuvis karys

CHICAGO, geg. 4. — Leit. 
Petras Krasnauskas, kurio 
šeima gyvena 3229 So. Li
tuanica Ave., mirė nuo žaiz
dų balandžio 24 d., po įvy
kusios lėktuvo avarijos. 
Top Cliffe Anglijoje.

Šiandien 8:30 vai. ryte už 
jo vėlę Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje bus atlaikytos 
Šv. Mišios.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ PEARL HARBOR. — 

Atšauktas Hawaii salos ap- 

tamsinimo įstatymas, kuris 

galiojo 29 mėnesius.

IŠ PEARL HARBOR. — 

Libera to r lėktuvai numetė

IŠ MASKVOS — Rusų 
lėktuvai išnešė didelę nak-, _ . „ ,
tinę ataką ant Sevastopolio. vinėjoj, geg. .
Manoma rusų pėstininkai Dėl nesusipratimo atpažini- 
tuoj darys Kali įtiną puoli- me signalų, Amerikos lėktu- 
mą. vai atakavo du Amerikos

n NEW YORKO - Mrs. laivyn0 laivua Prie Ra’ 
OatVrine limlth, **“>• Naujoa Bri,an>j°s aa’
New Yorko Gubernatoriau, °le‘

ir kandidato j . Prezidentus Lėktuvai, nepažindami slg 
Alfred Smith žmona, mirė nalo, pradėjo atakuoti vieną 
ketvirtadieny. | PT laivą. Laivas šaudė į

ponai, varydamiesi iš pietų 
ir šiaurės, susiaurino kinie
čių laikomą dalį Peiping- 
Hankow gelėžinkelio iki 60 
mylių.

Priešo dalinys užėmė Min 
kiang, 23 mylias į šiaurę 
nuo didžiosios japonų Sin- 
yang bazės. Minkiang yra 
tik apie 70 mylių žemiau 
Yencheng, kurį japonai grą- 
sina iš šiaurės.

Yengcheng yra 90 mylių 
į pietus nuo užimto Chengh- 
sien. Vėliausi raportai sako 
kiniečiai vis dar priešinasi 
prie Hsuchang, ant geležin
kelio pusiaukely tarpe Chen 
ghsien ir Yencheng.

Japonų daliniai, padeda
mi jų lėktuvų, vis dar vanosi 
į Loyang, 65 mylias į vaka
rus nuo Chenghsien, ir jau 
dasivarė iki 8 mylias nuo 
Tengfeng, 30 mylių į piet
ryčius nuo Loyang.

Anot komunikato, kinie
čiai smarkiai priešinasi ja
ponams.

Dingo britą submarinas
LONDONAS, geg. 3. — 

Laivyno pranešimu, britų 
submarinas Stonehenge din
gęs ir skaitomas žuvusiu.

Amerikos lėktuvai 
klaidą vieni

GEN. MacARTHUR ŠTA-

LONDONAS, geg. 4. — 
Fortress lėktuvai šiandien 
atakavo nacių aerodromą 
okupuotoj Olandijoj. Kiti 
sąjungininkų lėktuvų dali
niai nuo pat ryto puolė įvai
rius naciui taikinius Hitle
rio okupuotoj Europoj.

Britų naktiniai bomberiai 
atakavo didelį vokiečių gin
klų ir amunicijos sandėlį 
prie Mailly, Prancūzijoj, į 
pietryčius nuo Reimso. Kiti 
daliniai bombavo lėktuvų 
fabrikus ir sandėlius prie 
Montdidier ir amunicijos 
krovinį prie Cateaudun.

Bomberius lydį naikintu
vai numušė 9 priešo lėktu
vus. Amerikiečiai praradę 
tris naikintuvus, bet visi

Kaujasi su japonais 
Naujos Gvinėjos saloje

GEN. MbcARTHUR ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, geg. 4.— 
Amerikiečiai pėstininkai nuo 
lat susikimba su japenais 
kariais aršiose pat rolių ko
vose, abiejose pusėse 150 
mylių ilgio “invazijos fron
te” šiauriniam Naujos Gvi
nėjos krante.

Raportai sako dideli mū
šiai vyksta Hollandia ir Ai- 
tape sektoriuose.

Sąjungininkų lėktuvai ir 
Amerikos laivyno PT laivai 
atakuoja karių laivų kon
centracijas visu krantu, nuo 
Aitape iki Saidor, kur, spė
jama, amerikiečių invazija 
atkirto ir apsupo maždaug 
60,000 japonų.

Atleido 3 trustistus 
už bandytą suktybę

CHICAGO, geg. 4.—Tei
sėjas Julius Miner šiandien 
atleido tris trustistus, kurie 
administravo De’aware Tow 
ers viešbutį. Trustisai, J. O. 
Trautwein, Mrs. Mae Mer- 
tzl ir Eugene A. Katz, buvo 
kaltinami norėjimu viešbutį 
parduoti už $84,000 pigiau 
negu tikrą kainą, ir pasi
skirstyti už tai gautą $8,000*

ir laivai per
kitus atakavo
lėktuvus ir vieną jų numu
šė.

Pasirodžius antram PT 
laivui, lėktuvai liovėsi ata
kavę, bet greit grįžo atakon 
su daugiau lėktuvų. Antram 
apsišaudyme numušta? an
tras lėktuvas. Abu laivai 
buvo sunaikinti.

štabo narys sakė, kad at
sižvelgiant į incidento pobū
dį, nuostoliai buvę maži.

bomberiai saugiai grįžo.
Amerikos Marauder ir 

Havoc lėktuvai ryte atakavo 
militarinius taikinius šiau
rinėj Prancūzijoj, o sąjun
gininkų lėktuvai iš Italijos 
numetė bombų ant geležin
kelių, traukinių ir fabrikų 
Bucharešte. Bombas sukėlė 
daug didelių gaisrų.

Britų naktinės atakos di
dumą galima spėti iš to, kad 
49 lėktuvai negrįžo. Nacių 
DNB agentūra teigė, kad 
vokiečiai Lakūnai numušę 57 
britų lėktuvus.

Vokiečiai vadino Bucha
rešto bombavimą “teroristi
ne ataka,” kas dažniausiai 
nurodo, kad ataka buvo mil
žiniška.

Britai užėmė kalną 
pozicijas Burmoje

KANDY, Ceylon, geg. 4. 
—Po sunkių mūšių Arakan 
fronte, pietvakarinėj T5ur- 
moj, britai kariai dasivarė 
iki kalnų prie Buthidaung- 
Maugdaw vieškelio. Naujos 
pozicijos davė britams kon
trolę tų kalnų virš kelio, ku
ris jungia Buthidaungą su 
Burmos krantu.

Anot komunikato, sąjun
gininkai atmušė dvi japonų 
atakas Mogaung klony, vie
ną prie Manpin, į rytus nuo 
Mogaung upės, kitą prie 
Warinkaung, apie 40 mylių 
į šiaurę nuo Myitkyina.

šešiasdešimts mylių fron
tas tarpe Kohima ir Imphal, 
Indijoje, palyginamai ra
mus.

Arakan fronte japonai i- 
siskverbė į sąjungininkų 
poziciją arti Buthidaung, 
bet britų kontrataka juos 
pavarė. , ‘

Laukiama dar kitų priešo 
atakų ant kalnų pozicijų, 
kadangi kelias, kurį jie val
do, yra svarbus junginys 
tarpe- jėgų krante ir toliau 
nuo kranto.

FBI suėmė Ward Co. 
krautuvės viršininką

CHICAGO, geg. 4.—FBI 
agentai šį rytą suareštavo 
Paul D. Sowell, Montgomery 
Ward <& Ca krautuvės me
nedžerio asistentą, už tai, 
kad jis nuėmė valdžios pra
nešimą nuo biuletenių len
tos. Kaltinimas — vogimas 
valdžios nuosavybės.

Sowell sakėsi jis paėmęs 
pranešimą, kad parodyti jį 
kitiems oficialams. Jis pa
leistas užstačius $250 kau
ciją.
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IS DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO
Atsišaukimas į
Detroito lietuvius

Antrasis žiaurusis pasau
linis karas iššaukė mūsų sū
nus, mūsų brolius, mūsų my
limus ginti laisvę nuo agre
sorių, brutalių užpuolikų, 
kurie pavergė daugelio tau
tų laisvę, Dievulio duotą 
kiekvienai tautai. Tykoja pa 
vergti ir mūs, amerikiečių, 
demokratinę laisvę.

Šiandie mūsų jaunimas, 
mūsų kariai kovoja po viso 
pasaulio kraštus: ant van
denynų, ore,‘ kalnuose; ko
voja už Atlanto Čarterį, už 
visų tautų laisvę ir už mūs,
Detroito lietuvius.

. Remdami šice šalies per- Service 
galę, nepamirškime mūsų 
jaunimo, mūsų karių. Susi- 
spieskime i rėmėjų armiją, 
p.i?ukokim kiek kas išgalim, 
pir’ginkim visus Detroito 
lietuvius prisidėti prie šio 
taip svarbaus darbo. 'darbo

Pirmojo pasaulinio karo :

zūoilas legijonų grupes ir 
daugelis dingo iš lietuvių 
tarpo. Yra didžiausia parei
ga mums, tėvams, motinoms 
ir visiems Detroito lietu
viams, sukelti tam tikrą su
mą dolerių, kad, karui pa
sibaigus, sugrįžus kariams 
būtų suorganizuotas Detroi
to Lietuvių Legijono sky
rius, neskiriant pažiūrų, bile 
tik lietuvis, tarnavęs karo 
Itamyboje. Visas kapitalas 
bus perduota, t. y. tiek, kišk 
mes detroitiečiai pajėgsim 
sukelti. Darbas jau pradė
ta?, vaidyba išrinkta, ižde 
yra virš šešių ($600) šimtų 
dolerių, iš kurių jau nupirk
tas karo bonas už $500. var
du American Lithuanian

metu Detroito lietuviai pa
darė didelę klaidą nesuor
ganizuodami legijono lietu
vių grupės. Karui pasibai-

Jr

NAMIE IR UŽSIENY
DETROIT LIETUVIAI U. S. KARO TARNYBOJE

tymo. Prieš įstodamas į U. 
S. Navy, dirbo Garvvood In- 
dustry ir vadovavo biznyje. 

| Bal. 28 d., 1943, įstojo j U. 
S. Navy.

I ,
Lt. Kalis yra gabus na

ras. Jam dažnai priseina jū
rų gilumoje laivus apžiūrė- 

. ti ir jų likimą nustatyti.

Rųgp. 19 d., 1942, vedė lie
tuvaitę Adelę Savickaitę.

Į Kun. J. Cižiuskas Sv. Jur- 
Į gio bažnyčioj juos surišo 
i moterystės ryšiu. Adelė Sa
vickaitė buvo organizatorė 
Sodalicijoe šv. Jurgio par.

Baigė žemės 
kelionę

Darbas sunkus, tikslas 
gražus, darbininkų maža. 
Todėl kviečiami tėvai, mo
tinos, broliai, sesutės ir jus. 
mylimos, stoti į rėmėjų ar
miją, lietuvybės palaikymo 
dar

Sukeikime $30,000, kad su

LT. (J.G.) ANDREW KALLS

Gimė lapkr. 10 d., 1907. 
Baigęs high school, dirbo ir 
vakarais lankė Detroito uni
versitetą, kurį baigė laips
niu Mechanic Engineering 
birželio mėnesį, 1928. Kurį 
laiką dirbo prie mašinų sta-

Lt. A. Kalis darbavosi su 
lietuviais, ypatingai. buvo 
pamėgęs sportą.

Jo motina Elzbieta Gra
bauskienė gyvena Detroite,

Bal. 15 d. palaidota sesuo 
M. Emerentia (Dainauskai
žė) Šv. Pranciškaus vienuo
lyno kapinėse, Pittsburghe.

Sesuo Emerentia, prieš Į- 
stodama į vienuolyną, pri
klausė šv. Jurgio parapijai. 
Išbuvus vienuolyne 18 metų, 
po ilgos ligos, mirė Velykų 
antradienį. Per laidotuves 
vienuolyno koplytėlėje atlai
kytos trejos Mišios šv. su 
asista. Į laidotuves buvo su
važiavę kunigų, vienuolių ir 
pažjstamų iš Pittsburgh a- 
pylinkės ir velionės giminės 
iš Detroit.

Nuliūdime liko seselės 
motinėlė Pranciška Dainaus- 
kienė, keturios sesutės, se
suo Maria Agnietė, Elzbieta,
Julijona, Isabelle ir du bro- y 
liai Jonas ir Antanas Dai- 
nauskai.

Velionės šeimynėlė dėkin
ga giminėms ir draugams iš

Penkta dienis, geg. 5, 1&44

i
ii)

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE M ART
For appointment call — 

REPLBLIC 6051

grįžę mūsų veteranai galė
tų įsigyti tam tinkamą na
mą su keletu akrų žemės.

. v x .. , , Aukotojų ir darbuotojųgus, sugrjzę turėjo pakrik- vardai bus gu h ant dj 
tl po svetimtaučių suorgmi-, deĮio t,m tikro |apQ ku>.

' jie matys, kas juos rsmė
, aukomis ir darbu.
! Visokiais būdais remkime k,Į sies salies pergalę, Lietu- 
I vos išvadavimą, bet nepa- 
i mirškime savuosius. Susi
rinkimas bus 7 d. gegužės, 
Lietuvių svetainėj, W. Ver- 
nor, 2:30 P. M. Prašomi vi
si dalyvauti. Medonis

nudriko Radio Valančio.-:
VV.H.F.C. 1420 Kllocycles —

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

NedtlioJ, 1:10 vai. vakare.

ZiniŲ-žinelčs

proga bažnyčioj padeda gie
doti.

Baronų šeima yra veikli. 
Motina didelė spaudos rėmė
ja-

Sgt. Juozas Usoris, kuris 
randas U. S. tarnyboj, New 
Guinea, prisiuntė tėvams la
bai gražų suvenyrą. Rašo, 
kad vėl vyksta nelabųjų 
“paukščių” šaudyti.

o žmona gyvena su tėvais 
8869 Dawes. Šeima yra dnr. Detroit, Grand Rapids, Pitts 
“Draugo” skaitytojai. burgh, Illinois, California ir

, Rhode Island už maldas ir
Bal. 30 d. Šv. Antano par Mišias šv. A. D.

IHARGUTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RAnm LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - HM kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

&Į --------- ------------ į.----------4-------

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jevvelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per šį Pavasarinį 31 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.

Utamikaia, Kct vergais ir Su ba
tonais iki 9:30 vai. vakare.

DABAR

Julės H. Medinienės pasi
darbavimu, gauta šie nauji 
prenumeratoriai. Dukterys 
V. čepulionytė ir J. Shemu- 
’is užrašė motinoms po sa
vaitinį “Draugą”, M. Oo> 
;er ir Adelė Lakonienė už
sisakė sau.

Garbė Medinienei ir toms, 
kurios parėmė spaudą. Gar 
bė, kad stojate į platintojų 
eiles! Daugiau tokių!

Ona Kratavičienė, žymi 
veikėja ir spaudos rėmėja, 
iš čia augusių daugiausia y- 
ra užsirašius lietuviškų laik 
raščių. Iš jų seka, kas pa
sauly lietuvių tarpe įvyks
ta. Uošviui Juozui Kratavi- 
čiui Irgi užrašė “Draugą”.

■ mokyklos vaikučiai Lietuvių 
salėj išpildė įvairią progra
mą. Komiška operetė ir ki
ti paįvairinimai gana vaiz
džiai atlikti. Kadangi vaka
rėlis buvo rengiamas kleb. 
kun. I. F. Boreišio 25 m. ku
nigystės jubiliejaus proga, 
tai nuo vaikučių įteikta kle
bonui dovanėlė. Kun. Borei- 
šis dėkojo publikai už pa
lankumą, vaikučiams už do
vaną.

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

S 1-c Vladas Baron prieš 
Velykas svečiavosi pas mo-, 
tiną, kuri gyvena 9863 Dyar. 
Hamtramck, Mich. Jiu virš 
2 metai, kaip tarnauja U. S. 
navy ir beveik visą laikotar
pį praleido Pacific vandeny- f 
ne. Daug įvairių nuo’ ikių y-I 
ra pergyvenęs. Jo brolis S 
1-c Petras Baron tarnauja 
irgi U. S. Navy ir randas 
netoli Detroito (Gresse Ile). 
Dažnai motiną atlanko ir 
kaipo senas Šv. Jurgio para
pijos choristas, kiekvienu

Yra Geriausia* Laikas Pirkti Pirmos Rflšies 
Namų Materijolų Už Dar žemomis Kainomis I 

Atvykite į mfisų jardų Ir apžiūrėkite ata
kų hr ankštų rflS| LENTŲ—MILIAVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kanllnk perstatymo namų.

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Vakaras baigtas Lietuvos 
himnu. r-' ** Koresp.

Rožė ima dažą iš šaknų, 
žmogus gi dorybes įgyja iš 
kūdikystės.

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.
DISTRIBtTTOR

or

Ambrosia & Necfar
BEERS

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

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
UNDER U. S. GOVERNMENT 8UPER VISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

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

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.
— i1 ■ĖBE: a

33

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEKIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

DEVINE OINTMENT 
NESUTEPANTIS— 
^ENUDAŽ ANTIS

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

6958 So. Talman Avė.
TeL GROvehiU 0617

Offlee TeL HEMleck 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nno 2 Iki 4 Ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marąuette Road

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMS!
Tik viena pora aklų visam gyveni
mai. Saugokit. Jas leisdami išeg
zaminuoti jaa moderniškiausia 
metodą, kuri* regėjimo mokslą, 
gali sutelkti.

IMI METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na vis* aklų įtempimų.

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

OPTOMFTRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0323, Cldcago

CFT8O VALANDOS: 
Kasdien 8:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trailad. Ir fcttad. 1:10 a. m.
-. - ’ Iki 1:80 p. m.

; DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

29 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829
* Pritaiko Aklniua. 

Kreivas Akis
.Ištaiso.
F Ofiso Ir Akinių DirbtuvS L 

jj8401 SO. HALSTED ST. ' 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Iki 8 
t Sakmadienyje pagal sutartį.

AVI.)4?

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS:
2 IU 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliotais pagal sutartĮ

Oflles Tai. Y ARds 4787 
Namų Tat PROapeet ĮMf •

TcL Y ARds 2246

DR. t VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

4157 Archer Avenae 
Ofiso YaLf 1—S |r 8—8:80 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YABda 5921
KRNtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oflao vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West S5th Stree'

ToL CANal 6122

< DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Rd.
1—S popiet ir 7—8 v. v. 

Trečiad. h

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7868 ,

TeL CANal 0257
Rez. Tol.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Arteslan Ava. 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3p,p. 

6 jki 9 vaL vakare.

TeL YABda 3148

DR. V. A. SIMKUS
PHZTAODD 

744 Weat S5th Street
VaL: 11-12; 2-4; h 8:30-8:30 

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:39 
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbama savo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Te!. HEMloek 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...........................VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Ori 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

1147 S. Halsted St, Chicag* 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

/ ir Šeštadieniais 
VaL: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: Y ARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayetto 3210 
Rez. Tel. I,AFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Baokita: KEDsie 2868

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

-k/Penktad. 8:30 Ori 9:30 vak.
Seštad. 6 vaL Od 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J. W. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING

1
“DRAUGO"

1 DARBŲ SKYRIUS

-DRAUGAS" HELP W4WTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. KANdoloh *488-848S

SVARBUS PRANEŠIMAS
SS" V ‘S» 12^- .i 

W*r Manpnwer Oommlmloa no- 
atatymal reikalauja kad daorn- 
maa darbininku turi Isleytl Pa- 
lluomvlmo IlaAta (stalement of 
arailablIltT) nuo dahartlnės dar
bo Jstalros — ar nuo War Man- 
power Commlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje btaltroje. 
Persitlkrlnklt ar Jfls (tai lt rauti 
ir ar Jums relkallnra pn nuosa
vi mo raštas. .liis sutaupysit sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

LANGŲ PT.OVRJŲ—HOTTSEMEN 
Patyrimo nereikta 

Gera mokestis. Atsišaukite
Tlmekeeper’s Ofisan 

EDGF.WATER BEACH HOTEL
534 9 Sheridan Road

>

REIKIA — viduramžio vyrų prie 
abelnų dirbtuves darbų.

S. A S. BAG CO.,
2028 W. lake St.

i

PAPR. DARBININKŲ
Gera mokestis. Patvrimo nereikia. 

Pastovūs darbai.
Matyklt Byrne

KINO MIDAS LUMBER CO. 
2221 S. ASHLAND AVĖ.

DŽENITORIŲ
Puikios darbo sąlygos šva

rioj vešioj dirbtuvėje.
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
G«s Mo.sk Division 

4951 W. 66th St.
MACHINE SHOP 
PAGELBININKŲ 

CRATERS 
IR PAKUOTOJŲ 
VYRŲ 18 IKI 65

' Patyrimo nereikia
Gera mokestis

HANNIFIN MFG. CO.
621 S. Kolmar Avė.

(4580 Mest)

PAPR. DARBIN1KŲ 

DEL
ABELNŲ SAPOS 

DARBŲ
GERA PRADINE MOKESTIS 

IR PROGA JSIDIRBTI 
100% KARO DARBAI DABAR

Nuolatiniai Po Karo Darbai 
• MATYKIT MR. LETTO

PARAGON DIE 

CASTING CO.
5851 W. DICKENS AVĖ.

Elektrišinu
Mašinų Taisytojų 

Patyrusių ar
Nepatyrusių Darb.

SVARBI PRAMONE 
GERA MOKESTIS

PO KARO ATEITIS

INGERSOLL STEEL 
& DISC DIV.

120th & Morgan 
2 VYRŲ

Birbti knipo pagalbininkai warebou- 
R«"je iškrauti ir lluoduotl trokus Ir 
prekinius karna. Pastovūs darbai, 
gera mokeatia. Atsišaukit prie Ben 
Flreman.

WITCO CHEMICAL CO.
457 E. South Water St.

VYRŲ —- abelnlema dtrhtuvPn dar
bams. Gera mokeatia, 48 vai. i sa
vaitę. Alalšauklt antram aukšte.

107 S. CLINTON RT.

«N '&bczk<
DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 

DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokj darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

HELP WANTED — VYRAI

DIRBTUVĖS

DARBAI

VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MF6. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSIŠAUKIT I

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

Central 

Steel & Wire Co.
VYRŲ BEIRTA — prie malonaus 
darbo: gera mokeatia. Atsišaukite: 
M. GETCKSTEIN & CO.. 209 So. 
Water Market.

DRATOS DARBININKŲ reikia prie 
suvytos dratoa elinnnel geležies frP- 
mu. WESTERN WIRE & IRON 
WORKS. 951 W. 18th Place.
-___ ________________ —

VYRŲ — iRFCFTVTNG DF.FT. 
NUOLATINI; SVARBUS DARBAI

Tšmoklnsim Jus kvalifikuoti dėl |sl- 
dirbimo darbe. Mntvkit Mr. John 
aon, ar pašaukit CAL 4730. 
STANDARD UN1T PARTS CORP

2027 S. Michigan Avė.

HELP WANTFJ) — MOTERYS

LENGVI SĖDINT 
DARBAI

ARMATURE WINDERS
Lamlnators Tapers

Coli Winders 
Stator Ooil Winders 

Soiderers 
Lathe Operatorių 

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

mis kainomis.

EXCEL AUTO RADIAT0R 
COMPANY 

320 E. 21st Street

DŽENITORKŲ
Puikios darbo sąlygos šva

rioj vėsioj dirbtuvėje.
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Ges Mask Di vislon 

4951 W. 66th St.

ASSEMBLERS
Amžiaus 17—50, patyrimo nereikia, 
bet pageidaujama, prie švaraus ma
žų beneh darbų dirbant prie Radar 
ir radio j rengimų.

UNDERWOOD ELECTRIC MFG. 
COMPANY 

8120 W. Grand Avė.

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

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDTUM

HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims lld 50 
metų senumo. Valandos; nno 5:80 
vakare iki 12:00 valandos nakt). 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos dnodąma;

Valgis dykai.
Amžins 20 iki 50 metų.

Dienos, vakarais ar naktlnėmii 
valandomis

Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nuo 17 iki 65 metų amž. 
Kiaušinius atrinkti ir daužyti

PATYRIMO NEREIKIA
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

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

BUS MERGINŲ
Dirbtuvės cafeterijoj. Pui
kios darbo sąlygos švarioje 

vėsioje dirbtuvėje
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask Division 

4951 W. 66th St.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonSje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c J valanda su So 

pakėlimu pabaigoje 2 savalėlų. 
8c premija dirbantiems vakariniais 
ar naktlnlaLs šiltais. Pirmas šiftas 
7:30 ryto Iki 4 pp., vakarinis šiftas 
4 pp. Iki 12:30 ryte, naktinis šiftas
12:30 Iki 7:30 ryte.

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm fleštad.
8:10 ryto Iki 4:80 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

MOTERŲ
Mekaniškai palinkusių atlikti 

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

R. R. DONNELLEY & SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenne

GIRI, O R WOMAN
For purch&sing dept, some typlng. 
Thla Ir an evcellent opportunlty for 
a brlght giri cfr voman. IntereRtlng 
work. Good pay and centralized 
transportatlon. Ask for Mr. G. Lerch. 
HOOKF.R GLASS & PAINT MFG. CO. 

1484 So. Westėm Avė.

RFIKIA — merginų lopyti maišus, 
gera mokeatia.

S. A R. BAG CO.,
__________2028 W, Lake St._________

JAUNA MOTERIS 
ABELNIEMS OFISO DARBAMS

Pastovus Darbas 
5 dienos j savaitę 

ATSIŠAUKIT 3-ėiam AUKŠTE

H. J. HEINZ CO.
342 N. Western Avė.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

HELP WANTED — MOTERYS

MOTERŲ — 20. prie valymo darbų. 
Naktimis Ir sekmadieniais dirbti ne
reikia. Nepaprastai gera mokestis. 
Atsišaukit tuojau — CONCESSION 
OFFICE. HAWTIIORNE RAČE 
TRACK.

VYRAI IR MOTERYS

PATYRUSIŲ MAŠINŲ 
DARBININKŲ

PRECISION INSPEKTOR. 
ASSEMBLERS

VYRŲ IR MOTERŲ
Dienomis ar Naktimis 

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

2133 W. Fulton St.

Italijos kabinetas 
atsikrato fašistu

SALEKNO, geg. 4.—Itali
jos kabinetas, Premjerai 
Pietro Badoglio pirminin
kaujant, šiandien susirinko 
antram posėdžiui. Manoma 
svarstys kaip apsivalyti nuo; 
likusių fašistų, ir kitas pro
blemas susijusias su Itali
jos išlaisvinimu.

z »

IŠ NEAPOLIO — Jugos
lavų partizanų atstovas Lon 
done sakė amerikiečiai ka
riai padeda partizanams ko
voti nacius Jugoslavijoje.

Paminės spaudos 
atgavimo sukaktį

Šv. Antano parapijos lie
tuviai rūpestingai ruoštasi 
prie spaudos šventės, gegu
žės 7 d. Omaha lietuviai 
švęs 40 metų spaudos atga
vimo sukaktį. Komisija vei
kia, kad užįdomavus visus 
Omaha lietuvius lietuviška 
spauda.

Spaudos minėjimas prasi
dės klebono kun. Juozapo 
Jusevičiaus Mišiomis už gy
vus ir mirusius kovotojus 
dėl lietuvių spaudos. Fran
ces Baravykas ruošia chorą 
per Mišias giedoti lietuviš
kas giesmes. Pamokslas bus 
tema katalikiškos spaudos 
veikimas žmogaus gyveni
me.

Lietuvių spaudos parodė
lė įvyks 7:30 vai. vakare, 
parapijos salėje. Parodėlėj 
bus galima matyti daug lie
tuviškų laikraščių, žurnalų, 
leidžiami Amerikoj|. Iš kle
bono archyvo bus parodyta 
lietuvių laikraščiai ir žur
nalai spausdinti laisvoj Lie
tuvoj prieš karą.

Čikagietis Jonas Stoškus 
duos paskaitą apie spaudos 
atgavimą ir lietuvių rašyto
jus, kurie prisidėjo prie to 
garbingo darbo.

Po to bus meninė progra 
ma, kurią atliks mokyklos 
vaikučiai, choras ir solistai. 
Vadovaus Frances Baravy
kas.

Savaitės laikotarpy mo
kyklos vaikučiai surinko 
$150.00, kad pradėti vajų 
nupirkimui “jeep” kartuo-

IZOLIUOTA 60,000 JAPONŲ NEW GUINEA AUSTRALIJOS

Vaizdas iš tolimųjų Pacifiko salų, kur šiomis dienomis amerikiečiai ypatingai įsi
siūbuoja prieš japonus ir šluoja juos lauk. Čia matome grupę japonų, kurie pakliuvo 
nelaisvėn ir yra apklausinėjami. (Acme-Draugas Telephoto)

Didelės iškilmės 
Indiana Harbore

Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos bažnyčioje, India
na Harbor, Ind., 40 valan
dų atlaidai bus gegužės 7, 
8 is 9 d.

Atlaidai prasidės per su
mą sekmadienį, baigsis ant
radienio vakare.

Pamokslus sakys:
Sekmadienio vakare — 

kun. St. Valuckis.
Pirmadienio ryte — kun. 

P. Katauskas, vakare — 
kun. J. Šaulinskas.

Antradienio ryte — kun. 
St. Gaučys; vakare — kun. 
J. Dambrauskas.

Vakarais mišparai: 7:30 
vai., rytais šv. mišios: 6, 8 
ir 9 vai. Suma 9 valandą 
pirmadienį ir antradienį, po 
sumos — pamokslas.

Išpažinčių bus klausoma 
rytais ir vakarais. Bus daug 
svečių kunigų — pasinaudo
kite šia proga prieiti prie 
išpažinties.

Visus kviečiu dalyvauti 
atlaiduose.

Kun. K. Bičkauskas, 
klebonas

menei. Iki gegužės 10 d. jie 
tikisi sukelti penkis šimtus 
dolerių nupirkimui karo> bo- 
no. Rudenį,, grįžę į mokyk
lą, jie žada nupirkti kitą 
karo boną ir įteikti parapi
jai. nupirkimui “jeep” mo
kyklos vardu. Gegužės 11 
d. klebonas suteiks vaiku
čiams laisvą dieną ir suruoš 
smagų išvažiavimą.

Trys jauni liuteronukai, 
sužinoję apie šį užsimojimą, 
pareiškė noro prisidėti. Jie 
jau išpardavė po tris laimė
jimo knygutes.

Gegužės 14 d. kun. Juoza
pas Jusevičius dalyvaus kun. 
Boreišio sidabriniam kuni
gystės paminėjime. Kun. I. 
F. Boreišis yra šv. Antano 
parapijos, Detroit, Mich., 
klebonas. Jonan A. Stoškus

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

Vaikai yra gyvenimo Žie
dai. Jais remiasi gyvybę
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Bergman's Grove. 
RIVKRSIDE. II.I,.

2. LABOR DAY. 

Rugsėjo (Sept.) 4 d., 
VYTAUTO DAR2E

Mirga-marga iš 
Rockford, III.

Gegužės 7 d., šš. Petro ir 
Pauliaus lietuvių bažnyčioj 
9 vai. bus laikomos Mišios 
šv. Knights of Columfcus in
tencija. Apie 700 narių per 
tas Mišias šv. eis prie šv. 
Komunijos. Po visam bus 
bendri pusryčiai. Pašaliečių 
prašoma tą valandą, bažny
čią užleisti koiumbiečiams.

Gegužės 7 d. Amer Lie
tuvių Tarybos skyrius ruo
šia, prakalbas ir programą. 
Kalbės tarybos pirmininkas 
L. Šimutis iš Chicago, III.

, Po visam rengiama šokiai. 
Visi rokfordiečiai kviečiami 
dalyvauti prakalbose. Išgir
site daug ką naujo.

Serga Dom. Varašis Ir 
Vincas Gelažius. LinkimI
jiems greit pasveikti.

Stanis Kažanas su Nelle 
Širvinskaite žada greit žie
dus sumainyti. Bus graži po
ra. Iš anksto linkime jai lai
mės naujame gyvenime.

Korespondentas

CHICAGOJE
Mirtis kelyje

Louis Eynie, 65 metų. 
1322 N. La Šalie str. buvo 
mirtinai sužeistas į pietus 
einančio Clark str. gatvėka- 
rio, prie Goetha str., praeito 
trečiadienio vakare.

Prisipažino
Edmund O’ Dea, 30 metų 

amžiaus, bartenderis, prisi
pažino praeito trečiadienio 
vakare, kad jis šovęs ir nu-

Draugo' Piknikai
1944 metais

1. Liepos (July) 9 d.

Lietuvos atstovybei 
prie Vatikano

(LKFSB) Naciams ir bol
ševikams stojant prieš Lie
tuvos laisvę, tik nedaugely
je Europos valstybių gali 
veikti Lietuvos atstovybės. 
Be Švedijos ir Šveicarijos 
veikia dar Lietuvos atsto
vybė ir prie Vatikano. Lie
tuvos atstovybei prie Vati- » 
kana išlaikyti, o taipgi ir 
nukentėjusiems nuo karo lie
tuviams šelpti aukas galima 
siųsti adresu: Rev. J. F 
Boll, 1073 Jackson St., Scran 
ton, Pa.
žudęs Louis Heller, 34 metų 
amžiaus, gindamasis save, 
anksti praeitą trečiadienį. 
Šūviai įvyko priešakyje 162 
N. State str.

EXTRAI EXTRA!
Pcrmalnytaa 

vardas Ir 
adresas.

Metu v iškas 
Žydukas — 
N. RANTER 
oavlnln kas.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

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 daiktą.

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKF.R 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8817

PIRKITE KARO BONUS!



DTTCNHAft'f'TS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

DRAUGAS
- THE LITHUANIAN DAILY FBIEND

2*34 South Oakley Avė. Chicago, DHsois
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Prese Association

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

Advertising in “Drangas” brings best results.

DRAUGAS
Beina kasdien, išskyrus sekmadienius, 

rrennmerstns kaina Chicagoje ir Cicero—paita:
Metams *.......................................................................................................................................................... $700
Pusei metų .....................................................-..................... <-00
Trims mėnesiams ................................................................. 2.00
Dviem mėnesiams ................................................................. 1.50

j Vienam mėnesiui ........................................................................75
Jnsgttsšss Valstybėse, ne Chicagoje:

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

Užsieniuose:
Metams ..................................................................................... $8.00
Pusei metų ....................»................... ............ ................... 4.50
Trims mėnesiams ................................................................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu? 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko’ sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (Jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus patai^mut, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos

Entered as second-Clam, Matter March 31, 1916 at Chicago, UI. 
Under the Act of March 3, 1879.

Gera žinia
OPA pranešimas, kad nuimamas mėsos racionąvimas 

(su nedidele išimtimi), pakėlė visuomenės nuotaiką vi
same krašte.

Kodėl?
Atsakymas yra tiek aiškus, kad ir rašyti apie tai 

nereikia.
Jei kas būtų galima pasakyti, tai tik pasidžiaugti ir 

.padėkoti Dievui, kad jis mūsų krašto žmonėms yra ypa
tingai geras. Nepaisant to fakto, kad virš dešimts mi
lijonų vyrui kariuomenėj reikia maitinti, kad labai daug 
maisto yra siunčiama į kitus kraštus — mūsų sąjun
gininkams, Amerikos civiliniai žmonas turi pakanka
mai maisto ir kitokių gėrybių. Tokių išteklių neturi nė 
vienas kitas pasaulio kraštas.

Šiuo metu, kuomet dešimtys milijonų darbininkų sun
kiai ir ilgesnes valandas dirba karo pramonėj, maisto 
problema yra labai svarbi ir namų fronte. Ir kai gau
name žinias, jog maisto yra ir bus pakankamai, dar
bingumas ir produkcija nesumažės, bet padidės. Tai yra 
vienas iš svarbiųjų pergalės laimėjimo veiksnių.

Karo reikalų žinovai jau seniai yra įsitikinę, kad to
ji kariaujanti pusė, kuri turi daugiau maisto, kuri gali 
geriau maitinti ne tik savo kariuomenę, bet ir civili
nius žmones, ji karus laimi.

Nora niekuomet nebuvo keliama abejonių apie tai, 
kad Amerika ir jos sąjungininkai laimės šį karą, ta
čiau gaunant žinias, kad maisto ištekliai patenkina ir 
kiro ir visų gyventojui reikalavimus, tai sukelia dau
giau optimizmo.

Bet, racionąvimo nuėmimas nuo mėsos arba kitų 
maisto produktų perteklius neduoda mums teisės mais
tą eikvoti. Taupumo dėsnys pasilieka tas pats. Jis bu
vo, yra ir bus reikalingas pergalės laimėjimui.

★
Kiti darbai laukia

Amerikos Raudonojo Kryžiaus didžioji rinkliava sėk
mingai baigėsi. Plačioji visuomenė parodė daug nuo- 
širdaus duosnumo šiai garbingai organizacijai. Neat
siliko ir lietuvių visuomenė. Šiuo žvilgsniu savo parei
gą ji šauniai atliko.

Užbaigus šį darbą, netrukus prasidės kitas. Birže
lio mėnesyje bus pradėtas penktosios U. S. paskolos 
bonų vajus. Per mėnesį reiks parduoti bonų už kelio
lika bilijonų dolerių. Tai milžiniška suma. Bet, atsi
žvelgiant, kad reikalas yra dar didesnis ir svarbesnis, 
todėl neabejojama, kad tas vajus taip jau bus sėkmin
gas. Lietuviai iš anksto rengkimės prie bonų vajaus, 
kad savo dalį galėtume gerai atlikti.

S’ TF **
U. S. Kongresas ir Atlanto Čarteris

Užvakar lenkų tauta minėjo Lenkijos konstitucijos 
153 metų sukaktį. Pažymėtina, kad ta proga Jungtinių 
Valstybių kongreso ir senato rūmuose pasakyta visa 
eilė kalbų apie Lenkiją ir jos ateitį. Ir senatoriai ir 
kongresmonai perspėjo Sovietų Rusiją neliesti Lenki
jai suvereniteto ir jos neskaidyti. Be to, jie savo kal
bose griežtai reikai’avo ir Didžiosios Britanijos ir Jung
tinių Valstybių vyriausybių nepažeisti Atlanto Čarte* 
rio, bet jį palaikyti.

Svarbu, kad tuos reikalavimus laikytis Atlanto Car- 
įerio principų statė abiejų politinių partijų lyderiai.

Sąryšy au tuo buvo užsiminta ir Baltijos valstybės, ini- 
mant ir Suomiją. Anot kalbėtojų, ir Lenkija, ir Lietu
va, ir Latvija, ir Estija, ir Suomija turi būti atstaty
tos laisvomis ir nepriklausomomis valstybėmis.

Vienas iš senatorių pasakė, kad pastaruoju laiku mū
sų krašte rodoma stiprių simpatijų kovojančiai su Hit
leriu Rusijai. Toji simpatija sumažėtų iki minimum, jei 
Sovietų Rusija užgrobtų savo mažuosius kaimynus. 
Bet jei Maskva laikysis Atlanto Carterio santykiuose 
su mažomis tautomis ir pagerbs jų teises į laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą, Amerikos visuomenės senti
mentas už Rusiją didės.

Senatorius Ferguson visai teisingai pasakė: “Mes tu
rime žiūrėti, kad Atlanto Čarteris ir laisvės principai 
tiems kraštams būtų taikomi ne tuščiais žodžiais, bet 
realiai.”

Vis tik yra džiugu, kad mūsų krašto kongreso abiejų 
rūmų atstovai visu griežtumu stovi už Atlanto Čarte- 
rio dėsnių įgyvendinimą. Tai reiškia laisvę ir nepriklau
somybę visoms tautoms, nedarant skirtumo ar jos yra 
didelės ar mažos.

APŽVALGA
Siūlo rinkli knygnešiu atsiminimus

Slaptasis lietuviškos spaudos platinimas, kurį vykdė 
Lietuvos knygnešiai, yra labai svarbus darbas mūsų 
kultūrai. Todėl LKFSB daro pasiūlymą rinkti knyg
nešių atsiminimus. Anot to biuro:

“Svarbu, kad istorijai išsaugotume kuo daugiau
sia tų knygnešių atsiminimų. Žinome, kad daugelis 
knygnešių, patekę pavojun, pabėgę atkeliavo į Ame
riką. Kai kurių iš jų atsiminimai surašyti ir atspaus
dinti “Knygnešio” tomuose, bet ne viii. Yra pavo
jaus, kad knygnešiai nusineš juos j kapus ir taip iš
nyks mums brangi istorinė medžiaga. Labai prašo
me knygnešius, jų vaikus, jų gimines, ir šiaip inteli
gentus surašyti visus atsiminimus iš tų laikų, kada 
slaptai buvo knygos gabenamos. Kiek galima smul
kiau aprašyti kur knygas platino, kokias knygas, su 
kokiais kitais knygnešiais bendradarbiavo, kiek nu
kentėjo nuo sargybinių ir rusų žandarui, kaip knygas 
slėpė ir t.t. Jei kai kurie inteligentai rastų, kad jiems 
būtų lengviau knygnešių atsiminimus surašyti angliš
kai, tegu naudoja tą kalbą. Visą surinktą medžiagą 
prašome siųsti adresu: Rev. J. Prunskis, 3230 So. 
Lituanica Avė., Chicago 8, III. Pageidautina, kad bū- 
tų pridedamos ir knygnešių fotografijos iš senesnių 
laikų, ar kaip jie dabar atrodo.”
★

"Komunistų humorislika"
Tokiš antrašte “Darbininkas” parašė vedamąjį 

straipsnį. Išskaičiavęs šešis komunistų aiškinimus, ko
dėl Sovietų Rusijai sekasi kariauti, “Darb.” rašo:

“Net šešios priežastys suminėta, bet užtektų tik 
dviejų, iš kurių viena praleista. Tad iš šešių suminė
tųjų viena tik priežastis tėra teisinga: kad rusai turi 
smarkią link neprietelių neapykantą, ir tai ne dėl ko
kių idealinių sumetimų, bet tiesiog dėlto, kad vokie
čiai užpuolė jų žemę, žudo žmones ir naikina namus, 
javus ir visokią mantą. Antroji raudonarmiečių pasi
sekimo priežastis tai teikiama jiems iš Amerikos it 
Anglijos visokeriopa militarinė pagalba, be kurios 
raudonoji armija, kar ir narsi bei ryžtinga, būtų be
jėgė. Grynomis rankomis, kaip andai, pirmojo pasau
linio karo metu, vokiečių nenugalėsi. O bet gi tą visų 
svarbiausiąjį veiksnį — karo reikmenų ir amunicijos 
pašalpą — komunistai skrupuliatingai užtyli. Tarsi 
Sovietija vienų viena, be alijantų pagalbos, būtų su 
vokiečiais apsidirbusi.

Visos kitos suminėtos laimėjimo priežastys tai gry
na humoriatika. Juk ne vien tik “Commomweal” re
daktorius, bet ir visi nekomunistai laikraštininkai ir 
ne laikraštininkai vienbalsiai teigia, kad Sovietų Są
junga tai griežčiausia laisvės paneigėja. Ten despo
tizmas viršyja bet kokią sunkiausią vergiją, kuri ka
da nors pasaulio istorijoj yra pasireiškusi. Ten ko
munistinė mažuma tvarko visą tautą. Komunistai 
kad ir kartais kritikuojasi, bet niekad neišeina iš ko
munistinės linijos. Kitokia kryptis neįmanoma. Nė 
mąstyti, nė sapnuoti apie ją neįdrįstama. Kitaip bus 
atimta duonos bei darbo garantija ir nusižengėlis ne
gailestingai likviduotas. Laisvė tik komunistams ir jų 
vergams-pataikūnams.

Kad ir rūstūs ir žiaurūs, bet čia, taip juokingai kal
bėdami apie Sovietų laisvę, komunistai parodė ne- 
užginčyjamą humoro pojūtį.”
★ '
Rudolph Hess, buvęs Hitlerio dešinioji ranka, kuris 

prieš pora metų “netikėtai” nusileido lėktuvu Anglijoj 
ir buvo areštuotas, dabar, sėdėdamas anglų kalėjime, 
jau pripažįsta, kad Vokietija neišvengiamai šį karą 
pralaimės. Kad taip bus — abejonės dėl to negali būti.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

GEGUŽĖS
MĖNUO

Vysk. P. Būčys, MIC.

Penktadienis, geg. 5, 1944

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
Iš Prancūzų Kalbos Išverti 
JUOZAS POVILONIS

Gegužės 5, 1944

DIEVO VALIA ŽMO
NĖSE 'be skausmų

V. Jėzaus kentėjimai at
skleidžia mums tiesą, kad 
nekaltiems žmonėms kartais 
tenka skaudžiai kentėti vi
suomenės naudai ir kaip tik 
dėl to, kad toji visuomenė 
buvo nusikaltusi. Kiekviena 
kaltė yra žmogaus valios 
nukrypimas nuo Dievo va
lios. Annos ir K&ifo valios, 
nukrypusios nuo Dievo va
lios, padarė Jėzui Kristui 
mirties pasmerkimą. Piloto 
valia, niekuomet nebandžiu
si susiderinti sū Dievo va
lia, pasirašė po mirties Iš
tarme nekaltam ir liepė ją 
įvykdyti. Tos ištarmės vyk
dytojai nebuvo labiau suta
pę su Dievu už savo valdo
vus. Jeigu visų minėtųjų as
menų valios būtų sutapusios 
su Dievo valia, viešpataujan
čia danguje, Kristus nebū
tų miręs. V. Jėzui mirti rei
kėjo tik dėlto, kad Dievo 
valia neviešpatavo ant že
mės taip, kaip ji viešpatau
ja danguje.

Kaip atsitolinimas nuo 
Dievo valios yra kaltė, o 
kaltė gamina skausmą, taip 
sutapimas su Dievo valia 
prašalina nelaimes. Tik tuos 
žmonių veiksmus, kurie ar
do tvarką, Dievo valia te
paskelbė kaltėmis, nes jo3 
gamina skausmus, žmonių 
valios tat sutapimas su Die
vo valia ir kaltes ir skaus
mus prašalina.

Dviem kryptimi eina žmo
nių elgesiai šiame pasauly
je. Viena kryptis, vykdyda
ma Dievo valią, palaiko, stip 
rina ir tobulina tvarką Jo 
sutvertame pasaulyje. Ant
roji kryptis, Dievo valios 
nepaisydama, nors ir netu
ri noro ardyti pasaulio tvar
ką, bet ją ardo, o tas ardy
mas gamina skausmus. 
Danguje nėra skausmų, nes 
nėra tvarkos ardymo, nėra 
nukrypimo nuo Dievo va
lios.

Dabar mums žmonėms te
reikia tik rinktis, kuria 
kryptimi mes eisime. Jei bū
tume mintyję apie šito rin
kimosi reikalą, nebūtume nė 
valandėlės dvejoję, bet mūsų 
auklėjime buvo spraga, kun 
į šį reikalą nekreipė dėme
sio.

Jau žinedami šį reikalą, 
ne visi vienaip elgsimės. Vie 
ni manysime, kad patys e- 
same tiek šviesūs ir stiprūs, 
kad tą tvarką išlaikysime 
be kunigų skelbiamosios Die 
vo valios. Kiti suprasime, 
kad dorovės sritis yri pla
tesnė ir painesnė už žmo
gaus ligų įvairybę, už sta
tybos uždavinius, už valsty
bės įstatymų sistemą. Ap
svarstę organizacijos ir spe
cialaus mokslo reikalą, kai 
kurie pripažįsime ir Bažny
čios naudą Dievo valios pa
žinimo reikale, tos tvarkos 
išlaikyme, kuri mažina Ir re
tina skausmus.

(Tęsinys)
“Mums yra sakomas pa

mokslas apie sąžinę; bet ko
dėl, paniekindami šitą sąži
nę, mus pametė! Norima 
mums parodyti (juk tai — 
tikra pajuoka), kas tai yra 
pareiga, tuo tarprj, kada pir 
mojii pareiga buvo priimti 
savo laisvųjų veiksmų pasė
kas. Mums kalbi apie gar
bę, bet tik norėdami išsau
goti tariamąją garbę, kuriai 
mus paaukojo ... Bendrai, 
mums siūloma nuolankiai 
pasiduoti likimui, kad tie, 
kurie mus apleido, tęstų ra
miai savo gėdingą gyvenimą 
ir kad jie visiškai neturėtų 
bijoti mūsų pykčio.”

—Taip, aš jaučiu, kur tu 
suki; vėl pasirodys tavo 
Dievas.

—Greičiau negu kada nors 
kitados! Dievas, jei jis yra 
teisybės pagrindas, argi jis 
nėra didelis atitaisytojas, 
našlaičių tėvas, vietoj atsi
traukusiųjų tikrųjų tėvo ir 
motinos? Argi jis nėra di
dingas pavyzdys pasidavi
mo? juk jis nesipriešino ne
teisingumui tų, kurie jį pri
kalė prie kryžiaus?

—Iš tikrųjų, tu kalbi, kaip 
šitas senas Tracy miestelio 
klebonas. Kada jis rodo 
mums blogą būklę šitų pa
mestųjų vaikų, jis pabrėžia, 
kad Dievas jais ypatingai

Z-

rūpinasi. O nusikaltėliams 
klebonas nėra gailestingas, 
juo® jis laiko tiesiog žmog
žudžiais!

—Jis neklysta, ir aš gai
liuosi jų, kada jie patenka į 
teisingumo rankas. O kaip 
tu, bedievis, kilsi prieš nu
sikaltimą? Kokias bausmes 
tu jam pritaikai?

—Aš verčiu pajusti sąži
nės griaužimą, kuris anks
čiau ar vėliau savaime pri
slėgs sąžinę. ,J ->4

—S ą ž i n ė s griaųžimas!
I į ‘ « T » I . •

Ach! tai puikus daiktelis. 
Ar daugelis šitų šaltų žmog
žudžių paj-unta sąžinės griau 
žimą? Svarbiausia jiems tik 
pasinerti į šito gyvenimo 
malonumus. Taip, be abejo
nės, sunki baimė slegia nu
sikaltėlius; bet jie paprastai 
sau įkalba, kad, girdi, vai
kui juk sąs užtikrintas pa
dorus pragyvenimas, ir grei 
tai jie išsivaduoja iš šitos 
baimės, kuri juos slėgė. Va
dinas, visi šitie nusikaltė
liai praleistų visą savo gy
venimą, nepažinę bausmės 
už nusikaltimą! Bet pabai
goje jų gyvenimo yra Die
vas! Mat, širdis turi reikalą 
jausti, kad yra tikras tei
singumas, o ne tik įsivaiz
duotas. Nuskriaustieji ran
da šitame įsitikinime kan
trybės galią, kurios jie yra 
taip reikalingi. (Dar bus)
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PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
už pigesnį aoošiinti — be komiMno 

PAS

>

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD......................................................Tel. CANaI 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

T

•latraml

Mūsą pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su . 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO Ir KOVO mėa

Telefonas SEELEY 8760

>

*

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

^2310 VVEST ROOSEVELT ROAD '

(
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_ _ _ _ _ MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJIMAS 4.** VIRTUVĖ *** IR

Naudingos informacijos moterims
‘ BAIMES” PIRKINIAI 
IŠŠAUKĖ POPIERIAUS 
VEIDUI TRUKUMU

Popierius veidui yra nau-
Jojamas karo tarnyboje, bet 
protingai vartojant, jo iš
tekliai turėtų patenkinti 
svarbiausius civilių pareika
lavimus, pranešė W. Malo- 
ney, Tissue Paper Sekcijos 
viršininkas Karo Gamybos 
Įstaigoje, Popieriaus Sky
riaus.

> Popieriaus veidui, kurio 
dabar gaminama po 6,700 
tonų per mėnesį, paskutiniu 
laiku buvo jaučiamas trūku
mas, daugiausia dėlto, kad 
kai kurios šeimininkės pir
kosi iš “baimės”. Šio po
pieriaus gamyba paekuti-

Numušimas taškų įvai
riems taukams, riebalams

. bei kepimo alyvai neturi pa- niaisiais melais buvo pala!-!Uesti karQ pr;gramo3 taB. 
koma 1 4 metų au s ūmo- atlieka-

»je ir šių melų antrojo ket- ^ tauku, mė.
virčio popiermalkių dalis. sos kjautojai jr (oliau 
paskirta šio popieno gamy
bai, buvo aukštesnė už pir- 

v mąjį: ketvirtį. Šis, popieriaus 
vartojimas karo fabrikuo
se, stiklų bei metalo dalių 
valymui, ir padidėjęs jo var
tojimas ligoninėse kiek su- 

k mažino išteklius civilių var
tojimui. Sanitarinių “nai
kins” gaminama 2,500 tonų 
mėnesiui, kas yra pakanka
ma vartojimui. Toiletinio Houston, OPA Racionavimo 
popieriaus gaminama apie Administratoriaus pavaduo- 
35,000 tonų mėnesiui, ko tojas. “Po apdirbimo tie rie- 
maždaug pakanka, išskiriant balai eina ginklų, vaistų, sin- 

^vakarų pakraštį ir Texąs, tetiškos gumos, nylono pa- 
kur blogas paskirstymas y- nšiutams, dažams ir įvai- 
ra faktinoji trūkumo prie- kitų daiktų gamybai.” 
žasiisu Toliau Rac. Admin. pava

duotojas pareiškė, kad nors 
įvairių riebalų valgymui y- 
ra pakankamai tiek civilių 

1944 metų žuvų pateiki- tiek karo vartojimui, tačiau 
mas nebus pakankamas pa- karo pramonei dar reikia 

m tenkinti padidėjusius protei- J didelių kiekių riebalų, 
ninio maisto karo laiko ei-1 “Pramoniniai riebalai api- 
vilių pareikalavimus, kartu ma taip pat ir valgymo rie
šu kariniais lend-lease rei- balus, netinkamus maistui 
kai avimais, praneša Karo ir didelė dalis pramonėje 
Maisto Administracijos Vi- vartojamų riebalų prieš ka-

ŽUVIES IR MĖSOS 
PERSPEKTYVOS

daus Departamento Zuvinin 
kystės Koordinacijos Įstai
ga. ,

V Amerikos šeimininkėms 
patartina pirktis šviežių van 
denų žuvis.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS

V
KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE
dėl 

19 4 4

SAVINOS and LOAN 

ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 

Sekretorių* lr Iždininkai

t

DABARTINI 
DIVIDENTŲ 
RATA .......... 4%
11751 W.47th Street

Kaip žuvininkystės koor
dinatorius praneša, 1944 me 
tų salmono konservuose iš
tekliai bus mažesni, negu 
1943 metais.

Karo Maisto Administra
cija tikisi, kad mėsos bus 
pagaminta žymiai didesni 
kiekiai negu 1943 metais. 
Civiliai, tikimasi, gaus kiek 
daugiau mėsos šiais metais, 
nsgu 1943 metais (131 sva
rą asmeniui). Tačiau dides
nė padidėjlusios mėsos ga • 
mybos dalis bus sunaudota 
kiro pajėgoms.
TAUKŲ TAUPYMAS TURI 
BŪTI TĘSIAMAS

ir
mokės šeimininkėms po 2 
raudonus taškus ir keturis 
centus už svarą atneštų vir
tuvėje sunaudotų taukų, pa
reiškė Administravimo Įstai
ga.

“Šitie atliekami riebalai 
skubiai reikalingi karo pro
gramoje pramonės reika
lams,’’ pasakė pik. Bryan

rą būdavo importuojami. 
Suvartoti virtuvės riebalai 
šeimininkių sutaupyti palai
ko reikalingą iš;eklių pra
monės riebalų ir jokiu būdu 
negalima leisti, kad šių iš
teklių sumažėtų, netaupant 
pakankamai namuose.”
FARMŲ DARBAMS 

į IEŠKOMA JAUNUOLIAI 
IR MOTERYS

Iš apskaičiuotų 4,000,000 
ekstra farmų darbininkr 
šiems metams, numatoma, 
kad apie 1,200,000 tus ber 
niukai ir mergaitės mažiai 
kaip 18 metų amžiaus ir a 
pie 800,000 bus moterys 
kaip praneša Karo Maiste 
Administracija. Tarp kitų 
manoma imti dirbti ir tuos 
kurie dirbo farmose perna 
laike atostogų ar laike liuo 
so laiko.

Šie ekstra darbininkai 
kaip sako WFA, bus reika 
lingi papildyti reguliarią 
farmų darbo, jėgą, nuimti 
rekordinį 1044 metų derlių. 

Reguliari farmų pagalba y-

ra maždaug 8,000,000 asme
nų, kuriuos sudaro visi fer
meriai ir jų šeimos nariai, 
nuolat užsiėmę farmos dar
bu, plius samdomi per visius 
metus darbininkai.

Patarimui savanoriams į 
farmos darbininkua-padėjė- 
jus:

Bet kas, kuris turi visą 
vasarą bisvą dirbti farmo
je turėtų būt savanoriu jau 
dabar. Tie, kurie turės tik 
kelias dienas ar savaites 
kuosas, turi laukt vietinių 
pranešimų.

Jeigu jūs esate miesto 
mergaitė ar vyrukas lankąs 
mokyklą ir norįs dirbti fer
moje vasarą, susisiekit su 
artimiausiu vidurinių mo
kyklų vedėju (high school 
principai), mokyklų vals
čių us prižiūrėtoju ; (county 
superintendent of achcols > 
ar valsčiaus agronomu (cou
nty agent). Paruošimai taip 
pat gali būti padaryti per 
vietines jaunimo organiza
cijas, kaip tai skautų, ar 
Y. W. C. A.

Jeigu esate miestelėnas ir 
norite dirbti farmoje, susi
siekite su savo valsčiaus ag
ronomu. (Kai kuriose vie
tose moterys įsitikrins, kad 
toks darbas gali būti parū
pintas per moterų organiza
cijas, kaip tai A. W. V. C., 
Y. W. C. A., ar vietines ap
saugos tarybas — defense 
council).

Agentūros pataria, kad 
bet kas turįs kelis mėne
sius laisvus ir norįp padėti 
maisto konservavimo dirb
tuvėse, apsilankytų artimiau 
šioje U. S. Employment Ser
vice Įstaigoje. Tie, kurie tu
ri tik kelias laisvas dienas 
ar savaites, tepalaukia vie
tinio kreipimosi į savano
riu*.
KRAŠTAS REIKALINGAS 
2 MILIJONŲ DAUGIAU 
MOTERŲ KARO 
DARBAMS

Moterys užima kiekvieną 
trečią vietą krašto karo dar 
buose, ir nei viena iš didžių
jų pramonių neišskiria mo
terų, pareiškė Karo Infor
macijos Įstaiga savo prane
šime sudarytame iš Karo 
Darbo jėgos komisijos, Ka- 

’ro, Laivyno ir Darbo Depar
tamen'ų, Federalinio Sau
gumo Agentūros, Federal i- 
nių Darbų Agentūra ir Sta
tistikos Biuro duomenų

Nežiūrint to, tos agentu- 
'os pareiškė, samdomųjų mo 
"erų skaičius iki liepos mėn. 
"urėš būti padidintas 1,500,- 
X)0-2,000,000 asmenimis se- 
toniniems darbams, kaip tai 
konservavimui daržovių, ir 
žemės ūkio darbams, papil
dyti vistas mobilizuotų vy
rų ar kitų moterų kurios 
turėjo pasitraukti.

Jeigu moterų skaičius 
prieš vidurvasarį padidėtų 
1,500,000, tai būtų pasiek
tas praėjusių metų aukščiau 
sias lygis — 17,900,000 sam
domų moterų; bet federah-

Galybę galima nusipirkti 
vien tiktai gyvybe.

Sonja Pipiraitė

ŽVAIGŽDĖ MIGLOSE
UT

Kai naktį tamsiausiąją, naktį miglotą 
Žvaigždė sužibės — ir viltis mums atgyja. 
Viri riedančių tankų virš trenksmo armotų 
Sužibėk, sužibėk, Marija.

Jautri tu be galo, labai gailestinga.
O žemėj vien ašaros, kraujo upeliai.
Ir kerštu mum lyja, neapykanta sninga,
Ir tako surast nebegalim.

•o
Ir tu juk, o Motin, stovėjai po kryžium,
Iš skausmo alpai: “O sūnau, o sūneli...”
Taip daugel išėjo, taip daugel negrįžo...
O širdį taip gelia, taip gelia...

Tau savąjį skausmą padėsiu po kojų,
Ir viltį padėsiu, lyg palaužtą leliją.
O spindėk, o žibėk, o nušviesk mums rytojų, 
O tyliausioji žvaigžde, Marija.

nės agentūros apskaičiuoja, 
kad šis skaičius turi būti 
peržengtas, kad patenkinti
sezoninius farmų reikalavi
mus ir suteikti papildomai 
darbininkų kai kurioms be
siplečiančioms pramonėms. 
Moterų — darbininkių parei
kalavimas įvairiose vietovė
se keičiasi.

Gražiai įvertino 
lietuvės darbą

(LKFSB) J. Daužvardie- 
nei balandžio mėnesį įteik
ta du pasižymėjimo raštai: 
pirmame reiškiama jai pa
dėka už didelįi pasidarbavi
mą Community and War 
Fund Campaign, Chicagoje, 
o antrame — už vertingą 
kalbėtojos darbą Raudonojo 
Kryžiaus organizacijoje.

Yardages, pbotographed blonse and skirt pattern t 
Vlew 1: 3% yds. of 33" for blonse and skirt. Vlew Ilt 
1% yda. of 35" for blouse, 6’/jj yds. for three ruffle*. 
Vlew III: 1% yds. for single ruffle; skirt, 1% yds. 
of 35". Sizes 11 to IS. SimpKpity Pattern 4961; 15p

VIEW 11—4961

Norinčios pasisiūti šią gražią suknelę, patentą gausite šio adresu:
200 Madison A\enue, New York, N. Y.

Th* cool ąuality of eheckt and a ruflled lovr neeiline 
malė this pattern a ture to gals who wear junior sises. 
Šame pattern may be used for a tled-neckllne dress; 
buttons need go būt partway down. Sizes 11 to 18. Size 
15 takes 3% yds. of 35". Simplieity. Pattera 4-948; 15p

Teeners wlll be charmed with this midriff pattern, wbich 
ineludes a dravrstring bag and kerchief to mateh. They’H 
find it om of the sbnpk-to-make patiems in skęs 10 
to 16. Size 12 takes yds. of 35" or 39" bordered 

Mke tie skoteh. SbnpHcity Pattern 49471 15p

Atstovės i Liet. Konferenciją Chicagoj
Dariaus-Girėno Kareivių Į 

Motinų klūbas, skaitlinga
me savo susdrinkime balan
džio 28 d., išrinko 32 atsto
ves į Lietuvių Konferenciją 
Chicagoje. Tai pavyzdys ki
toms ypač didelėms draugi
joms bei klubams. Jei visos 
organizacijos nesiaurintų sa 
vo teisių išrinktų tiek at
stovų, kiek teisingai priklau 
so, tai Lietuvių Auditorija 
būtų perpildyta atstovais

Svarbu ir tai, kad visos 
išrinktos klūbo atstovės pa
sižymėtų savo kalendoriuje 
gegužės 21 d. ir tikrai at
vyktų į konferenciją. Klū
bas taip pat paskyrė ir au
ką $10.00.

Buvo skaitytas laiškas 
kviečiantis dalyvauti šv. Ka 
zimiero Akademijos Rėmėjų 
seime gegužės 28 d. Kvie
timas priimtas, išrinkta at
stovės ir iš iždo paskirta 
$10.00. Narė Viltrakienė pa
aukojo penkinę, taip susi
darė $15.00 auka.

Klūbas gausiai parėmė A. 
Raud. Kryžiaus vajų. Iš iž
do paaukojo $100.00. Per du 
susirinkimus buvo surinkta 
virš penkių šimtų. Tad, su
sidaro virš šeši šimtai dol.

Be to, Motinos Dienos pro 
ga klūho narės vyks in cor
pore paaukoti kraujo Raud. 
Kryžiui.

Kaip matosi klūbo narių 
uždirbti doleriai eina gra
žiems, tikslams ir užsipelno 
visuomenės prijautimo bei 
paramos. Klūbas rengia va
karą gegužės 12 d. Dariaus- 
Girėno salėj. Programą iš
pildys Steponavičienės mer
gaičių choras. Bus duodama 
dovanų du karo tonai. Visos 
narės, kuries turėjo'e paė
musios knygutes platinimui, 
prašomos grąžinti lyg 12 d. 
gegužės, nes nesugrąžinu
sios knygučių, neturės tei
sės prie dovanų.

Į parengimą įžanga labai 
pigi, tik 25c. Visuomenė pra
šoma atsilankyti. E.

Gegužės mėn. 7 d. J. E. 
arkiv. Amleto Giovanni Ci- 
coignani, Apaštališkas Dele
gatas Jungtinėms Valsty
bėms, Vašingtono katedroj 
atnašaus šv. Mišias už gink
luotose jėgose esančius mo
tinas. Tą dieną j katedrą Sv. 
Mišių išklausyti susirinks 
karo tarnyboje esantieji vy
rai ir moterys.
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Su Sodalicijomis - toli ir arti
Kareivių Sodalicija visą laiką išrodė, kad mūsų

Vieno kareivio laiškas, pri “ivM Pia“kia kažkokioj 
siųstas Xavier universiteto I 'ynoJ mi® 3 P 
mokytojui, aprašė steigimą Sumušė nosį
Sodalicijos karo mūšių še- Netikintis gydytojas atli- 
šėliuose. Iš Anglijos jis ra- ko savo darbą( kaipo apžiū- 

rė!ojas jaunuolių pašauktų
“Kada aš sužinojau, kad kariuomenėn. Prie jo prisi- 

katalikui lengva užeiti ant artino vienas jaunuolis, ku- 
“plono ledo”, pamąsčiau a- ris ant kaklo turėjo Marijos
pie savo universitete pra
leistas dienas. Sušaukiau vi-

medalikėlį.
— Kai aš įsakiau vi3iš-

sus katalikus, pasikalbėjau kaį nusirengti) _ šaukė 
su jais, radau juos sutin- smarkįaį gydytojas, — aš 
kančių* ir vienbalsiai nuta- nejuokavaąi!

Tai pasakęs, jis stengėsi 
nutraukti medalikėlį, bet jau

rėme įsteigti Sodaliciją. Re
tai tenka mums surasti 'ku
nigą, bet mes išmokom ap- nuoijo kumštis pataikė gy- 
sirūpinti ir patys. Dažnai (jyį3juj smakran ir tasai pa
kalbame rožančių. Man teko 
gauti Sodalicijos knygučių 
Londone ir mes dažnai iš jų

sijuto begulįp ant grindų. 
Jaunuolis jam atsakė.

— Mano motina man ta

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS SODALIEČIŲ DAINOS GRUPE Kataliku vienybės reikalu
Per pastaruosius kelis me sų vienas yra tikslas — dan- 

tus mes esame dažnai gir- gus, kur norime būti amži- 
dėję apie “United Front” nai laimingi.
(Suvienytą Frontą), bet ir 
prieš k,arą šie žodžiai daž-Į 
nai buvo vartojami ne tik• ... x . .
valdžioje, bet ir dalykuose1 a1lkų «»»«»*• Pa
liečiant tikėjimą, šie žodžiai tlkoĮe; Mes_.kaad,!n ziūrime 
buvo labai įtakingi dėlto,8“ ba™e 3,r<ly8e- kai zmo‘
kad buvo tokia didelė ne- "ea sal,nasl nu0 Baznycios- 

kai vienas kito neapkenčia, 
neužsitiki. Katalikai vienos

Visos šios priežastys veda 
prie vienybės. Bet kiek ka-

santaika tarp šių laikų žmo
nių. Buvo atsišaukimas į 
žmones, kurie norėjo page
rinti gyvenimą, bet kurie ne 
suprato, jog tai huvo susi

valstybės nekenčia katalikų 
kitos valstybės. Viena para
pija pučiasi prieš kitą. Vie-

vedame diskusijas. Kas mė- medaiįkėlį užkabino ir nei' kairės į dešinę stovi: Valeria Krukas; Florence Poška; Irene Pakeltis; Eleanor 
nesį sykiu išklausome šv. neį kitas j0 nuo manęs Kisie^-18- Antroj eilėj: Antoinette Žylius; Oswelda Kolelis; Dale Vaikutis, vedėja; 
Mišių ir priimame šv. Ko- nenuįms Helen Chapas; Clara Zabel. Sėdi: Helen Jucius, Emily Paukštis; Gertrude Gaižauskas
muniją. Lai Dievas laimina gįam jaunuoliui bausmės ir Esther Žvingauskas. Paveiksle nėra: Fr?nces Urneža, LaVerne Jankist ir Dolores 
kiekvieną universiteto Soda- nebuvQ( neg vyrai norg ir Talmont.
licijos narį ir lai suteikia j kareįvįų viršininkai, pažįs ai--------------------------------------—--------- - ".... ........ ................................................
jums, Tėveli, tuos reikalin- drąsą ir teisybę ir nepaken- 
gus žodžius, kad galėtumėt čia paniekinimo kitų tikėji- 
pareikšti studentams katali- i mo
kybės reikšmę, kad jie mo- ____________
kytus kasdien tvirčiau pri- 
sijungti prie Dievo, kad ir £l»llilcS 
jiems prisėjus bū'i be baž- Per , met
nycios, Bažnyčia ir Dievas čių p9protys yra surengti 
visa ir visur j jose gyvio- nors vieną šokių vakarą pa-
* ’ rapijos ir Sodalicijos labui.

Vyskupas — Sodalicijos kad palaikius savo patogų 
narys ! kambarji su jo įrengimais.

Sodalicija N. P. P. S. Parapijoje
Birželio 7,d., 1932 metais i naujas sodalietės su Soda- 

parapijos vikaras, kun. S. licijos nuostatais, suruošti 
Jonelis, sykiu su Ona Ivins-1 šventąją valandą Didįjį 

Penktadienįp ir prisidėti prie 
visų bažnyčios iškilmių.

Jonas Mary Gfoellner, Linz 
(Austrijoje) vyskupas, mirė 
1941 metais. Linz vyskupu 
išbuvo nuo 1915 m. Mirė bū
damas 74 metų.

Sodalietės daug liuosų va
landų praleidžia šnekučiuo
damos, juokaudamos, palai
kydamos artimus ryšius su 
savo mokyklas draugėmis.

Vasario 12 d. surengėm 
Mirdamas jis prašė, kad j “Cupid Frolic Dance” para- 

jį palaidotų kaipo Marijos, pjjO8 svetainėje. Apart sve

kaitė įsteigė Nekalto Pra- 
i sidėjimo Panelės Švenčiau
sios Sodaliciją.

Pirmuose gyvavimo me
tuose sodalietės buvo akty
vios sporte ir dramoj. Grei
tu laiku buvo įvestas bend
ras mėnesinis dalyvavimas 
šv. Mišiose ir priėmime šv. 
Komunijos. Nuo to laiko, So- 
dalicijos narės pradėjo dau
giau link*i į bažnytinių a-

Skelbimo komisija buvo į- 
pareigota supažindinti ne 
vien Sodalicijos nares, bet 
ir parapijonus su sodaliečių 
veikimu, ši komisija tą dar
bą atliko įvairiais būdais ir 
vis stengdamosi kuo geriau
siai skelbti kiekvieną Soda
licijos veikimą, ši komisija 
taipgi išleidžia laikraštuką

Iš centro veiklos
...Chicag-os sodalietės pa

gerbs Mariją per apvainika
vimo iškilmes gegužės 28 d., 
Šv. Antano parapijos baž
nyčioje 3 vai. popiet. Kiek
vienam Chicagos lietuviui 
pravartu būtų atsilankyti ir 
kartu su sodalietėmis pagar
binti Mariją. Ta proga ga
lėtų pasididžiuoti, kad savo 
tarpe turi pavyzdingų lie
tuvaičių, kurios neša garbę 
Dievui ir tautai

vienijimas prieštaraujantis ”a ™ken-
Dievui ir Jo šventai Bažny? T klt°8' Vlenas katallkas 

žmogus stengiasi įžeisti ki
tą. Mes, katalikai, šiuo lai
ku e3arūe šeimyna, kuri ka
riauja savo namuose; kara
lystė, kuri esti pasidalinus 
į partijas; kūnas, kuris sten 
giasi save įžeis i.

Mūsų priešai žino, kad jei 
jie galės Bažnyčią padalin
ti, tai galės ją ir užkariau
ti. Ypatingai šiandien yra 
reikalas, kad katalikai su
sivienytų prieš savo prie
šus; yra reikalas, kad visi 
šiandien melstųsi už kata
likišką vienybę. Stengkimės 
Kristaus maldą, “Kad visi 
būtų viena, kaip Tu, Tėve, 
esi manyje ir aš Tavyje, kad 
ir jie būtų mumyse viena’’, 
kasdien atkalbėti prašyda
mi Dangiškojo Tėvo, kad Jis 
sutvertų Katalikišką Susi
vienijimą ir kad mes visi 
taptumėm visiški dai min

čiai.
Bet mes, katalikai, jau se

niai kaip turime tokią są
jungą ir turime užtektinai 
priežasčių ją toliau palaiky
ti. Ši sąjunga buvo pirmiau
siai įsteigta katakombose po 
Kristaus mirimo, kai visi — 
a sivertėliai žydai ir jų pir
miau nekenčiami rymiečiai; 
kai balti ir juodi; ponai ir 
vergai — visi susivieniję 
kartu ėjo priimti Kristaus 
Kūną ir Kraują. Mes, kata
likai, laikome savo rankose 
priežastį vienybės. Juk mes 
vieni su Kristumi Jo Mis
tiškame Kūne; juk mūsų 
Bažnyčia susivienijusi dog
moje ir veikmėje; juk visi 
dalinamės toj pačioj litur
gijoj; juk visi dalyvaujame 
Eucharistiškame Bankiete; 
juk visi savinamės Dievo 
Motiną Mariją; juk visi tu-

peigų pusę ir sporto sritis 
'buvo visai pamiršta.

Sodalicijos narį au Sodali-1 gjų į§ įpiarapijų ir sa- ^ad Sddalicijos idealai
cijos medaliu ant kak1 o ir 
Sodalicijon priėmimo diplo
mu rankose. Jis sakė — aš 
noriu įžengti amžinybėn kai
po Marijos sūnus — jos So
dalicijos narys.
Tikras įvykis

rime vieną karalystę, kurios Jame-
valdovas yra Kristus, Mū-' Kun. J. Stankevičius

niją sykiu su motinėlėmis buotę. širdingai dėkui sė
...Viso pasaulio Sodialici- 

jos susijungs maldoje gegu
žės 14 d., nes tą dieną pri
puola Pasaulio Sodalicijų 
Diena. Tą dieną kiekviena 
sodalietė priims šv. Komu
niją, o skyriai suruoš kokią

Kad būtų progos sodalie- pramogėlę, kuri yra reika- 
tėms ir pasilinksminti, į- lingaų kad apturėjus amži- 
steigta ir pasilinksminimo nag at’,aidus, gaunamus vien 
komisija, kurios darbas bū

The Mantle”, kuris kiek
vieną mėnesį pasirodo soda
liečių tarpe. Jis įdomus ir 
malonus kiekvienai narei.vųjų, turėjome nemažą būrį būtų sėkmingiau siekiami, i- 

tarnaujančių Dėdės Šamo steigtos trys komisijos': Eu- 
kariucmenėj. Visi praleido i chi? rištinė komisija, kuriai 
linksmai vakarą. pavesta rūpintis sodaliečių

Kad paminėjus trisdešimt sielos reikalais ir tvarkyti 
penkių metų sodaliečių gy- bažnytines apeigas. Šios ko-
r , , , . vo rengti įvairias pramogevavimo sukaktuvės, visos mi8ijos darbas kasmet dide-• n, . , ...... . 'les ir pagaminti užkandžio.ėjo bendrai prie šv. Komu- J°- Tai komisijai teko prt- F 6

Kaip ir visos kareivių mo- niiog p2r dešimtą va’andą žiūrėti ir Marijos apvaini- Pradžioje 1941 metų so-
tinos, ši motinėlė rūpinosi 
savo sūnaus likimu. Bet ne 
kaip kitos — ji savo rūpes
tį atliko geru būdu — kiek
vieną dieną ji atkalbėjo ro
žančiaus penkiolika dalių sa 
vo sūnaus intencija ir ap
lankė Šv. Sakramentą tris 
kartus, o specia’iai aplanky
dama Marijai įrengtą alto
rių.

Vieną naktį ji sapne ma
tė savo sūnų ant laivo. Ji 
jautė arti kažkokią nelaimę. 
Bet visai nebijojo, nes pa
žvelgus aukštyn, ji pamatė 
Mariją, kuri dengė tąjį lai
vą savo mėlynu apsiaustu

Po kelių dienų, jos sūnus 
grįžo atostogų,.

— Mamyte, — jis sakė, — 
Mūsų laivas buvo bombar
duotas keliais sykiais ir tik 
vienas iš įgulos žuvo. Neži
nau, kas tai buvo, bet per

Mišias, balandžio 2 d., auko
damos savo maldas ir šv. 
Komuniią už mirusias ir 
sergančias nares. Sergan
čios narės, kurios sunkiai 
prispaustos liga, negali bū
ti mūsų tarpe yra sekan
čios: Virginia Selven, Ann 
Waltera ir Estel’e Woodman j 
Reikšdamos užuojautos li
goje, linkime greit pasveik
ti ir laukime sugrįžimo mū
sų tarpan.

Po Mišių buvo bendri pus
ryčiai su programa.

Irutė

Protas yra panašus mai- 
nerio lemputei vartojamai 
leidžiantis į kasyklas: ji ap
šviečia minties rūdį.

♦ ♦ ♦

ir suruoš joms vaišes.
...Pastarasis centro susi

rinkimas įvyko Šv. Jurgio 
parapijoje ir visos Sodali- 
ciijoe kartu padėjo tos para
pijos sodalietėms švęsti 35 
metų gyvavimo sukaktį. Vie 
tinės paruošė užkandžio. Tu 
rėjo ir gimtadienio tortą, 
kurį puošė 35 žvakutės. Pir
mininkė Elena Sharka, pa
dedama kun. S. Gaučio už
pūtė visas žvakutes.

...Susirinkimą įvairino dis 
kusija apie rožančių. Irena 
Pakeltis (Brighton Park) 
paaiškino, kad rožančius bu
vo įsteigtas kada Marijų 
apsireiškia šv. Domininkui, 
1208 metais. Įduodama jam 
rožančių Marija žadėjus kad 
šis įrankis padės pergalėti 
visus bažnyčios priešus. Dis
kusijose dalyvavo taipgi so
dalietės : Matilda Marcinkus, 
Grace Wostek ir Teresė Vai

niūnas (Cicero).
...Gegužės mėnesio susi

rinkime bus j sodaliečių aps- 
DaJe Vaikutis, sodaliečių kriti priimtos dvi jauname- 

pualapio redaktorė, taipgi čių grupės — Gimimo Pa
vedėję Brighton Parko so- neles Šv. parapijos ir Šv. 
daliečių choro, kuris taip Jurgio parapijos. Bravo, 
gražiai atvaidino “Lietuviš- jaunuolės! Ir jos nepasilie
kąs Vestuves” praeitame ka!
“Draugo” koncerte, Sokol * ...Sodalietėms linksma kad 
salėje. , ir dvaaiikija Įvertina jų dar

dalietės suorganizavo dainos 
grupę, kurią vedė Valerija 
Krauchunaitė iki vidurio 
1943 metų. Jai ištekėjus, jos 
vietą užėmė Dale Vaikuty- 
tė. Ši grupė yra nekartą ža
vėjusi pub’iką ne vien savo 
parapijoje, bet ir šauniuose 
parengimuose, kaip tai stu
dentų seime, Morrison vieš
butyje, ir šių, metų “Drau
go” koncerte.

Sodalicijos istorijos lapuo- 
ee randame daug ko nuveik
to. Jos visuomet prisidėjo 
prie parapijos ir tautos rei
kalų. Jų darbuotė yra 
uoli ir pavyzdinga, žemiškų 
atlyginimų jos nesitiki. Jų 
obalsis: “Per Mariją į Kris
tų” atneš joms dangiškųjų 

Ona Ivinskaitė, kurios pas nuopelnų ir stiprins jas šia- 
tangomis Nekalto Prasidė- me gyvenime, kad pergalėtų

kavimo ir naujų narių priė
mimo apeigas gegužės mė
nesyje, taipgi supažindinti

tą dieną. Kadangi toji die
na yra ir Motinos Diena, tai 
sodalietės priims šv. Komu-

SODALIEČIŲ VADE

kantiems kunigams už da
lyvavimą susirinkime ir už 
prisidėjimą prie centro dar
buotės: J. Stankevičiui (Bri 
ghton Park); S. Gaučiui 
(Bridgeport); W. Urbai 
(Marąuette Park); J. Gri
niui (Cicero) ir B. Griniui 
(Roseland).

...Sekantis centro susirin
kimas įvyks Nekalto Prasi
dėjimo parapijos patalpose, 
trečiadienį, gegužės 17 d. 
Kviečiame visas sodalietės 
dalyvauti ir susipažinti!

STEIGĖJA Sodaliečių puslapio 
redakcija

Sodaliečių centro puslapis 
suredaguotas pastangomis 
centro skelbimo komisijos'. 
Komisijos vedėja yra Dale 
Vaikutis (Brighton Park). 
Šis numeris yra skiriamas 
Nekalto Prasidėjimo 4 parp 
pijos (Brighton Park) So- 
dalicijai.

Darbas yra nuolatinis gar 
bės šaltinis. Tinginiavime — 
vien nepaliaujamas nusimi
nimas. Carlyle.

Meilė neįgyjama sapnais.
Susidėk turtą į galvą, j Ina o parapijos Sodalicija sielos priešus ir užsipelny 

nieks tavęs neapvogs. pradėjo veikti. tų dangaus ramybę.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.
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Lietuviu Konferencijos Chicagoj Reikalu

ATSIŠAUKIMAS
BRANGŪS VIENGENČIAI —

ORGANIZUOKIMES LIETUVĄ GINTI!
. Dr. K. Draugelis,

Bendro Komiteto pirm.

Konferencija įvyks sekmadienį, geg. 21 d. 1944
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 S. Halsted St.

CHICAGO IR APYLINKĖSEA
Vargdieniu Seserų 
Gildos seime pra
vestos rezoliucijos

visu nuoširdumu jam dėko
ja.

IV.
Vargdienių Seserų Gildos 

II-sis seimas sužinojęs apie 
Nek. Pr. Švč. Panos Mari
jos Seserų Kongregacijos šią 
vasarą ruošiamus:

1) jaunoms mergaitėms 
lietuvių kalbos kursus sto
vyklos pagrindu,

2) apie rengiamas mergai
tėms ir moterims uždaras 
rekolekcijas,

3) apie įsteigtą High 
School Kongregacijos aspi
rantėms — visa tai užgiriu 
ir pažada savo visokeriopą 
paramą.

V.
Nekalto Pr. Švč. Panos

I.
Lietuvoje N. Pr. Švč. Pa 

nos Marijos Seserys šian
dien yra ypatingai sunkioj 
padėty, per žiaurias sveti
mųjų ckupacįjįas jos yra ne
tekusios visa ką per 22 me
tus sunkiu darbu buvo at
siekusios, karo audrų metu 
jos yra netekusios keliui uo
lių seserų, todėl Vargdienių 
Seserų Gildos seimas reiš
kia užuojautą Generalei Mo
tinai M. Teresei ir visoms 
Lietuvoje esančioms sese
rims, meldžia Viešpaties 
joms stiprybės bei ištvermės 
ir ryžtasi visomis išgalėmis 
plėsti ir stiprinti Vargdie
nių Seserų Gildos veikimą, 
kad gailėtų daugiau padėti 
Nekaltai Pradėtosios Švč.
Panos Marijos Seserims tiek 
Amerikoje tiek Lietuvoje e- 
sančioms.

n.
Vargdienių Seserų Gildos' dsa klaidas.

II-sis seimas įvykęs 1944 ____________
metais balandžio mėn. 30-tą ■
dieną, išklausęs valdybos ir UCffl6CI<Hr OemCSIO 

* kolonijų atstovų raportus
reiškia gilią ir nuoširdžią 
padėką gildos steigėjui kun.
J. Dambrauskui, MIC., dva
sios vadui kun. P. Malinaus
kui, MIC., gildos valdybai, 
kolonijų atstovėms ir ' vi
siems vienu ar kitu būdu 
parėmusiems Nekaltai Pra
dėtosios Švč. Panos Marijos 
Seserų Kongregaciją, 

in.
Antrasis Vargdienių Se

serų Gildos seimas išklau 
sęs Amerikos Marijonų Vi 
zitatoriaus kun. dr. K. Rėk
laičio ir Sės. M. Augustos 
kalbas, sužinojęs apie kun. 
dr. K. Rėklaičio darbus ir 
pasiaukojimą šiai kongrega
cijai pirmaisiais jos gyva
vimo metais, kongregacijos 
25 metų jubiliejaus proga

$10 KLINIŠKAS 
IŠTYRINSIMAS 

PILNAS U2
FIZIŠKAS IR r».nmowonc 

X—RAY—
KRAUJO IK URINALO 
TIRI N £J IMAS—Viskių, už
Papr&atai apkainavlmaa tokio IžthlnA- 
Jimo yra žiu, Ir mes gvarantuojame 
jum. patenklnlm» arlta Jūa mulus nieko 
nemokate.

JOKIO MOKESČIO NEKEIKIA 
PASITARIMUI 

K KŪNIŠKOM ĮJUOS 
PASRKM INGAI GYDOMO*

▼AIIICOSB OY8IX?», kojų ronoe. Ir 
pannftial kojų Ižttnimal. KtiPUinatlema. 
SKILVIO SKAUSMAI. nevli iklnimae, 
įleiranMoe pllvloAe žaizda. ar užklntž- 
Jlmaa
KRAUJO LIGOS, silpno, nuvargusio, 
anomis Ir krau'o užnuodljtmuz iž prle- 
iastlcs kronlikų II«ų. Aukite kraujo 
spaudimas.
ODOS LIOOM, nlelljlmas. degančios 
eaaenia, peorlasls ar spuogų. 
URINAI.INIAI SKAUSMAI, prnstntl- 
tls, skaudžios Ir nesmagumo KKONIrt- 
KOB LIGOS Ar atsikelti reikia nak
timis?
• MOI-ATISRN FAMBKHBŠ S Tnojan palengvinimas S laiko neprarartlnuM g tema kaina, lengvomis sąlygomis

MES KALBAME LENKIŠKAI 
CHIf'AGO MEIH4 AI. INSTITI TM 

202 MOUTH STATU STREET 

Kampas A denis Aeltaan Askšlr
VAL.: 0 ryto Iki « vak. Helunad. 10-1.
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nieriams ir profesijonalams. 
Mūsų yra pareiga susirū

pinti Lietuvos reikalais. 
Praeity mes, ciceriečiai,

būdavom tėvynės reikaluose 
pirmoj vietoj. Dabar biskį 
apanudom. Kad pažadinus iŠ 
tėvynės Lietuvos reikalais 
snaudulio, Federacijos 12 
skyrius nutarė surengti pra
kalbas gegužės 10 d., 8 vai. 
vakare, parapijos svetainėj, 
ir pasitarti Lie* aivos reika
lais, dėti pastangų atgauti 
jai laisvę ir nepriklausomy
bę. Yra pakviesti kalbėto-' 
jai, kurie išaiškins dabarti
nę Lietuvos padėtį. Todėl 
visus Ciceros lietuvius kvie
čiu į svarbias prakalbas; nes 
tai mūsų reikalas be atidė
liojimo veikti. A. Valančius

Susirinkimai
Cicere. — Sv. Antano dr- 

jos svarbus susirinkimas 
bus gegužės 7 d., 1 vai. pa
rapijos mokyklos kambary 
Reiks rinkti delegatus Chi
cago Lietuvių Konferencijon, 
kuri bus gegužės 21 d. Reiks

apsvarstyti draugijos pikni- ( 
ką, kuris bus tą pačią die
ną parapijos svetainėj; rei
kės išrinkti darbininkus.

A. Valančius

Visų Šventųjų parapijos 
mokykloje, 550 Sidley str., 
Hammond, praeito trečia
dienio vakare kilo gaisras.

JŪSŲ MALDOS DEL MIRUSIŲJŲ

Jusu Gėlės
DEL SURAMINIMO TŲ, KURIE 

PASILIEKA LIŪDESYJE

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PĖTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero1
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Avė., Chicago
Telefonas GROvehUl 0142 k

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

Pavogė seife
Vagys įsilaužė į Berch- 

told kompanijos namą, 4912 
Madison str., ir pavogė 
tūkstančio svarų seifą, ku
riame buvo $587. Šapos pri
žiūrėtojas apie tai pranešė 
policijai praeitą trečiadienį.

Už $1,680 braceletas

Jūsų maldas, jūsų pasiaukojimą, jūsų 
veiksmus labdarybės vardu ... tą viską 
galite paaukoti įnirusiems.

Tai gyviesiems ... tiems, su kuriais 
meldžiatės ... kuriems jūs siunčiate gė
les. Grožybėje gėlių randasi užtikrinimas 
Tikėjimo, kuris palaiko visus, kurie nu
kentėjo mylimųjų praradimą.

ALLIED FLORlSTS ASSOCIATION OF ILLINOIS

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi iiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiniiiimiiiiiiiiiiiiiniiiii 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Iš Mrs. William Renous 
namų, 5111 Cornell avė., bu
vo pavogtas deimantinis 

Marijos Seserų Kongregaei. braceletas už $1,680 vertės.
Pasakykit su gėlėms

jos 25 metų jubiliejaus pro
ga sesuo M. Felicija yra pa
rašiusi knygą apie šios kon
gregacijos darbus ir veiki
mą Lietuvoje ir Amerikoje. 
Vargdienių Seserų Gildos II- 
sis seimas, įvykęs 1944 me
tais balandžio mėn. 30 die
ną nutaria apmokėti visas 
šios knygos leidimo ir spau-

Pranešimas visiems Cice
ro gyventojams, Lietuvos 
tėvynės mylėtojams ir vi 
siems mūsų veikėjams, biz-

NATURALĖ IŠVAIZDA į
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PLAimO HA- 

TEK1OIAS NATURALAH UCM 

■TALVUg MANTU >1

NAUJOS
BEŽIBS

DANTŲ

PLM1TOSVelvatone
$12.50

IKI $39.50 UI KIEKVIENA
Neatsiduoda. Ba skeala. Natūralia epai- 

voa Neblanka. Vlsaj žaly žinomos dantų 

pleltoa Permatomos cryetai elear pleltoa 
Pkmksaos son k a m o, sanltarle, Paten

kinimas rarnnžnotas. Mažeržolns žabai pa

maląs | gamtini. Vienos dleaee taisymų 

pataraavlmno. Agekaidlavlmae veltai.

Darome p'rttna (spanatag 
tik II lalšnluotų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1754 8. Ašblaod 2n<i Fl. Mon. 0251

Atdara mu I IU I. žeatad. H, • N l 
BALRAMB 1AMTL VISKAI

0046 W 2«th St. 2nd Fl. Law SMM 
>0 N. Deorbom Rm. 800, 8la 0Š40 

VlduraMeadto VAI. 0—4. Aatradtanž Ir 

taežvlreadlanl sus • nu I.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonai! — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti...........S9.80
STOItER CO AL, Aukfitai rflfiie*, 57*45 

< syk plautos, CheralAkal prirengtai
BLACK BAND LUMP................... $ĮĮ 25
PETBOLEUM COKE <Couroe> • <12 50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) $1Q 95

Apie tai ji pranešė Hyde 
Park policijai.

Daug metų
BOSTON, Mass. — Kuni

gas Michael F. Delaney, Šv. 
Patriko bažnyčios klebonas, 
Naticke, Mass., buvo įšvęs
tas į kunigus prieš 69 me
tus, vadinasi jau 69 metai 
kaip yra kunigu. Ir jau 54 
metai, kaip yra Šv. Patriko 
bažnyčios klebonu. Kunigas 
Delaney dar uoliai veikia 
parapijos gyvenime.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo Ir Darballd >Z -» '-i
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pllaą patenkinimą. 

Didyste Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN

JUOZAS ŠŪKIS

Gyveno: 4408 8. California
Avė. Tel. Virginia 2»87. Mira 
Geg. 2 d., l»44 m., 10 vai.
vau. sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo IA Tau
ragės apskričio, Kaltinėnų pa
rapijos ir miestelio. Amerikoje 
išgyveno 40 metų.

Vallko dideliame nuliūdime: 
dukterį Agnea Dočkus Jog vy
rą Anthony ir anūką Kenneth; 
seserį Agnės Shumų Jos vyrą 
Albin Ir Jų šeimą; 2 pusbro
lius Kazimierų jo moterj Irene 
jų šeimų ir Jonų Šukius; 2 
pusseseres Ann Kadžius jos 
vyrų Ered ir Jų šeimų ir Sofijų 
Latukas ir Jos vyrų Htanley iš 
Toledo, Ohio, ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.. 
Lietuvoje paliko seserj Rozali
ją Bettingienę.

Velionis priklausė prie SLA. 
120-toa kuopos.

Kūnas pašarvotas J. Liuie- 
vlčiųus koplyčioje, 4348 So. 
Callfpmia Avė. I,aldotuvės J- 
vyks šeštad. Geg. fi d. 1944m. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j Nekalto Prasid. fiv. 
Pan. Marijos parap. bažnyčių, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už veltonio stelų. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Sv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: — Duktė, Žentas,
Asžtkas Sesuo, PusbroHal,
Pusseseres, ir Giminės.

l.aid. dij-ektorlus J. Liulevl-
čtus. Telef. Lafayette 0878.

Štai vienas iė mūsų gražių MONUMENT CO. 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas kr Dirbtuvė: 537 N. VTESTERN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.) 

PHONE: SEELEY 6103

GABT, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Gerlaualaa patarnavimas — Moteris patarnauja.

5VEL1PtKONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

Keplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai
(19M k.) 

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2
4330-34 S. California 

Avenue 

Lafayette 0727

WGE9

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!

i
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PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS FRODCOTIONB 

DI8TRIBUTOR8 OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most BMrattlnl—Mest Endnrln*—Strongeot—Beat la The Wortd. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKITtS PRIE «—

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

MODERNI Išvidine PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tek REPubUę 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Sefitad. ir Sekm. vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chieagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimu

Dieną ir Nakų

Mes Turime 
Koplyčių

L. BUKAUSKAS
19821 SO. MICHIGAN AVĖ, Pheu PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.___________ Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFOBNIA A VE. Phone LAF. 3571

P. J. RIDIKAS
3854 80. HALSTED ST. 718 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1848 VVEST 48tb ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—31

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10758 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 578S 

PULLMAN 1270



s DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

PIRMAS PAVASARINIS PIKNIKAS!
3L

| Rengia - Šv. Petro ir Povilo parapija, W. Pullman, III.
(!) VYTAUTO DARŽE, 115th St. tarp Cicero Av. ir Pulaski Rd.

Kviečiame visus iš Chicagos ir apielinkės į šį Pirmą Pavasarinį Pikniką. Bus progos ska- 
X niai pasivalgyti, pasilinksminti ir su savo draugais gražiai, linksmai pasisvečiuoti, 
tt----------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- -------------------
.< Nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti ... ...
IsįgiS

~ 1

Sekmadieni, Gegužės (May) 7-tą dieną, 1944 metais f
DOVANOMS bus dalinama $100 vertės KARO BONŲ !

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

Kleb. Kun. Myk. Švarlis ir Rengimo Komisija. $

Karo vaizdelis 9,000 gyvena Vatikano valstybėj
Lietuvis mamai parsiuntė iš nacių 

atimtą vėliavą
Pranciška Zarembienė la

bai nustebo, kai gavo iš Ita
lijos nuo sūnaus Walterio 
Zarembos nepaprastą siun
tinį: nacių vėliavą, kurią 
narsūs Amerikos kariai at
ėmė iš vokiečių kareivių 
mūšiuose ties Cassino.

Seržantas Walter Zarem
ba yra 25 metų amžiaus, 
bridgeportietis, tėvai gyve
na 3001 S. Union avė., Chi
cago, UI. Jo motina yra vy
riausioji virėja restorane 31 
str. ir Halsted, Universal 
Restaurant.

Walteris Zaremba į armi
ją išėjo sausio 8, 1942 m., o 
jau sekančių metų sausio 
mėnesyje buvo išvežtas į už
jūrį. Dalyvavo kautynėse 
Afrikoje, Sicilijoje, o pasku
tiniuoju metu Italijos fron
te. Matė, kaip buvo subom
barduotas garsusis vienuo
lynas.

Pranešė netekusi už
$20,000 brangenybiy
Mrs. Barbara Chisholm 

Scott. iš New York, pametė 
rankinį čemodaną, kuriame 
buvo už $20,000 vertės 
brangakmenių. Ji pametė 
čemodaną, kai keitė Chica
goje traukinius, balandžio 
25 dieną. Apie tai policijai 
buvo pranešta praeitą tre
čiadienį. Mrs. Scott pareiš
kė savo insurance kompani
jai, kad ji turėjo čemodaną, 
kai paliko Northwestern 
stotį. Ji važiavo taxicab į 
LaSalle gatvės stotį ir ne
teko bagažo, kai ji atvyko.

Esant darbe
Vagys pavogė iš Mrs. 

Edith Lescht namo, 254 N. 
Pulaski road, sidabro ir 
brangakmenių už $550, kai 
ji dirbo kepyklos krautuvė
je, 269 N. Pulaski road, be
veik skersai gatvės.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI ■H K an* lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!Si PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOMMCIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAL PYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo Ja
rai ir ligi $8,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai Umokami ant pareikalavimo. 
8ENIAU8IA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jot. M. Mozeris. Sec’y. 8236 SO. HALSTED ST. 

s— i—1 ii--.- ■ 1 a - -■■■ j—"Z-., „Į , 388

Būdamas tankų dalinyje 
Casino kautynėse su kitais 
nugalėjo nacių dalinius ir 
atėmė jų vėliavą, kurią ir 
atsiuntė savo motinai į Chi
cagą. Vėliava yra 9 pėdų il
gumo ir 6 platumo, raudona 
su nacių hakenkreucu (lau
žytu kryžiumi) baltame dug
ne.

Ant vėliavos yra daugybė 
parašų jo kuopos karių, jų 
tarpe net majorų, kapitonų. 
Zarembos yra giminės Les- 
čiauskų, kurie turi vaistinę 
Bridgeporte.

Mergina pašovė vyre, 
netoli Soldier Field
John Molchin, 42 metų, 

4607 N. Wolcott avė., paka
vimo fabriko sargas, buvo 
šautas ir sunkiai sužeistas, 
netoli Soldier Field, praeito 
trečiadienio vakare, 10:20 
vai., kai buvo išsigėrimo 
vaišės su dviem merginomis 
ir kitu vyru.

Molchin pareiškė policijai, 
kad viena iš merginų, ku
rios vardo nežinąs, šovė jam Kai Miss Grace Taglieri, 

22 metų, 909 So. Bishop str., 
Welles high school mokyto- 

ke ginčo. Jis nepasakė dėl- "\uv\ “7ai~vra ja’ iėjo į mokyklos kamba- 
ko kilo ginčas. i _ .. • rį, ketvirtame mokyklos

Policija ieškojo dviejų . . aukšte, tada negras ją su-

žemiau širdies su jo ginklu, į§ jų aštuoni chicagiečiai.
kurį jinai ištraukė iš jo lai- ...Žuvusiųjų karo frontuose 

karių skaičiuje 4 vyrai yra

merginų ir vyro.

Žuvo lietuvaitė
Rosalie Klimas, 5 metų 

amžiaus, 1524 Lowe avė., 
Chicago Heights, tapo už
mušta, kai ji buvo sutrenkta 
automobilio, kurį vairavo 
Niek Bianconi, 17 metų, 
1310 Wentworth avė., Chi
cago Heights. Nelaimė įvy
ko 16-toje gatvėje, netoli 
mergytės namų. Policija pa
reiškė, kad Bianconi’o auto
mobilis paslydo ir sutrenkė 
tris kitus automobilius.

MINI SIDABRINĮ JUBILIEJŲ

Albany, N. Y., vyskupas Edmund G, Gibbons šiomis die
nomis minėjo 25 metų vyskupystės jubiliejų. Iškilmėse 
dalyvavo daug žymių Bažnyčios ir valstybės asmenų. 
Nuotraukoj jubiliato kairėje Šv. Tėvo čemberlainas žino
mas Alfred E. Smith, o dešinėje — New Yorko arkivys
kupas Francis J. Spellman. (NCWC-Draugas)

Iš karo frontų

Žuvę ir sužeisti kovos lauke
Karo departamentas ge

gužės 3 dieną pranešė 399 
Jungtinių Ameriko? Valsty
bių kareivių pavardes, kur’e 
žuvo Azijos, Europos, Vi
duržemio ir pietvakarių Pa
cifiko apylinkių karo fron
tuose. žuvusiųjų karo fron
tuose karių skaičiuje 22 vy
rai yra iš Illinois valstijos,

chigan ir 15 iš Wisconsin.

Karo departamentas ge
gužės 3 dieną paskelbė 766 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie buvo sužeisti Centro Pa
cifiko, Europos, Viduržemio 
ir pietvakarių Pacifiko apy
linkių karo frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 64 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, iš jų 26 
chicagiečiai; 3 iš Indiana, 
10 iš Michigan ir 20 iš Wis- 
consin.

Riksmas nuvijo

čiupo. Kai mokytoja 'ėmė 
rėkti, užpuolėjas pabėgo. 
Negras apdraskė jos dešinį 
veidą. Ji buvo nugabenta į 
ligoninę, pafskui grįžo na
mo.

* * * «

Ir žiedą
Mrs. Geneva Danner, 822 

So. Wolcott avė., pranešė 
policijai, kad vagys paėmė 
iš jos namo.radiją ir žiedą.

♦ Sf. #

Vežimėlis
Iš namų priešakio, 3948 

W. Jackson blvd., buvo pa
vogta vaiko vežimėlis, už 
$100 vertės.

» # »
Sutriuškino

Viena moteris, 40 metų 
amžiaus, buvo mirtinai su
triuškinta, kai ji nukrito po 
geležinkelio inžino ratais. Ji 
dirbo Illinois centrai gele
žinkelyje.

• y e

Kai Mrs. Donald O. White 
buvo kitame kambaryje sa
vo apartamento, 1540 Hyde 
Park blvd., vagis įėjo į mie
gamąjį kambarį ir pavogė 
du žiedus už $200 vertės.

u

LONDON. — Iš viso Va
tikano valstybėje, įskaitant 
extra-teritorialines vietas, 
šiandien yra apie 9,000 gy
ventojų, sako Transocean, 
vokiečių žinių agentūra. Va
tikano miestas dabar turi 
apie 2,000 gyventojų, agen
tūra prideda. Gyventojų 
skaičius padidėjo todėl, kad 
kai kas atvyko iš karo zo
nos, sustiprinta šveicarų 
sargyba ir Vatikano polici
ja, agentūra sako. Taip pat 
kai kurie sąjungininkų dip
lomatai dabar gyvena Vati
kano mieste.

Apie tai praneša laikraš
tis “The Register”, gegužės 
7 d., 1944 m.

Keturi sužeisti
Keturi asmenys buvo sun

kiai sužeisti praeitą trečia
dienį, kai gaisro departa
mento trokas susidūrė su 
laivyno pakrančių sargybi
niu automobiliu, 71 st str. ir 
Dorchester avė.

Buvo sukeista du gaisri
ninkai ir du sailorai. Jie bu
vo nugabenti į Jackson 
Park ligoninę.

Susidūrimas įvyko, kai 
Truck Company No. 34 at
sakė į gaisro alarmą, 1443
E. 69th pi.

Susidūrė
Mrs. Arnold Drury, 18 

metų, 827 N. lst str., Ge- 
neva, ir Mrs. George Burg- 
hardt, 25 metų, 608 Spring 
str., Aurora, buvo mirtinai 
sužeistos, ir kiti šeši asme
nys taip pat sužeisti, kai du 
automobiliai susidūrė. Ne
laimė įvyko praeitą trečia
dienį 65-tame kelyje, dvi 
mailės į rytus nuo Auroros.

Mirė prie sūnaus kapo
John William Radcliffe, 

74 metų amžiaus, 647 N. 
Monticello avė., praeitą ant
radienį mirė nuo širdies 
atakos, kai lankė savo sū
naus kapą, Acacia Park ka
pinėse, 7800 W. Irwing Park 
road.

Tik akis pajuodavo
Dvidešimt vieno rtlėnesio 

amžiaus mergytė Chicagoje 
krito du aukštus praeitą 
trečiadienį. Jos kritimas bu
vo gana laimingas, nes tik 
jos akis pajuodavo. Mergytė 
buvo Užlipusi ant užpakali
nio porčiaus, 5255 Hender
son str. Ir ji krito du aukš
tus žemėn.

Atgabeno teisman
Praeitą trečiadienį į kri

minalinį teismą buvo atga
bentas Jack W. Shafer, 28 
metų, 400 N. Cicero avė., 
geležinkelio bėgių brake- 
man. Jis kaltinamas, kad 
mirtinai sumušė savo po
dukrą Lettie Joyce Weir, 
lapkričio 10 d., 1943 m. Ma
ža mergytė mirė. Teisme bu
vo jo žmona Marie, 23 me
tų, kaipo liudininkė.

Bėgant gatve
šešių metų amžiaus mer

gytė Judy Gay žaidė savo 
namų priešakyje, 952 Wind- 
sor avė., praeitą trečiadienį, 
ir ėmė bėgti skersai gatvės, 
kad prisijungus prie žaidi
mo draugių. Kai ji bėgo 
skersai gatvės, automobilis 
ją sutrenkė. Mergytė mirė 
ligoninėje.

Skelbkitės “Drauge”
f

t! MIRACLE" sienoms
—i^_M A LIA V A

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

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

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

BERLAND'S
PAINT STORE 

Mes PriHUtoml917 g Halsted St. r
Visur CANAL 1684

Pietvakarių Krautuvė --------------- 3618 West 26th Street

Penktadienis, geg. 5, 1944
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MIRACLE WALL FIMISH

4*

X Kun. J. Paškauskas, Gi 
mimo Panelės šv. parapijos 
klebonas, per vaišes muz. 
Daukšos namuose, pareiškė, 
kad lietuviai, dvasininkai ir 
pasaulionys, neįvertina, kaip 
turėtų, mūs vargonininkų 
darbą įvertinti parapijoje. 
Pav., kad ir keturdešimtes. 
Airių ir kitų tautų bažny
čiose nėra tokio gražaus gie
dojimo, nėra to iškilmingu- < 
mo, neišsineši tokio įspū
džio, kaip iš lietuvių bažny
čių. Savo muzikus, sakė, dėl 
to turime vertinti, kad mūs 
chorai neiširtų, kad gražus 
bažnytinis giedojimas neiš
nyktų, kad metinės šventės 
mūs bažnyčiose visuomet bū
tų įspūdingos.

X Pas A. ir A. Butkus, 
6042 S. Washtenaw Avė., 
buvo būrelis svečių, kurių 
tarpe ir iš Indiana Harbor 
Bronius Eišminskas, tarnau
jąs kariuomenėj, šiomis die
nomis parvykęs paviešėti. 
Jis yra pavyzdingas kata- 
likas, priklauso Šv. Vardo 
draugijai, parapijos chorui 
ir nepaprastai mylįs savo 
motiną. Jam, našlei motinai 
ir draugams malonu buvo 
sueiti į krūvą.

X E. Kanuišas, bridge
portietis, Dėdės Šamo ka
reivis, rašo motinai, kad sėk
mingai kariauja su japo
nais. Turėjęs ir šiurpių per
gyvenimų. Vieną sykį jis 
paėmęs į nelaisvę keturis 
japonus turėjo keletą mylių 
varyti juos iki stovyklos. Už 
tai karo vadovybės buvo ap
dovanotas.

X Frank T. Martin, 56 W.
14 St., HialeaL, rla., paieško 
savo sesers Agotos Bazulie- 
nėe, po tėvais Martinkevi- 
čiūtės, kilusios iš Naumies
čio parapijos, Bubtelių kai
mo. Prieš 25 metus gyveno 
Cedar Rapids, Iowa. Ji pa
ti, jos vaikai,, ar žinantieji 
prašomi pranešti. Sako, yra 
svarbus reikalas.

X Pamatyk pats save fil
moj, kuri buvo padaryta Lai
dojant kun. A. Baltutį iš 
Gimimo Panelės šv. bažny
čios. Filmą labai aiški Ir 
bus rodoma gegužės 12 d., 
Šv. Jurgio parapijos salėj. 
Vakarą rengia Lietuvai Gel
bėti Fondo l-mias skyrius.

X Nekalto Prasidėjimo 
Panelės ftv. parapijos zakri
stijonas rimtai susirgo Ir 
prieš keletą dienų išvežtas 
į ligoninę.




