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RUSAI UZEME SEVASTOPOLI
2,000 Amerikos lėktuvą puolė nacių 

aerodromus ir geležinkelius
LONDONAS, geg. 9. — 

Dvidešimt penktą orinės 
ofensyvos dieną, apie 2,000 
Amerikos lėktuvų šiandien 
atakavo nacių geležinkelius 
ir aerodromus Prancūzijoje, 
Belgijoje ir Luksemburge.

Iš viso jie puolė vienuoli- 
ką taikinių—aštuonis aero
dromus ir tris geležinkelių 
centrus. Iš visų davinių at
rodo, jog šios dienos atakos 
bus didžiausios šios ofensy
vos metu.

Amerikos bomberiai po 
pietų bombavo tiltus prie 
Mantes^Gassicourt ir Me

Pulti aerodromai buvo 
prie Thiomville, St. Dizier, 
Laon-Cauvron ir Laon-Ath- 
ies, visi Prancūzijoje, irSt 
Trond ir Florennes, Belgi
joje.

Dieninės atakos įvyko 
Europai dar neatsipeikėjus 
nuo britų lėktuvų atakų va
kar naktį, kuomet jie nume
tė didelius kiekius bombų 
ant geležinkelių, aerodromų 
ir kitų taikinių Prancūzijo
je, Belgijoje ir Vokietijoje.

Spėjama, kad amerikie
čiai dienos metu šiandien

TRAUKINIAI VAŽINES EUROPOS GELEŽINKELIAIS JUODOSIOS JŪROS BAZE KRITO 
PO TRIJŲ DIENŲ OFENSYVOS

Rusai sudavė priešams didelį smūgį
MASKVA, geg. 9.—Mar-! tavus virš Sevastopolio va-

šalas Stalin išleido specia
lų dienos įsakymą, kuriuo 
jis pranešė, kad rusų kariuo

kar dieną.
Kautynės vyksta prie pat 

Sevastopolio miesto. Izves-
menės užėmė Sevastopolį,; tia pranešimas sakė priešo
paskutinę nacių tvirtovę 
Kryme.

Pranešimas sakė ta Juo
dosios jūros bazė krito po 
trijų dienų ofensyvos. Už
ėmime dalyvavo trys Rusi
jos generolai.

zieres, Prancūzijoje, ir ge- ™metS 2’500 ton’' bomb,»' 0 
britai nakties metu numetėležinkelius prie Monceau- 

Sur-Sambre, Belgijoje, ir 
Arras, Prancūzijoje.

Jie taipgi atakavo gele
žinkelius prie Liege, Belgi
joje, netoli Vokietijos sie
nos, Thiomville, Prancūzi-

apie 2,800 tonų bombų.
Daugelis grįžusių lakūnų 

sakė priešlėktuvinių patran
kų ugnis ir priešo lėktuvų 
opozicija buvusi labai ma
ža, palyginus su vakar die-

joje, ir Luxembourg mieste, na.

PUOLĖ AERODROMUS 
PONAPE SALOJE

PEARL HARBOR, geg. 
9.—Laivynas pranešė, kad 
bomberiai atakavo japonų 
aerodromus Ponape saloje. 
Grįžę lakūnai sakė priešlėk
tuvinių patrankų šaudymas 
buvęs nelabai didelis.

Nuskandino penkiolika 
greitu ašies laivų

LONDONAS, geg. 9. — 
Lord Selbourne, ekonominio 
karo ministeris, pranešė, 
kad 15 greitų vokiečių ir

Armijos karininkas žiūri į geležinkelių centro reikmenų stoty kur norint Anglijoj, 
kur geležinkelių traukiniai yra tikrinami pirm negu bus pastatyti į šalį iki po vyku
sios Europos invazijos. (Acme-Draugas Telephoto)

Kiniečiai pradėjo 
Loyang kontrofensyvą
CHUNGKING, geg. 9. — 

Raportai iš fronto sako ki
niečių kariuomenė pradėjo 
sėkmingą kontrofensyvą į 
pietus nuo senojo Loyang 
miesto, Honan provincijoje, 
ir jau atstūmė japonus at
gal per Yi Yi upę.

Pastaromis dienomis ja
ponai gręsė Loyang mies
tui, iš kurio jie būtų galėję 
varytis į) centrinę Kiniją.

Vėliausiomis žiniomis, ja
ponai buvo dasivarę iki še
šių mylių nuo tos kiniečių 
bazės. Yi Yi upė randasi 
aipie septynias mylias nuo 
Loyango.

Kiniečių spauda pranešė, 
kad japonai bandė persikel
ti per Ye11ow upę is Shansi 

SAN SALVADOR, EI Sal- provincijos, apie 45 mylias 
vador, geg. 9.—Gen. Maxi- i šiaurryčius nuo Loyang.

MASKVA, geg. 9.—Rusai 
pėstininkai kaujasi su dvie
jų ašies armijų likučiais 

- degančiam Sevastopoly, o 
rusų artilerija, iš kalnų 
prieš tą bazę, be perstojimo 
šaudo į ten likusius priešus.

Vokiečių komunikatas sa
kė aršios kovos tęsiasi ir

Politiniuose ginčuose 
du žuvo, 7 sužeisti

HAVANA, Cuba, geg. 9. 
—Dėl ginčų; kilusių politi
niam susirinkime Central 
parke, dvi grupės susimušė. 
Du nepažįstami vyrai buvo 
užmušti, o septyni buvo su- 
žeistti. Pastarųjų tarpe bu
vo ir policijos kapitonas Ra- 
fael C am pos.

Atsistatydino EI 
Salvador prezidentas

japonų laivų buvo nuskan- miliano Hemandez Martines bet buv0 i£muSti- 
dinta šiomis dienomis. Ke-i pridavė aavo rezignaciją iš
turi j,ų plaukė į tolimus uos
tus, o 11 jų grįžo namo.

Jų vežamos siuntos susi
dėjo iš 45,000 tonų gumos, 
1,500 tonų tungsten metalo, 
ir 25,0000 tonų aliejaus ir 
kvinino.

Selbourne nepranešė, kada 
tie priešų laivai buvo nus
kandinti, bet sakė tas buvo 
atlikta su Amerikos koope
racija. Anot jo, toks trafi- 
kas beveik visiškai sustab
dytas, kadangi vien tik sub
marinai tepristato labai ma
žus kiekius reikmenų prie
šams.

EI Salvador Prezidento pa
reigų. Jis tuo mano sugrą
žinti tvarką šiam streikų iš
tiktam kraštui. •

Apie mėnesi atgal Marti- 
nez vyriausybė numalšino 
sukilimą, kurio metu 53 as
menys buvo užmušti ir 134 
sužeisti. Vėliau vyriausybė 
pranešė apie 25 kitų asmenų 
sušaudymą. .

65 milionai doleriu 
raketinėm patrankom
WASHINGTON, geg. 9 — 

Atstovų buto įstatymų ko
mitetas šiandien pravedė 
bylių, kuris autorizuoja iš
leidimą 65 milionų dolerių 
praplėtimui laivyno raketi
nių patrankų vystymo ir ga 

1 mybos.
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KALENDORIUS
Gegužės 10 d.: ftv. An/ta- 

ninas, vysk.; senovės: Puti
nas ir Igauja.

Gegužės 11 d.: ftv. Mamer 
tas ir ftv. Anastazljus;, se
novės: Skirgaudas ir Budo- 
nė.

Vokiečiai centrinėj Italijoj pasitraukė
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Penktos armijos fronte, 

Neapoly, geg. 9.—štabo pra centriniam sektory, vokiečių 
nešimas sakė vokiečiai pa- mortarai smarkiai šaudo, 
sitraukė į kalnus centrinėj ypatingai prie San Biagio. 
Italijoj, ir sąjungininkai,' Sąjungininkų artilerija pa
sekdami jų pasitraukimą, taikė į nacių amunicijos 
pasivarė devynias mylias krovinį, ir sukėlė didelius 
nuo buvusiųjų) linijų. - gaisrus.

Tas pasitraukimas įvykęs Anzio frontas, žemiau Ro

ORAS
Dalinai ūkanota. 

Gali būti lietaus.
šilčiau.

netoli Patena. 25 mylias nuo 
Adriios kranto, aštuntos 
armijos fronto kairiąjam 
gale.

U. S. kariai užėmė Cape Hoskins bazę
GEN. MacARTHUR ŠTA-■ ir naujieji išlipdinimai šiau- 

BAS N. Gvinėjoj, geg. 9.— i riniam Naujos Gvinėjos 
Amerikiečiai kariai, valdy- krante kainavo amerikie- naciai numušę 56 rusų lėk- 

čiams tik 28 Įtarius. Tik 95
kariai buvo sužeisti. Jugoslavai atsiėmė

Montenegro miestų
LONDONAS, geg. 9. — 

Partizanų radio pranešimas 
sakė jugoslavai atsiėmė Be

dami Cape Hoskins aerodro
mą Naujos Britanijos salo
je, tebesivaro į Rabaul ba
zę. Amerikiečiai lakūnai dar 
karią atakavo tą japonų ba
zę.

Štabo pranešimas sakė 
amerikiečiai užėmė Cape 
Hoskins aerodromą sekma
dienyje.

Visa Hollandia operacija

Tuo pat minėtu Gen. Ken- 
ney penktojo aviacijos da
linio lėktuvai atakavo prie
šo lėktuvų bazes Bismarko 
jūroje. Daugiau negu 100
Amerikos lėktuvų išnešė di- rane miestą, Montenegre. 
dėlę ataką, ant Wakde-Sarmi šiaurėje, partizanų dali- 
salų apylinkės, į šiaurvaka- nys įisilaužė į Brodarevo, 
rius nuo Hollandia. kur užmušė suvirš 100 na-

i į cių, sudegino dvi priešo ba-
Jokiu palengvinimu , Gandhi turėio daug ir virš

1 < II ■ * I Į | | « ■ »i — ■ Lim upės.nacių talkininkams lankytoju, silpnėja Maršalas Broz taipgi pra- 
WASHINGTON, geg. 9.— NEW DELHI, geg. 9. — nešė, kad partizanai sudavė 

Atsiliepdamas į laikraštinin! Mohandas K. Gandhi priva- didelį smūgį vokiečių dali-
kų paklausimą ar vis dar 
laikomasi besąlyginio pasi
davimo sąlygų, užsienių rei
kalų sekretorius Hull sakė 
jis negirdėjęs nieko apie tų 
sųlygų pakeitimą.

Jis sakė, kad girdėjęs vi
sokių komentarų, sugestijų 
ir gandų iš visų pasaulio 
dalių, bet apart tų gandų 
niekas nenurodo, jog tos są
lygos bus pakeistos.

Manoma jis tuo nurodęs, 
kad Amerikos vyriausybė 
arba nesutiko su Rusijos

tus sekretorius sakė indėnų 
nacionalistų vadas esąs “la-

niui į šiaurę nuo Zagrebo, 
perkirto geležinkelį tarpe

bai silpnas” ir visi lankyto- Paviję ir Projepolje, ir su-
jai draudžiami. Jis nurodė, 
kad labai daug lankytojų 
pirmadieny buvo priežastis 
jo nusilpimo.

Britai paleido Gandhi iš 
naminio arešto praeitą sa
vaitę dėl jo pablogėjusios 
sveikatos.

pasiūlymu, arba nebuvo pra
šyta sutikti, kad tos pasi
davimo sąlygos būtų sušvel
nintos ašies talkininkams.

mos, vis dar gan ramus. 
Lėktuvai atakavo geležin

kelių stotį ir perkasą prie 
Colleferro.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Ift NEAPOLIO — gano

ma, kad naciai pasitraukė 
centrinėj Italijoj, kad išties
ti savo linijas.

Ift CHUNGKING — Ame
rikiečiai lr kiniečiai lakūnai 
atakavo japonus prie Han- 
kow Ir Loyang miestų.

Ift MELBOURNE — Ame 
rikos lėktuvai ir PT laivai 
atakavo japonų laivus prie 
Bougainville salos.

Ift WASHINGTONO. — 
Keliama mintis laikyti 1,000 
Amerikos karo laivų rezer
ve, kad būtume pasiruošę 
jei kiltų kitas karas.

opozicija sulaužyta^ ir jis 
spaudžiamas atgal prie Juo
dosios jūros.

Trečioje ofensyvos dieno
je rusai sakėsi prasilaužę 
per plienines tvirtoves visoj 
Sevastopol linijoj.

Rusų armijos Laikraštis 
sakė sunkiai kovota užimti 
kalnus prie Sevastopolio, 
bet rusai nugalėję priešo ka
rius ir kliūtis ir du jų greit 
užėmę, o trečią po atskiro 
puolimo.

Anot rusų, vokiečiai pra
randa daug karių. Vienam 
kalne suskaityta suvirš 500 
nacių lavonų.

Naciai siunčia karius 
invazijos atmušimui

LONDONAS, geg. 9. — 
Sakoma vokiečiai skuba siųs 
ti rezervus į tas vietas Bal
kanuose, kur galėtų įvykti 
sąjungininkų invazija, ir 
kuogreičiausiai skuba, kad 
užbaigti savo paruošimus 
invazijos atmušimui.

Pranešimas iš Berno sakė 
raportai iš Austrijos-Šveica- 
rijos pasienio nurodo inten
syvų vokiečių karių judėji
mą per pietvakarinę Aus
triją. z-

Sakoma vokiečių aukštoji
sprogdino du Trieste-Fiume'komanda paskelbusi tam tik 
getežinkelių linijos tiltus. ras KroaLijos, Serbijos, Ven

--------------------- įgrijos ir Rumunijos dalis
(ari iVUniČAliai I “uždraustomis zonomis ikiĮ/OIII . _ .gegužės 15 d.” Nurodoma,

PdD6(J0 iS li(J0nini6S kad tokie pareiškimai daž-
DANVILLE, Pa., geg. 9. 

—Šeši Danville State Hospi
tal ligoniai pabėgo vakar 
naktį. Ligoninės užvaizdą 
sakė jie yra pavojingi pa
mišėliai, kurie gali atlikti 
žmogžudystes.

niausiai nurodo nacių gar
nizonų sustiprinimą ir pa
didintą geštapo veiklą.

Subyra japoną invazija Indijoje
KANDY, Ceylon, geg. 9 Per tris dienas, gegužės 

—Britams veržiantis per ja- 4-6, prie Kohima išmušta 
ponų pozicijas aplink Kohi- suvirš 750 jaconų. Spėjama, 
ma, ir britų ir amerikiečių kad japonai Indijoje prnra- 
lėktuvams atakuojant jų li- do bent pusę aavo origina- 
nijas h pietus nuo Imphal, lės jėgos, kuri susidėjo iš 
pradeda atrodyti, jog japo- apie 10,000 karių, 
nų invazija Indijoje pradeda Oficialūs raportai sakė 

britai apstatė vakarinę ir 
šiaurinę puses Kohima ba-

subyrėti.
Britų chindits kariai šiau 

rinėje Burmoje tuo pat me
tu atakuoja japonus kelių 
šimtų mylių plote, ir perkir
to paskutinę japonu susisie
kimo liniją tarpe Myitkyina 

' ir pietinę Burmą.

zės. ir skubiai varosi per 
japonu linijas. Japonai des
peratiškai kontrata kuoja, 
bet yra išmušami su dide
liais nuostoliais.

AMERIKOS-SVEDIJOS
SANTYKIAI BLOGĖJA

STOKHOLMAS, geg. 9.— 
Amerikos užsienio ekonomi
jos administracijos atsto
vas Stanton Griffis vakar 
matėsi su Marcus WaUen- 
berg, Švedijos žymiausiu 
bankininku.

Griffis nuvyko švedijon, 
kad rasti priemonių kaip 
sumažinti ar nutraukti Šve
dijos balberingų eksportą 
Vokietijon.

Sakoma Griffis pranešęs 
švedams, kad Amerikos- 
Švedijos santykiai pablogė
jo po Švedijos atsisakymo 
nutraukti savo išdirbinių 
eksportą Vokietijon.
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TORONTO LIETUVIU GYVENIMAS
Prieš šv. Velykas per vi-į Balandžio 15 d. lietuvių 

są Didžiąją Savaitę iki po kalbos mokyklos naudai bu- 
Velykų pirmadienio lietuvių vo suruoštas koncertas. Pu- 
bažnyčioj kun. J. Kidykas, blikos atsilankė nemažai.
S.J., laikė rekolekcijas. Žmo
ni s gausiai lankėsi per vi
sut dienas, rytais ir vaka
rais: ėjo išpažintis ir prie 
Šv. Sakramentų. Būtų di
džiausia nuodėmė ir Dievo 
bausmė, jeigu kas be prie
žasties būt apleidęs rekolek
cijas, ypač sulaukus tokio 
brangaus svečio, tokio gero 
pamokslininko, kokio Toron
to lietuviai nėra turėję. Už 
suteiktas mums Dievo ma
lones begalo esame dėkingi 
tėvui Kidykui.

Velykų sekmadienį prisi 
rinko žmonių pilna bažny- 
čiaų Nors buvo parūpinta 
daugiau suolų, bet visiems 
neuž'eko; daugelis turėjo 
stovėti. Tai istorinis atsiti
kimas, kad tokia minia ga
lėjo susirinkti. O koks gra
žus huvo vaizdas laike šv. 
Mišiųi, kuomet visi in cor-

Suvaidinta trys veikalai. Du 
veikalus vaidino suaugusie
ji ir jaunuoliai: mokyklos 
komiteto pirm. P. Jarasū- 
nas, O. Kalinauskienė, Van
da Jarasunaitė, P. Uzbalis. 
St. Matjošaitis, J. Bany lis 
ir St. Balčiūnas. Sufleriavo 
mokyklos komiteto sekreto
rė, S. Pundaienė. Abu vei
kalai puikiai išėjo visais 
atžvilgiais, o publika turėjo 
juoko iki ašarų; sako. dar 
niekas nebuvo suvaidinę, 
kad taip prajuokintų publi
ką.

Vaikučiai vaidino “Vely
kų Bobutė”, dviejų veiks 
mų pasaką. Tiesiog meniš 
kai, labai gerai lošė ir dai
na va Štai, tie mūsų naujos 
kartos busimieji menini?, 
kai: Valerija Jarašiūnaite 
vaidino Velykų Bobutės ro
lę, Jonas Grunskis — Ba
landžio, Elma Beinorytė — 
Motinos, Algirdas Uzemec

REZIGNAVO IŠ PREZIDENTYSTES

Dėl iškilusių United Mine Workers, CIO, 12 distrikte 
nesusipratimų, rezignavo distrikto prezidentas Ray Ed- 
munson (kairėje). Nuotraukoj jis atsisveikina su vienu 
angliakasiu SpringfieLde, III. (Acme-Draugas teiephoto)

pure ėjo prie Dievo stalo 
priimti šv. Komuniją, kurią j kas Jonuko, mergaičių 
dalino tėvas Kidykas ir kle-' ro^es vaidino: Ahutė Rač 
bonas kun. V. MacGivney. kauskaitė, Aldona Pundziū-

_______ tė, Vladzia Grunskytė, Iza-
LabaiTėvas Kidykas suorgani 

zavo Šv. širdies Jėzaus Są 
jungą maldos apaštalavimui 
Daug žmonių žadėjo prisi
dėti prie bendros maldos si 
Amerikos lietuviais iki lt 
d. vasario už laisvą Lietu 
vą. Aplankė lietuvių kalbos 
parapijinę mokyklą, taipgi 
ir anglų kalbos mokyklas, 
kuriose mokinasi lietuvių 
vaikučiai. Aplankė ligonius 
suteikdamas šv. Sakramen
tus. Atvežė nemažai malda
knygių, kurios buvo išpar 
duotos.

Mūsų klebonas ba galo dė
kingas tėvui Kidykui. Visuo
met jį prisimena, ypač per 
pamokslą ir prašo žmonių 
pasimelsti už jį.

Kunigui J. Prunskiui nuo
lydžiai dėkojame už reko 
mendaciją.

bele Grubevičiūtė. 
gražiai deklamavo A.. Pun 
dziūtė ir Vytautas Jarašiū
nas. Pastarasis tik trečias 
mėnuo, kaip lanko lietuvių 
mokyklą. Kaip tėvas P. Ja
rašiūnas, abi dukrelės, tai} 
ir sūnus turi įgimtus artis
tiškus gabumus. Dar nei vie
no vakaro nebuvo suruošta, 
kad kas nors nedalyvautų 
iš Jarašiūnų šeimos scenoje.

Vakaro programą prane
šė M. Dervinis. Prie kasos 
dirbo mokyklos komiteto ka
sininkas Pr. Lazauskas. 
Prie minkštų gėrimų parda
vinėjimo Aif Pundzius.

Labai įdomią ir pamoki
nančią prakalbą pasakė pa
rapijos klebonas kun. V. 
MacGivney. Ragino visus 
leisti vaikučius į lietuvišką 
mokyklą, kad neužmirštų> 
savo gimtos lietuvių kalbos.1 
Sakė, ‘‘štai, žiūrėkit, kaip 
vaikučiai yra gražiai išla
vinti, kaip mums visiems 
malonu yra pasidžiaugti ir 
pasigerėti jų darbo vai
siais.”

Lietuves konsulas G. L. 
P. Grant-Suttie prisiuntė te
legramą iš kito miesto, lin
kėdamas mokyklai ir vi
siems daug laimės. Labai at
siprašė ir apgailestavo, kad 
negalėjo dalyvauti minėta
me koncerte, nes buvo už
imtas valdiškais reikalais.

Toronto arkivyskupas J.
, C. McGuigan per savo ga
nytojiškus Laiškus į visas 
diecezijos parapijas, taipgi 
ir per radio į visus geros va
lios žmones atsišaukė dėl 
didelio trūkumo katalikiškų, 
aukštųjų mokyklų. Katalikiš 
koše mokyklose mokslo pro
grama daug aukščiau stovi

nudriko Kadio Valandom: 
W.H.F.C. 1420 Kilocycles----

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

Nedalioj, 1:10 vai. vakare.

Parapijos jaunimo pirmi
ninkas Simas Bonikis sugrį
žo iš atostogų gerai svei
katoj sustiprėjęs. Rengiasi 
šaukti jaunimo susirinkimą 
ir suorganizuoti didelę Vy
čių kuopą.

Didžiausia Lietuvių 
, Jewelry Krautuvė
Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nų ir Įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

i

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC 

<213 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

i“!

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per š} Pavasarini 81 Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

Utamikais, Kctvergaia ir Suba- 
tomis iki 9:30 vai. vakare.

kis daviniai. Bėgyje vieno 
mėnesio vien tik iš lietuvių 
parapijos surinko virš šešių 
šimtų dolerių, o iš visos die
cezijos virš pusantro mili
jono dolerių. Tai tik per 
vieną mėnesį laiko. Du as
menys, kurių pavardės ne
buvo skelbiamos, paaukojo 
$86,000.00. Tokiam kilniam 
tikslui žmonės gausiai au
koja. Korespond.

ir geriau sutvarkyta, negu 
ne katalikiškose mokyklose. 
Todėl į katalikiškas mokyk
las veržiasi ir ne katalikai 
mokiniai. Skubiausiai reika
linga šešių aukštųjų mokyk- 
lų Toronto vyskupijoj. Ka
dangi tokisfm darbui reika
linga. didelė soma pinigų, 
tad arkivyskupas atsišaukė 
į visus prašydamas, kad lais 
vu noru, nuo tikros širdies 
pasižadėtų per du metus 
kas mėnuo nors po du dole
rius, ir daugiau, jeigu kas 
gali, paaukoti. Ir. štai, ko-

EXTRA1 EXTRA!
Permainytas 

vardas Ir

Lietuviškas 
Žydukas — 
N. KANTER

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone IARD8 6054

Ya* Geriausias Lalluw PbM Plnaoa BflUea 
Namų Materijolą Ui Dar Žemomis Kainomis I 

Atvykite | mftsų Jardą Ir apMrCMto ata
ką Ir ankštą rfli| LENTŲ—BHLLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOM. — 
dėl garažų, porėtų, vilkų, skiepų Ir flatų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pei statymo namų.

DABAR

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LTTWINAfl,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ - BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT 8UPERVISION

STANDARD 
FEDERAL

' $ SAVINGS
AND

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

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

nn~'" ii ii _ i. ■ b

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
JOTAS IR MANDAGUS 

PATABNAVIVAS
KRHZPKITSS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius Ir Tidlnlnkim
DABARTINI 
DIVIDKMTŲ
RATA......

1751W. 47th Street

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NUŪŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
* Greita joms pagalba vienos 
minutės masažavimu su DEVI- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva 4 E85VINES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 

“ rancija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — N cnt (dažantis
800 N. Clark St., City 

aUPERIOR 1462.

Ben. 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehlll 0617 
Offlee TeL HEMIeck 4849

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS
Nuo 2 Iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus
2423 West Marųuette Road

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMS!
Tik rimą per* aklų visam nyr.nl- 
mul. Saunokit. j&« leisdami iSe<- 
zamltruotl Jaa moderniiklausia 
metodą, kurią regėjimo makalas 
rali ntelkti.

S« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinti), karte prašali

na ris* aklų įtempimų.

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

OrTOMPTRIOTAl
1801 So. Ashland Avenue 

’• > Kampas lS-toa
Mėtomu OANAL SUS, OMcaąo 

OFISO VALANDOS i 
Kasdien 1:10 a. m. Iki (:S0 p. m. 

Trečiai. Ir iriteil. IiM a m.
•*. iki T:00 p. m.

'DR/G. SERNER
•v
LUIUTU AKIŲ GYDYTOJAS 

30 Barių patyrimas fflSf
Tekt Yards 1839 V 

Pritaiko Akinius,
Kreivas Akis 

Ištaiso, j
Ofiso Ir Akintų Dirbtuvė 
fM91 SO. HALSTED ST.

mpas 34th Street 
Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 Iki 8

Sekmadienyje pagal sutarti. v

WHOLESALE į 

FURNITURE

BROKER
Everything ia the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWR(M)MS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

iaigitu
VIENINTttLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - U50 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 iki 8 v. v. 
"MARGUČIO ofiso adresas:

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SUBGEON 
4845 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nne 3 Ri 4 ir nno 6 Iki 8 vai vnk. 

Nedėtomis pagal notarų
Ottoe M. TABto 4787

TsL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4845 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Trečiadieni pagal sutarti. z

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao vaLt 1-8 Ir 9—9:99 E. H. 

Trečiad ten lala pagal atitarti

TsL YARda 9921
iirr.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Mka vaL: nno 1-3; nno 6:30-8:39 
758 West 35th Stree4

TeL CAN ai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ir

REZIDENCIJA
3241 West 68th Place 

Tel. REPnbto 7868 ,

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 ūd 9 vaL vakare.

TeL YARds 3149

DR. V. A. ŠIMKUS

744 Weat 35th Street 
YkL: 11-13; 3-4; te 8:30-8:39 

Pirmadieniais—2-4 Ir 6:30-8:30
Šventadieniais—11-13.

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI V I

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

DR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. TeL: MIDway 2884

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

Oflao TeL .... VIRgtnia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
UGONTU3 PRIIMA:

Kasdien nno 2:00 Dd 8:00 vaL 
Trečiad. tr Sekm. tik susitartus

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1448 S. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

CL47 8. Halsted St, Chicags 
Pirmadieniais, Trečladieniato

Z fcr Beštadieniata
VaL: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rea. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsil lepiame^—

VALANDOS:
Pirm. Antr., Ketvir. 6 iki 9'rak.; 
•./Penktad. 8:30 Ori 9:30 vak.

Šeštad. 6 vaL IM 9:30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J. W. Coethe 4’



Trečiadienis, geg. 10, 194Ą DTENRASTTS DRAUGAS, CHTCAOO, UUNOIS J5

CLASSIFIED’ AND "HELP WANTED“ ADS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS” HELP VfANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

121 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoloh MM-MM

SVARBUS PRANEŠIMAS

War Manpr>wer OommlMloa nu- 
ntatymal rrlk»lan|» kart įlanni- 
mas darbininku turi Jslgrytl Pa- 
Uitonavlrao llaAt* (jdatement of 
avaJIahlllty) nuo <l*b*rthiAs dar
bo (.stalam — ar nuo War Man- 
power Oommlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje (stalfroje. 
Persltlkrlnklt ar Jils galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga palluosa- 
dmo raitas, .liis sutaupysit sau 
Ir darbo Įstaigoms daug laiko.

HH.P WANTF.D — VYRAI

LANGŲ PLOVRJŲ—HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper’s Ofisan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Rherldan Road

DŽENITORIŲ
Paikios darbo sąlygos šva

rioj vėsioj dirbtuvėje.
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Ma.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. 

(4530 West)

VYRŲ
Reikia lioduoti trokus. Darbas 
naktimis, geramokcstis, viršlaikis.

PAŠAUKIT YARDS 4311
VAIKINO—16 MET|' AR SUVIRS
už ehlpplng klerko pagelblnlnku. 50c 
J vai. pradedant lr viršlaikis. 
TEXTn.E YARN OO., 1783 Milwau- 
kee A Ve.

' REIKIA
PATYRUSIU AR MOKINIŲ 

SWITCHMEN
APPLY MR. C. E. SHERMAN

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

Tel. VTRginia 2471

PIRKITE KARO BONUS!

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

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithnanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

CALL! AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★

HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI HLUP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

DIDŽIOJO NEVY YORKO IR NEVY JERSEY LIETUVIU 
PARAPIJŲ SODALIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEM KARO DARBAM 
PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEKEIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKIT Į

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

Central

Steel & Wire Co.

PAKUOTOJŲ
Paikios darbo sąlygos 

švarioj vėsioj dirbtuvėje
Clearing Distrike

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask Division 

4951 W. 66th St.

Dirbtuvės Darbininkų 
VYRŲ 

★ ★ ★
GERA PRADINE MOK. 

IR
PROGA ĮSIDIRBIMO

★ ★ ★
100% KARO DARBAI

Nuolatiniai Po Karo Darbai
MATYKIT MR. LETTO

paraGon die
CASTING CO.

5851' W. DICKENS AVĖ.

VYRŲ
Virš 50 Metų

DIENĄ AR VAKARAIS 
DARBAMS

Nereikia kilnoti ir nėra sunkių 
darbų.

DARBO VIETA APRIBOTA

WESTERN UNION
TELEGRAPH CO.
417 S. LaSalle St
JAUČIŲ MUŠIMO 
FLOOR BUČERIŲ 
FLOORS MEN ir

ABELNŲ KNIFE MEN
Svarbi Pramonė 

Aukšč. Mokestis ir Pastovumas
Po Karo Progos »

ILLINOIS PACKING CO. 
911 W. 37th Place 

YARds 3840

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Od 60 
metų senumo. Valandos: nao 6:30 
vakare Iki 12:00 valandos nakt). 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžins 20 iki 50 metų.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

Atslšanldt

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Empioyment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

OPERATORIŲ
Patyrusių prie power siuvimo 

mašinų.
VESTMENT DIRBTUVE . 

PASTOVUS DARBAI
28 NORTH FRANKLIN ST.

DŽENITORKŲ
Puikios darbo sąlygos šva

rioj vėsioj dirbtuvėje.
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask Division 

4951 W. 66th St.

MERGINTI — MOTERŲ•
Prie lengvu dirbtuvės darbų. Svar- 
bfla karo darbai. 57 į vai nra- 
dedant. C2’4e. po 30 dienų. Ataišail- 
klt 7:30 ryto iki 4 pp.

RIVAL PACKING CO.
4500 S. Tripp Avė.

VYRAI IR MOTERYS

MALIAVOTOJŲ

IR

POPIERUOTOJŲ

UNION
THEO. EBERT AND CO. 

830 Diversey Parkway
BUCKINGHAM 4770

•Svarbiai 

Transportacijos 

Pramonei Reikia 

IŠTIKIMŲ VYRŲ

BUŠAM MEKANIK. 

BUŠŲ VALYTOJŲ 
★ ★ ★

Dabartinės ir po karo pro
gos. Puiki mokestis, laikas 
ir pusė virš 40 vai.

SANTA FE 

TRAILWAYS
441 E. OHIO ST.

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tokj darbą, kurj 
norite Ir pajėgsite dirbti.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

VYRŲ!

Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

SHEAR VYRŲ
Reikia vyrų prie Plieno

Sųuaring Shears.

z SHEAR HELPERS 
IR ABELNŲ PLIENO 
WAREHOUSE DARB.

Reliance Steel Corp.
1601 S. Wolcott

CANAL 2442 G. A. COOPER

BUS MERGINŲ
Dirbtuvės cafeterijoj. Pui
kios darbo sąlygos švarioje 

vėsioje dirbtuvėje
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask Division 

4951 W. 66th SL

DIAMOND BORE 
SET UP VYRŲ 

SURFACE PLATE 
SCRAPER — PATYRUSIO 
PRECISION ASSEMBLERS

/ PATYRUSIŲ 
INTERNAL GRINDERS

PATYRUSIŲ 
Atotšanklt 8:30 ryto iki R pp.

. MINNEAPOLIS 

HONEYWELL
4737 W. DIVISION ST.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 80c Į valandą an 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių.

5c premija dirbantiems vakariniais 
ar naktiniais šiftais. Pirmas šlftas 
7:30 ryto Iki 4 pp., vakarinis šlftas 
4 pp. Iki 12:30 ryte, naktinis šlftas
12:30 Iki 7:30 ryte.

ATSMAUKTI1 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm šeštad.
8:10 ryto Iki 4:80 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

Reikia

Cafeterijoj

Darbininkių
★ ★ ★

COTTNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniui laikui, dieną ir naktį 
šiftams.
DISIIT PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos šiftui.
CASHIER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CHECKER — dalinio lai
ko, vakarais.
VYRO — ahelnam virtuvės dar
bui. Pilno laiko, dienos šiftui. 
Valgis Ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.
Tmklt Douglas Park “L” Iki Durų.

GERA PROGA \

PARSIDUODA — 68 GRAŽCS AKE- 
KIAI žemėg — arti bažnyčių ir mo
kyklų. 14 mylių pietvakaruose nuo 
63rd ir Harlem. Gera transportacija 
iki miesto. Puikus tvartas, namai. 
16 akerių medžiais apaugus ganvk- 
la. $15.000 — Caab. J. E. HOFF- 
MAN, 918 N. Iz'amington Avė.

PARSIDUODA — 5 kambarių bun- 
galow. furnaao šiluma. Naujas sto
gas ir nauji lietaus vamzdžiai. Arti 
viešos ir parapijinės mokyklos, ge
roj apielinkėj. Homan Avė. arti 56 
St. 2 karam garadžius. Pašaukite— 
HEMLOCK 5673.

VYRŲ dlrbtuvSs darbams. Patyri
mo nereikia. Drafto paliuoauotl. 
Pradinė rata 80c j vai. LINO-PASTE 
CO., 1948 W. Carroll.

MOTERŲ
Mekaniškai palinkusių atlikti 

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

R. R. DONNELLEY k SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenue

Vėl kovoja
r

Japonams užpuolus Pearl 
Harbor, ten buvo paskan
dinta ar dalinai sužalota net 
19 karo laivų. 18 jų jau pa
taisyta ir vėl kovoja su ja
ponais. Tik vienas karo lai
vas “Ariozna” nepataiso

PUNCH PRESS 

OPERATORIŲ
Prie lengvo Bianldng ir forming

PASTOVŪS DARBAI 
GERA MOKESTIS

STORKLINE FURNITURE 
CORP.

4400 W. 26th ST.

. DIE CASTING
MACHINE OPERATORIŲ

Aukščiausia rata mokama ir 
piece work. Užtenkamai viršlaikio. 

Diena ir naktį šiftai.

NATIONAL DIE 
CASTING CO.

600 N. Albany Avė.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyru»lų. 987.80 J mėnMf 
Pilnam ar daliniam laikui 

KrelpkltSa prla Houaekeepar.
BDOEWATER BEACH HOTEL 

Rd.

Ar žinai, kad
Žmonės sako, kad strau

sas esąs prastas kovotojas. 
Pamatęs priešą, jis savo 
galvą kiša į smėlį. Neteisy
bė, ir šis paukštis moka ko
voti. Jis spiria koja ir kar
tais didelį vyrą paguldo.

mas.\

Brooklyn, N. Y. — Ant
ras iš eilės bendras suvažia
vimas šios aįpylinkės lietu
vių parapijų sodaliečių įvyks 
gegužės 21 d., Šv. Jurgio 
parapijoje. Numatyta įdomi 
programa. Kviečiamos visos 
šios apylinkės mergaitės, ar 
jos dabar priklauso prie So- 
dalicijos, ar ne; net ir jau
nos moterys gali dalyvauti 
šioje konferencijoje. Tikros 
esame, kad išmoksime ge
riau pažinti, kas yrą toji 
Sodalicija, arčiau prie jos 
dvasios prieisime, pasidary
sime geresnės katalikės, iš
tikimesnės dukros Pan. šv. 
Marijos ir Jos Sūnaus.
KONFERENCIJOS
TVARKA
Obalsis; prie Jėzaus 
per Mariją

1:00 P. M. registracija.
2:00 P. M. sesijos pradžia 

bažnytinėje salėje.
1) Malda.
2) Įžanginė sveikinimo 

kalba — Ona Daukantaitė, 
šv. Jurgio parapijos soda- 
liečių prefekte.

3) Giesmė “Kristui Ka
raliui’’.,

4) ' BrooklynoNew Yorko 
parapijų sodaliečių raportai.

5) Sveikinimas: kun. Tho- 
mas J. Suterhland, Brook
lyno diecezijos sodalicijų di
rektorius.

6) Kalba: Marijona 
Schultz, Apreiškimo parapi
jos, Brooklyn, Katalikų Jau
nimo Draugijos laikraščio 
“The Annunciator” redak
torė.

7) New Jersey parapijų 
sodalicijų raportai.

8) Kalba: kun. Francis P. 
lįeBuffe, SįJ’t.v , Sodalicijos 

Rytinių valstijų direktorius.
9) Diskusijos ir klausi

mai.
10) Nauji sumanymai, y- 

pač svarstymas sutvėrimo 
pastovios New Yorko ir New 
Jersey Lietuvių Sodalicijos 
apskrities.

11) Giesmė prie Pan. šv. 
Marijos už kareivius ir jū
rininkus.

12) Sesijos uždarymas.

5:30 P. M. pertrauka.
6:00 P. M. procesija į baž

nyčią, dalyvaujant visoms 
sodalietėms, giedant Pan. Šv. 
Marijos litaniją.

Pašventinimas vainiko.
Apvainikavimas Pan. šv. 

Marijos kaipo sodaliečių ir 
Gegužės Karalienės — Ona 
Daukantaitė, prefekte šv, 
Jurgio parapijos Sodalicijos, 
Brooklyn.

Garbės palydovės iš visų 
Didžiojo New Yorko ir New 
Jersey parapijų.

Giesmė “Marija, mes šia'' 
dien Tave apvainikuojame”.

Gyvų gėlių bukietų įtei
kimas prefektės ir visų pa
lydovių.

Pamokslas: kun. Stasys 
Raila, Šv. Kazimiero para
pijos, Philadelphia, Pa.

Pasiaukojimo aktas Die
vo Motinai Pan. švenčiau
siai Marijai.

Palaiminimas Šv. Sakra
mentu.

Užbaigimo giesmė “Tave 
Dieve garbiname.’’

7:00 P. M. salėje vaišės 
ir pasilinksminimas.

Dainos išpildomos visų 
dalyvių.

Perstatymėliai: viešnios ir 
vietos sodalietė®.

Visus užkviečia:
Šv. Jurgio parapijos Soda

licija: Ona Daukantaitė, pre
fekte, Morta Karpi ūtė, raš
tininkė.

Rengimo komisija: Adelė 
Bartkiūtė, Elena Maldeikiū- 
tė, Eugenija Karpiūtė.

100 išgelbėjo
Sąjungininkų pareigūnai 

pranešė balandžio 28 dieną, 
kad 100 misijonierių, įskai
tant 40 vienuolių, buvo iš
gelbėta Olandijos apylinkė
je, kai buvo įvykdyta inva
zija šiaurėje Naujos Gvinė
jos. Grupėje yra 13 ameri
kiečių, septyni olandai, trys 
lenkai, vienas australietis 
ir vienas čekoslovakas. Kiti 
yra vokiečiai.

Vaikai yra gyvenimo žii 
dai. Jais remiasi gyvyb

TARNAIČIŲ — Darbas dienomis. 
Kreipkitės prie Housekieeper, Ser
vice Entrance.
UNIVERSITY CLUB, 76 E. Monroe.

Hannegan sako reikia 
draftuoti Rooseveltą

NEW YORKAS, geg. 9.— 
Demokratų nacionalinio ko
miteto pirmininkas vakar 
pareiškė, kad demokratų 
partija reikalaus, jog Pree. 
Rooseveltas statytų savo 
kandidatūrą ketvirtam ter
minui nes Amerikos žmonės 
“nori užbaigti pradėtą dar
bą po ta pačia vadovybe, 
kuri yra privedusi taip arti 
galutino laimėjimo.”

Vaistai
Kinijoje yra didelis tru

kumas vaistų. Misijonieriai, 
kurie Kinijoje darbuojasi, ir 
kasdien slaugo po 1000 žmo
nių, sako, jog jie daugiau 
brangina vaistus negu auk
są.
PIRKITE KARO BONUS!

PELNINGAS SPORTAS I

Lenktynių arklys vardu Pensive, nuosavybė čikagiečio Warren Wright, Kentucky 
arklių lenktynėse išbėgęs pirmaas. Sykiu jis savininkui “išnešė” $64,675.00. Tai di
džiausias Amerikoj tos rūšies sporto istorijoj' prizas. (Acme-Draugas telephoto)
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Jie nori pilnos laisvės

lietuviu informacijų Centro reikalu
Nors dar neturime po ranka oficialaus pranešimo, 

tačiau, kaip vakar rašėm, yra faktas, kad Amerikos 
Lietuvių Taryba padarė didelį ir drąsų žygį — New 
Yorke atidaro Lietuvių Informacijų Centrą.

Toks centras mums, Amerikos lietuviams, net taikos 
metu buvo reikalingas. Kai kurios tautos panašius in
formacijų centrus visuomet palaiko. Mes gi, nė šio karo 
metu, kuomet tiek daug yra pavojų mažųjų tautų atei
čiai, ligšiol nepajėgėme sutvarkyti pasaulio informavi
mą apie lietuvių tautą ir jos aspiracijas.
PRIEŠAI SIAUČIA

Prieš Lietuvą šiandien yra vedama milžiniška pro
paganda. Ne tik tie, kurie po šio karo Lietuvą nori 
pasigrobti, skleidžia visokiausias melagystes prieš lie
tuvių tautą, bet ir šiame krašte yra įstaigų, laikraščių, 
žurnalų ir individualų, kurie padeda mūsų priešams 
dirbti prieš Lietuvą, skleisti prieš ją melagystes ir 
šmeižtus. Tai biauriai propagandai nesigailima išleisti 
dideles pinigų sumas.

Mes būtume ne lietuviai, jei galėtume pakęsti mela
gystes, šmeižtos ir visas pastangas, kurios yra deda
mos pražudyti Lietuvos valstybę ir likviduoti lietuvių 
tautą. Mes turime sutelkti į krūvą visas savo gyvąsias 
pajėgas, kad ginti garbingą Lietuvos vardą, kad pa
dėti Lietuvos žmonėms išsilaisvinti iš nacių priespau
dos, kad patalkininkauti jiemji jų milžiniškose pastan
gose įžengti į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

ALT DARBAI
Amerikos Lietuvių Taryba, kuri jau daug stambių 

darbų atliko tame sąjūdyje, jau seniai planavo įsteigti 
tokį centrą Amerikoje, iš kurio plauktų į visą kraštą 
teisingos ir tikslios žinios apie Lietuvą ir lietuvius, ku- 
rl3 atremtų priešų puolimus, daromus per spaudą ar 
kitokiu būdu.
DIDELI UŽDAVINIAI

Lietuvių Informacijų Centrui teks leisti padidintą 
ir paįvairintą anglų kalba biuletenį, gal būt net žurna
lą anglų kalba, spausdinti anglų kalba brošiūras ir kny- 
g s apie Lietuvą, informuoti kitataučių spaudą, val
džios įstaigas etc. Be kitų visų svarbių darbų Lietuvių 
Informacijų Centrui reiks rinkti medžiagą Lietuvos 
bylai ginti. (
VISUOMENES PAREIGA

Mūsų žiniomis, ALT taupė jon sudėtus centus, kad 
informacijų centro pradžiai turėti lėšų. Turimų lėšų 
tik keliems mėnesiams teužteks. Mūsų duosnioji visuo
menė turės pasirūpinti, kad tą centrą pastoviai būtų 
galima išlaikyti. Ir mes nė kiek neabejojame, kad Ame
rikos visuomenė, matydama daromas didžiąsias pas
tangas lietuvių tautos gyvybei gelbėti ir jos teisėms 
ginti, auras lėšų Lietuvių Informacijų Centrui, kad jis 
galėtų dirbti plačiu užsimojimu.

Mes iš savo pusės žadame paramą ir LIC vadovybei 
linkime geriausio pasisekimo jos sunkiuose darbuose 
ir garbinguose užsimojimuose.

*
Katalikei turime gerai įsidėmėti, kad Jo šventenybė 

Popiežiuš Pijus XII prašo visų pasaulio katalikų visą 
šį gegužės mėnesį pašvęsti maldoms į Mariją, maldau
jant pasauliui taikos, paremtos teisingumu ir meile.

PASIKALBĖJIMAS SU LENKŲ KARIAIS
Asaociated Press korespondentas Eddy Gilmore ap

rašo įprof. Lange, kurs šiomis dienomis lankėsi Rusi
joj, pasikalbėjimą su lenkų kareiviais, kariaujančiais 
ęreto. rusų kareivių. Daug kas gal įsivaizdavo (jų tar
pe ir prof. Lange), kad tie kareiviai yra nusistatę už 
steigimą sovietinės Lenkijos. Bet pasirodė, kad taip 
nėra.

Patsai prof. Lange užklausęs:
‘‘Kokios Lenkijos jūs norit?”
‘‘Demokratinės Lenkijos” — atsakyta.
“Ką jūs suprantat sakydami demokratinė Lenkija?” 

— užklausė prof. Lange.
r “Mes norime žemės, teisės balsuoti, žodžio laisvės 

ir spaudos laisvės. Mes norime geresnio gyvenimo vi
siems. Mes norime vyriausybės, sudarytos taip kaip 
Britanijoj, taip kaip Ąmerikoj.”

Toks tai buvo atsakymas lenkų kareivių Rusijoj.
PRIEŠINASI LENKIJOS KOLEKTIVIZACIJAI

Kai tas pats profesorius užklausė, ar lenkų karei
viai nori kolektivizacijos Lenkijoj, susilaukta griež
čiausio atsakymo, kad ne.

Taigi, matot, net pačioj Rusijoj esantieji lenkai ka
reiviai nori, kad jų kraštas — Lenkija būtų visiškai 
laisva, nepriklausoma ir demokratinė valstybė. Jie ne
nori, kad jų tėvynė virstų sovietine ir būtų prijungta 
prie Sovietų Rusijos. Jie nenori, kad lenkų žemė būtų 
suvalstybinta, sukolektivizuota ir privatinė nuosavybė 
panaikinta.

Iš to pasikalbėjimo yra aišku, koks yra lenkų ir kitų 
tautų žmonių noras. Visos tautos nori būti laisvos ir 
gyventi nepriklausomai ir demokratišku ‘ gyvenimu. 
Maskvos ponai, siekdami Rusijos kaimynines tautas sau 
pasiglemžti, eina prieš tų tautų žmonių valią, nusista
tymą ir troškimus.

Rajoninės lietuvių Konferencijos
Amerikos Lietuvių Tarybos iniciatyva yra organi

zuojama visa eilė rajoninių lietuvių konferencijų. Jau 
buvo paskelbta, kad jos bus — Chicagoj, Clevelande, 
Pittsburghe, Wilkes Barre, Philadelphijoj, New Yorke, 
Binghampton, N. Y.

Šiomis dienomis W«terbury, Conn. Lietuvių Tarybos 
skyrius pranešė, kad Connecticut lietuvių konferencija 
įvyks gegužės mėn. £8 d. Daromi prisirengimai, kad 
toji konferencija būtų gausinga ir sėkminga, šis ALT 
skyrius į Tarybos centrą šiomis dienomis prisiuntė 
$200.00. Bridgeport, Conn. ALT skyrius prisiuntė $40.00.

Taip jau pranešta, kad Massacfrusetts, Maine ir New 
Hampshire ir Vermont valstybių lietuvių konferencija 
įvyks birželio 11 d. Bostone. Spėjama, kad ši lietuvių 
konferencija bus viena iš sėkmingiausių.

Teko nugirsti, kad ir Shenandoah, Pa., apylinkių lie
tuviai planuoja šaukti konferenciją. Dar nieko negirdė
ta iš Detroito ir Los Angeles, Cal. lietuvių veikėjų, ku
rie taip jau neturėtų atsilikti nuo kitų rajonų.

Svarbiausias šių rajoninių lietuvių konferencijų tiks
las — geriau ir tampriau susiorganizuoti Amerikos per
galei pagreitinti ir Lietuvai išlaisvinti.

★
Gina "kovojantį humanistų"

Sovietų “kultūrinės organizacijas” Maskvoje sušau
kė specialius susirinkimus, kurių tikslas buvo ginti 
Char lie Chapliną, kaipo “kovojantį humanistą”, kuris 
“garbina” meilę” ir kuris “pats vienas kovoja prieš gy
venimą”. Kai kurie rusų “kultūrininkai” taip “nuošir
džiai” gynė Chapliną, kad jo buvusią bilą pavadino 
kažkokiu Hearsto ir McCormicko laikraščių sąmokslu

Jei Maskvos “kultūrininkai” mato reikalo ginti to
kius Hollywoodo “humanistus”, kaip Chapliną, tai jie 
išduoda labai prastą atestatą savo kultūringumui.

★
Geras reiškinys

“Amerika” rašo:
“Brooklyne viena didžiausių lietuvių draugijų yra 

siuvėjų lokalas. Jame narių — keliolika šimtų. Jo 
turtas skaičiuojamas ne šimtais, bet dešimtimis tūks
tančių dolerių.

“Kurį laiką lokalo susirinkimuose galėdavo pasi
reikšti beveik tik komunistai ir jų bendrakeleiviai. 
Nariai rinkdavosi negausiai — nė šimtas neatsilan
kydavo. Komunistų grupė visada ateidavo “in cor
pore”, na ir šienaudavo.

“Dabar jau kitoks vaizdas. Apie tai puikiai apra
šo mūsų “Amerikos” bendradarbis. Siuvėjų loka- 
las priklauso New Yorko Lietuvių Tarybai, o gegu
žės 14 d. turės gausią delegaciją New YorkoNew Jer
sey lietuvių draugijų konferencijoje. Kai tik demo
kratinių pažiūrų siuvėjai gausiau susirenka, komu
nistai nedrįsta nė rankos pakelti prieš jiems nepa
tinkamus ir net nepriimtinus siūlymus.”

GEGUŽĖS
MĖNUO

’ Rato Vysk. F. Btėys, MIC.

PIERRE MAURICE
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MAISTAS SIELOMS

“Matau geresnybių ir pri
tariu joms, o blogesnybes 
vykdau”, gražiais skambiais 
žodžiais pasakė stabmeldys 
dainius Ovidijus. Turėdami 
drąsos aiškiai dirstelėti į 
save, pastebime tą patį sa
vyje. Mūs išvaizda daug ge
resnė už mūs turinį ne dėl
to, kad norėtume veidmai
niauti, o dėlto, kad lengviau 
yra gražią išvaizdą negu 
gražų elgesį sudaryti. Mūs 
sumanymai kur kas kilnes
ni už mūs vykdymą ne dėl 
apgaulės, o dėl to, kad kil
niems sumanymams įvykdy
ti reikia daug daugiau stip
rybės, negu tiems patiems 
sumanymams sugalvoti. Kai 
kas sako, kad žmogus vi
sai neturįs jėgų savo blo
giems įpročiams pakeisti ge
rais. Net mintijama, kad vi
sos pasakos apie žmonių at
virumus iš blogo į gerą e- 
sančios pramanytos.

Šitų nuomonių skleidėjai 
klysta, nes jie nežino tos 
Gyvybės Duonos, kurią 
mums suteikė Kristus, pa
likdamas Savo tikrąjį Kūną 
ir Kraują, paslėptus duonos 
ir vyno pavidaluose, būtent, 
Švenčiausiame Sakramente. 
Giliai tai giliai yra žmogus 
nusmukęs! Sunku tai sunku 
jam iš jo sielos ligų išgy
ti! Bet Gyvybes Duoną, t. y. 
Švenčiausiasis Sakramentas 
padaro tokių daiktų, kurie 
nesutelpa į visuomenės moks 
lininku rūpestingai surem
tas ir susagiotas pažiūras. 
Jau nekalbėsiu apie ryškius, 
istorijoje žymėtus didžius 
žmonių atvirtimus iš blogo 
gyvenimo į gerą, iš klaidos 
į tiesą, padarytus Eucharis
tijos suteiktomis jėgomis, 
bet atydžiai dirstelėkime į 
pilkąjį paprastų žmonių gy
venimą ir ten rasime šim
tais ir tūkstančiais atvejų, 
kad aistringos prigimties 
vyriškis ar moteriška išlai
ko skaistybę iki žilai senat
vei ir iki mirties lentai, ne 
savo stiprybe, o Komunijos 
jėgomis.

Žmonėms šeimose gyve
nantiems tos Gyvosios Duo
nos reikia taip pat kaip ku
nigams ir vienuolėms, nes 
gyvenimas nelieka be naš
tos nė vedusių vyrų, nė iš
tekėjusių moterų. Tūla moti
na Komunijomis išgelbsti 
savo vaikus nuo pavojų, ku
riuos visi laiko neišvengia
mais.

Medicina neturi vaieto, gy 
dančio visas ligas. Bažnyčia 
turi Gyvybės Duoną. visaga
linčio ir visuresančio Dievo 
Kūną ir Kraują, tinkamą ir 
naudingą visuomet ir vi
siems. Svarbu mums išlaiky
ti kilniąją Kristaus nuotai
ką mūsų širdyje, tai kas
dien gerai ir gražiai priim- 
khn Komuniją. Kas šitą duo 
ną valgo, bos gyvas per am
žins (Jon. 6, 90).

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys)
Šitą popietį jie abu nebe

jautė to slogučio.
Teresė tarė:
—Danieliau, apie ką gal

voji?
—Apie tave.
—Tu visuomet sakais apie 

mane galvojąs. Ar tai—tie
sa?

—Bet, mano mažoji Tere
se, apie ką tu nori, kad aš 
galvočiau? Aš nieko netu
riu, kaip tik tave pasaulyje.

—Ir dar mamą Baurai- 
nienę?

—Taip, be abejo, aš ją 
labai myliu, mamą Baurai- 
nienę; bet ypač tave myliu. 
Kad mūsų išsižadėta, tai 
mus padarė giminėmis prieš 
gerąjį Dievą. Ar tu atsime
ni, kada aš tau pasakiau, 
kad tu ne mano sesuo?..

—0, taip .. ., aš verkiau!
—Ar tu mane labai mylė

jai?
—0, taip!
—Kodėl?
—Kodėl? Kodėl? bet aš 

nežinau!
—Ir dabar?
—0, aš tave myliu dar 

labiau, dar labiau ... Gal 
būt, kad aš bijojau tavęs 
netekti, nes tu nebuvai ma
no brolis; ir paskui* bijoda
ma bjauraus Bauraino! Aš 
tave prašau, Danieliau, būk 
išmintingas, kada tu mane 
gini; aš bijau, kad jis vieną

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

dieną tavęs neužmuštų!
—Tegu užmuša, jei nori,

bet niekados, man gyvam 
esant, jis negalės tavęs pa
liesti !

Teresė pasidarė meili:
—Danieliau, pasilenk, kad 

aš tave pabučiuočiau.
—Dabar matai, kad aš 

esu tavo vyresnysis brolis, 
kad mane bučiuoji.

—Dažnai aš matau B&u- 
rainą žiūrint į tave pikto
mis akimis... Aš tave pra
šau, Danieliau, būk ramus. 
Netgi jeigu jis mane muštų.

—Ne! to niekada neleisiu!
—Tu man sakei vieną die

ną: mes neturime nei tėvo, 
nei motinos, bet turime ge
rąjį Dievą ir švenč. Panelę, 
kurie mus labai myli. Aš 
viską tikėjau, ką tu man 
sakei, ir paskui aš tai jau
čiau. Aš juos Labai daug 
meldžiu dėl tavęs!

—Ačiū, mano mažoji Te
rese, pasitikėk savo vyres
niuoju broliu. Taip, Dievas 
budi viršuj mūsų; taip, jis 
mus labai myli ir visuomet 
mus globos ...

Ir toliau beveik pusbal
siu:

—Bet vargas tiems, kurie 
nuo mūsų gimimo dienos 
paliko mus našlaičiais; ge
riau būtų, jei jie visai ne
būtų gimę!

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
už pigesni nuošimtį — be komišino 

PAS

(Bus daugiau).

MUTUAL FEŪERAL
Savings and Loan Assn. oi Chicago
2202 W. CERMAK RD....................... Tel. CAN&l 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

8prlnjr«lnlal 
Mat rami SUidio Oourh

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

Ant visko sutaupysite 20% 
per VASARIO lr KOVO mėn

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD '

4

<4?
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CHICAGO IR APYLINKES
Laiškas draugijoms, 
klubams ir kuopoms

Gerbiamosios ir gerbia
mieji,

Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų Draugija, švęs
dama darbų ir vargų au di
deliais laimėjimais 25 metų 
jubiliejų, šį pavasarį, gegu
žės mėnesio 28 dieną, ruo
šia jubiliejinį seimą, kad 
bendrame susibūrime galėtų 
garbingai prisiminti praeitį 
ir susistiprinti ateičiai, Die
vo — vienuolyno ir lietuvių 
visuomenės darbui. Norime, 
kad šis seimas būtų vienas 
reikšmingiausių mūsų drau
gijos gyvavimo istorijoje. Jį 
galima tokiu padaryti su jū
sų pagalba. Todėl, iš širdies 
kviečiame atsiųsti delegatus- 
delegates iš jūsų draugijos, 
o kartu su jais atliksime 
gražų ir sėkmingą darbą.

Svarbu
Federacijos Chicago aps

krities susirinkimas įvyks 
gegužės 10 d., 8 vai. vaka
re, Aušros Vartų par. mo
kyklos kambary. Draugijų 
į? organizacijų, ypač Federa
cijos skyrių, atstovai būti
nai turi dalyvauti. 26 sky
rius yra numatęs vietą ben
dram skyrių išvažiavimai. 
Svarbu išgirsti, ką kiti sky
riai tuo reikalu pasakys. 
Taip pat turi atvykti Mote
rų Sąjungos ir ALRK Susi
vienymo atstovai, kurie bu
vo išrinkti trijų apskričių 
vakaro surengimui. Reikia 
pasitarti. Valdyba

Remia jaunimą
Lietuvių Piliečių Darbinin 

kų Pašalpos klūbas nutarė 
dalyvauti Lietuvos Vyčių 36 
kuopos vakare, kuriame bus 
atvaidinta “Katriutė”, N. P. 

Prieš akis stovi dideli dai p g [parapijos salėj, Moti-

BLOGA NUOTAIKA PAS ‘KABSU9”

Chicago basebolo rinktinės menedžeriui Jimmy Wilson 
rezignavus, visoj rinktinėj ir jos rėmėjuose susidarė blo
ga nuotaika. Šioj nuotraukoj matom naują veikiantįjį 
menedžerių Roy Johnson (kairėj) ir “coach” Milt Stock. 
(Acme-Draugas teiephoto)

Olio į teisėjus
komitetas veikia

Penktadienio vakarą Da
riaus Girėno salėj įvyko O- 
lio į teisėjus komiteto susi
rinkimas, kur dalyvavo su
virš šimtas žmonių. Išrink
ta komiteto valdyba; po to 
svarstyta apie sukėlimą fi
nansų ir platinimą tikietų 
bankieto, kuris įvyks Da
riaus-Girėno salėj, birželio 
4 dieną. Tikietų galima gaut 
pas adv. Grish, biznierių 
Balzeką ir komiteto narius. 
Duokles taip pat siųskit virš 
minėtom y pa tom, pažymint
Olis for Judge CommitteeI .

Susirinkime duosnūs lie 
tuviai padarė pradžią sukė
lime pinigų. Sudėta apie ke
turi šimtai dolerių ir išpirk
ta du šimtai bankieto tikie
tų. Tikietai po du dolerius

Pats kandidatas Antanas 
Olis pasakė, kad šįmet yra 
geriausia proga išrinkti dar 
vieną lietuvį į teisėjus.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

bai. Akademijos statyba, se
selės misijonierėa Argenti
noje ir kiti svarbūs reika
lai. Darbas nelengvas, ilgas, 
reikalaująs didžios kantry
bės ir medžiaginės paramos. 
Kas to darbo imsis, jei ne 
jūs, brangieji? Todėl, j būrį 
visi kilniaširdžiai geradariai, 
tieskime vienas kitam ran
kas, nes kur du stos, visa
dos, daugiau padarys. Savo 
neišpasakytai gražias ir ga
lingas jėgas aukokime kil
niems, skaistiems idealams 
— Dievui ir artimui.
Seimo dienotvarkė

9:30 šv. Mišios vienuoly
no koplyčioje.

10:30 pirmas posėdis Ma
rijos Gimimo parapijos sa
lėje.

12:30 pietūs.
2:00 antras posėdis, Ma

rijos Gimimo par. salėje.
5:45 seimo uždarymas.
6:00 palaiminimas Šv. Sa

kramentu vienuolyno koply
čioje.

6:30 seimo dalyvių pager
bimas, akademijos salėje.

Pasitikėdamos jūsų nuola
tiniu gerumu ir gailestingu
mu, lauksime delegatų-dele- 
gačių su patarimais ir au
komis.

S.K.A.Rėm. centro valdyba 
ir Šv. Kazimiero Seserys

dėl dovanų — dviejų karo
bonų, prašomos jas grąžin-

............ ti gegužės 12 d. Nesugrąži-šio klubo parengimams yra 1 . . _ , . _........  i nusios neturės teises prieispildę programas. Mat, kiu-i

nos Dienoje, gegužės 14 d., 
7:30 vai. vak. Vyčiai keliems

bo veiklus raštininkas J. R. 
Cherry yra Vyčių 36 kuo
pos pirm. Abi organizacijos 
visados viena kitai ateina į 
pagalbą.

Geras pavyzdys kitoms or
ganizacijoms. Remkite jau
nimą, o jaunimas padės 
jums.

Atvykite gegužės 14 d. pa
matyti “Katriutę”. Įžanga 
60c.

Taip pat gegužės 12 d. va 
kare, Dariaus-Girėno salė) 
bus linksmas vakaras, į kurį 
kviečiame atsilankyti ne tik 
koreivių motinas, bet ir pla 
čiąją publiką. Programą iš 
pildys Steponavičienės mer
gaičių choras. Įžanga 25c. S.

Skelbkite* Dien. “Drauge’

A. t
MARIJONA 

BKNDZAITIENB 
(po tėvab, VallnlaMč)

Gyveno 6354 So. Tripp Ave. 
Mirė Geg. 6 d. 1944 in., 6:30 
vul. vakare sulaukus pusės 
amžiaus.

Gintė Lietuvoje. Kilo 13 Ha
linių apskričio. Jurbarko par. 
Montvilų kauno. Amerikoje iš
gyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Joną ir niūrėtą Estelle;- 
brolio valkus Antana ir .^io- 
zapą Valinius ir Jų šeima* 
Sophie (laižai Jos vyrų Jerome, 
Marcelis Hliter joe vyrą Vin
centą tr jų šeima. ir daug ki
tų giminių, draugų tr pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 8o.
Western Ave. Laidotuvės (vyks 
ketvirtad., Geg. 11 d. 1944 m. 
16 koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta ) Gimimo Sv. Panelės 
Marijos parapijos batayčlą, ku 
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta J Av. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Moee laidotuvėse.

NnlMidę:— Sūnus, Marti,
Brolvaikiai ir Giminės.
Laid. direktorius Antanas B. 

Petkua Tetef. Graveliui 0143.

Paskutinis
priminimas

Darius-Girėnas Kareivių
Motinų klūbo narės, kurios 
buvo paėmusios knygute;

Panelių kova
Šiom dienom Chicagoje 

įvyko kova tarp dviejų pa
nelių dėl vieno vyriškio. 
Dvidešimt dviejų metų am
žiaus vyras buvo pašautas. 
Nesusipratimas įvyko ta
verne, kai vyriškis ir 17 me

tų amžiaus panelė gėrė, pa
skui atsiradę 30 metų am
žiaus panelė. Nu, ir prasidė
jo tarp merginų kova. Sar
gas pašovė vyriškį.

Platinkite “Draugą’

A A

A. +

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi įimnMiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Pašautas mokyklos 

jaunuolis
Walter Hutchison, 15 me

tų amžiaus, 2916 W. 38th 
pi., Kelly high school moki
nys, ir Thomas Benters, 16 
metų, 2912 W. 38th pi., bu
vo areštuoti praeito pirma
dienio vakare po to, kai Hut
chison buvo pašautas į koją, 
policija pareiškė, bandant 
apvogti garažą, užpakalyje 
4055 S. Franciseo ave.

Herbert Klatz, savininkas 
garažo, pašaukė policiją po 
to, kai jis paleido du šuvius 
į du jaunuolius, kai jis pa
stebėjo knibinėjant durų už- 
! raktą. Hutchison buvo su
gautas už kelių durų nuo 
garažo. Policija pareiškė, 
jis prisipažino ir pasakė 
Benters vardą, kaipo jo 
kampanijono.

10 nepilnamečių 
areštavo

Dešimt nepilnamečių jau
nuolių ir vienas jaunas vy
ras buvo sulaikyti ir keturi 
kiti jaunuoliai buvo ieškomi 
praeitą antradienį įvairiose 
Chicagos miesto dalyse, ry- 
šiumi su paskutinėmis va
gystėmis, apiplėšimais ir 
holdapais.

2,000 farmerių
U. S. Employment Service 

ofisas, Kankakee, gavo iš 
2,000 farmerių aplikacijas. 
Trokų daržinikystės ir ke- 
navimo savininkai nori gau
ti darbams karo belaisvių. 
Apie tai pranešė ofiso ve
dėjas Arthur J. Wunderlich.

PIRKITE KARO BONUS

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH SS22
W. VIRO. LUMP — Sijoti...........gg QQ
STOKER COAL, Aukšto* r&Um, $7*^5

2 nyk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP................... gĮĮ 25

> PETROLEUM COKE (Course). JĮ250 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) SĮQ <J5

J

Remkite ir platinkite "Draugg", nes iis ir 

jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

PRANCIŠKAI MITCHELL 
(Mačiulis)

Mirė gegužės 7 d.. 12 vai. 
vakaro, 1944 m., sulaukęs pu
sės amž. Uimęa Liet., Raseinių 
apskr., NetnaaSčių parap.

Amerikoj išgyveno 3o metų. 
Paliko nuliūdę: moteris Alek

sandra, po tėvais Snarkauskal- 
tė-; duktė Bronislava ir žentas 
Juozapas Bartoeh; sunnus 
Aleksandras; brolis Antanas 
ir broliennė Ona ir Seimą; 3 
pusbroliai; Juozapas ir Pran
ciškus Mačiulis ir Dominikos 
Lauraitis; pusseserė Izabelle 
Mačiulis: Švogeris Klenjonaa 
ir Švogerka Magdalena Hhar- 
ka uskas ir Jų Seimą ir kitos 
giminės.

Kūnas ' pašarvotas A. M. 
Phillips kopi., 3307 Lituanica 
Ave. Laidotuvės įvyks penata- 
dienj, gegužės 12 d., 8:30 vai. 
ryto iš kopi. j šv. Jurgio par. 
bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus nulydėtas i Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a.a. PranciSkaua Mit
chell giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Moteris, Dūk
ti!, Žentas, Sūnus, Brolis Ir 
kitos Gimines.
Laid. direktoriui A. M. Phil

lips. Tel. YARDS 4908,

ONA JONIKIENĖ
(po te lala ValiooaitėJ

Gyveno 4541 So> Hermitage 
Ave. MU6 Geg. 8 d. 1944 m„ 
8:30 vai. vak, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš šau
lių apskričio ir parapijos, Vink- 
Snienų kaimo. Amerikoje išgy
veno 34 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Petrą; 2 dukteris Marijo
ną Shonborn Ir žentą Pvt. Jo
seph (U.S.Army) ir .Oną; 2 
sūnus Pvt. John (U.S.Army) 
marčią Virginia ir Kazimierą; 
seserį Eleną Wlttienę Svogier] 
Pranciškų ir jų 4 dukteris 
Eleną Zubris, Antoinette Uoli, 
Barbara Dawson ir Francce 

r Arivood, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Gietuvoj 
paliko 2 seseris Veroniką Au
gienę Ir Barborą Stankienę.

Velionė priklausė prie Lie
tuvių Piliečių kliūbo 12-tam 
Warde.

Kūnas pašarvotas John F. 
Lideikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avenue. Laidotuvės 
įvyks penktad., Geg. 12 dieną, 
1944 m. Iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta j Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Vyras, Dukterys, 
Sūnai, Žentas. Marti, Sesuo, 
švogeris ir Giminės.

Laidot. direktorius John F. 
Eudeikia. Telef. Yards 1741.

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! iMimiiiiiimiimiiimimtttimiiiiitiitmiHiH

PERSONALIZED MEMORIALS 4.T NO ADDITIONAL CO4BT1 
PARTICULAR FEOPLE PREFER PACHANKIS FRODCOTION8 

DiajTRIBUTORS OK THB FAMOUS MONTELLO GRANITE 
M oa* Beautiful—Most BMSurtns BtrnngrM Beat la The World. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THB SAVINGS 
KREIPKITSS PRIE —-

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT 

Member of the Lithuanian Chamher
TT MAN — 
of Conimarce

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

Tel. ESTebrook 3645 * TeL REPubUc 4298 
VALANDOS: Kasdien »-» v. vak.; Šeštad. ir Sekm. 9-6 vuL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GART, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9606 UIT ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidota vių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Meną ir Nalrtj

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVE. Phone YABDS 4908

J. LIULEVICIUS

I

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(189S k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAF. 3573

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
_______________ Tntophone YABDS MIS_______________

L r. ZOLP
1646 VVEST 46th ST. Fhons TARUS 0781

MAŽEIKA
3819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YABDS 1138—31

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 28rd PLACE 
16758 & MICHIGAN AVE.

Phones: CANAI. 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1276

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
S už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
KENOSHA LIETUVIS LAIVYNE

Stanley E. Jeselun gimė 
1924 m., .gegužės 18 d., Ke
nosha, Wis. Yra baigęs pra
džios ir aukštesnę mokyklą 
(high school). Baigęs mo
kyklą dirbo Nash-Kelvina- 
tor Corp.

Stanley yra sūnus Mrs. 
Palonia Jeselunas, iš Keno
sha, Wis., jo tėvas mirė 
1939 metais.

Stanley buvo geras muzi
kantas ir sudaręs gerą or
kestrą, prieš išvykstant' j 
laivyną.

Trečiadienis, geg. 10, 1944

policijos atpažinta jg lakūnų gyvenimo

Johnson numušė 27-ta lėktuvą; Joliet
Ve 4 . •

lakūnas pasiekė rekordą

Stanley E. Jeselun, RT2-C.
♦ Sf *

Stanley E. Jeselun į U. S. 
Navy įstojo 1943 metais, 
vasario mėnesį, ir gavo 
“boat” lavinimą Farragut, 
Idaho. Specialų davinimą 
atliko Chicagoje, Washing- 
ton, D. C., ir Treasure 
Island, Calif.

19 vienuoliu žuvo 
bombardavime

Per paskutiniuosius bom
bardavimus Maino mieste 
Italijoje trys bombos pate
ko į Vargdienių seserų vie
nuolyną ir užmušė 19 vie
nuolių. Septynios vienuolės 
buvo sunkiai sužeistos. Šios 
seselės ypač pasižymėjo sa
vo gailetingumo darbais 
tarp karo 'nukentėjusių. Jos 
kasdien maitindavo tūks
tančius vaikučių.

Išgelbėjo vairuotoju iš 
ugnies susidūrime

Lawrence Grady, 32 me 
tų, 448 Englewood, Hillside, 
automobilis susidūrė su Ed- 
ward Gams, 27 metų, 2147 
Southport ave., automobi
liu. Pirm negu Grady auto
mobilis paskendo liepsnose, 
jį ištraukė Gamė iš automo
bilio griuvėsių. Automobi
liai susidūrė Belden ir Hal
sted gatvėse, anksti praeitą 
antradienį.

Nei Grady, nei Gams ne
buvo sužeisti, bet George 
Chorlya, 24 metų, 2454 
Southport, važiavęs su 
Gams, buvo gydomas ligoni
nėje. Ugnegesiai užgesino 
liepsnas Grady’s automobi
lyje, kuris buvo nublokštas 
20 pėdų prieš stulpų tvorą.

Mrs. Luise Villegas, 24 
metų amžiaus, kurios lavo
nas dėžėj iš Chicago buvo 
pasiųstas į Los Angeles, Ca
lifornia. Policija ieško jos 
vyro ir vaiko, kurie, sako
ma, pasamdę taksi dėžei nu
vežti į geležinkelio stotį. 
(Acme-Draugas)

Mustang bazė, Anglijoje. 
— Ist Lt. Carl J. Luksic, 22 
metų, 714 N. Central ave., 
Joliet, III., Mustang kovos 
pilotas, pasiekė gegužės 8 
dieną naują rekordą, kai jis 
nušovė žemyn penkis vokie
čių kovos lėktuvus per die
ną, kai jo grupė buvo lydi
ma Liberator bombonešių, 
užpuolus virš Brunswick.
* Luksic, buvęs mašinistas, 

sunaikino 15 vokiečių lėktu
vų, mažiau kaip per mėnesį. 
Jis turi Distinguished Fly- 
ing Cross ir oro medalį su 
trimis ąžuolo lapais.

* * *
LONDON. — Capt. Bob 

Johnson, iš Lawton, Okla., 
nušovė žemyn 26-tą ir 27-tą 
vokiečių lėktuvą virš Hitle
rio namų žemės vėlai praei
tą pirmadienį (gegužės 8

dieną). Capt. Bob Johnson 
dabar susilygino lėktuvų nu- 
mušime su Maj. Richard 
Bong, iš Poplar, Wis., kaipo 
Amerikos žvaigždžių žvaigž
dė.

Maj. Bong sunaikino 27-tą 
priešo oro jėgą Pacifike, ba
landžio 13 dieną, ir nuo to 
laiko nedalyvavo kovoje. 
Capt. Johnson yra pirmasis 
Amerikos lakūnas Europos 
fronte. Jis sumušė 26-ių 
lėktuvų numušimo rekordą, 
kurį buvo pasiekęs Capt. 
Eddie Rikenbacker pirma
me pasauliniame kare.

Capt. Johnson du vokie
čių lėktuvus (26-tą ir 27-tą) 
numušė gegužės 8 dieną, 
vykstant smarkiai lėktuvų 
kovai virš Vokietijos.

Capt. Johnson yra atlikęs 
88-ias kovos misijas.

k,

/ mus
X Redaktoriai spaudos su 

važiavime. ; Gegužės 11-13 
dienomis, Mihvaukee, Wis, 
įvyksta Amerikos Katalikų 
Spaudos Sąjungos suvažia
vimas, į kurįi gegužės 11 d. 
vyksta “ Draugo’ ’ redakto
riai: ats. L. Šimutis ir kun. 
K. Barauskas, “Laivo” red. 
kun. A. Sandys, MIC. Jiems 
grįžus, penktadienį vyks Ig
nas Sakalas. Kun. P. P. Ci
nikas, MIC., “Draugo” adm. 
suvažiavime dalyvaus dvi 
dienas.

X Lt. Wm. Kazlauskas 
pabaigoj praeitos savaitės 
parvyko iš fronto 12 dienų 
poilsio ir aplankyti savuo
sius. Jis yra lakūnas ir da 
lyvavo 26-se kelionėse prie-

Didelė auka

Plėšikas sugrįžo vėl 
trečia vakaru

Vagis, kuris buvo apiplė
šęs Oliver Cohen, 60 metų, 
910 Belle Plaine ave., praei
tą penktadienį gazolino sto
tyje, 7th str. ir Wabash 
ave., kur Cohen yra prižiū
rėtoju, praeito pirmadienio 
vakare sugrįžo ir dar $16.30 
pavogė.

Cohen pažino ginkluotą 
vyrą, kai jis įėjo pro duris 
praeito pirmadienio vakare. 
Ir vagis nė vieno žodžio ne
pasakė per pastarąjį apiplė
šimą. Penktadienį plėšikas 
pasakęs: “Reikia pinigų”.

Atvirutės nelaisvių 
paštui

IVASHINGTON. — Visi 
pašto ofisai greitai galės iš
dalinti nemokamai publikai 
oro laiškų korteles (atviru
tes) naudojimui rašant karo 
belaisviams ir civiliams in
ternuotiems, — pranešė ge
gužės 8 d. generalinis pašto 
viršininkas Walker. Už at
virutes, kurios skirtingai 
paženklintos, neužklijuotais 
vokais, reikės mokėti šeši 
centai už pusę uncijos, siun
čiant į užjūrį. Tas padaryta, 
kad būtų aiškiau abiem cen
zūrom: čia ir priešo šalyse.

Europos pavasaris
LONDON. — Pranešama, 

kad šiais metais Vakarų 
Europoje yra sausiausias 
pavasaris. Tokio sauso pa
vasario nėra buvę per 50 
metų.

SKELBKITfiS “DRAUGE*

Marija, Taikos Karalie
ne, suteik Nepriklausomybę 
mūsų senelių krauju Ir mo
tinų ašaromis sulaistytai že
mei Lietuvai!

CAMBRIDGE, Mass. — 
George D. Widener, iš Phi
ladelphia, paaukojo Harvard 
kolegijai Gutenbergo Bibli
ją (Šv. Raštą), kuri yra vie
na iš dešimties pilnų kopi
jų, žinomų Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Sakoma, 
kad ši paaukota Gutenbergo 
Biblija kaštuojanti daugiau 
kaip $100,000 vertės.

Datuota 1455 m., Biblija 
buvo atspausdinta Mainz. 
Vokietijoje, turi du tomus, 
11 ir 15 colių ir turi 642 
puslapius.

Melk kopija Gutenbergo 
Biblijos, Yale, buvo parduo
ta iš varžytinių už $106,000, 
kai St. Paul kopija, Con
gress knygyne, turi $300,- 
000 vertės. Jungtinėse Aųie- 
rikos Valstybėse yra tik 40 
žinomų Gutenbergo Biblijų.

Išgelbėjo
Ugnegesiai išgelbėjo tris 

vyrus, kurie buvo apakinti 
tirštų dūmų. kilus gaisrui 
dviejų aukštų name, 2500 
North ave. Tai įvyko praei
tą pirmadienį.

19 kitų darbininkų išbėgo 
saugiai.

Iš karo frontų <

Sužeisti ir dingę kariai amerikiečiai 
kovos laukuose

Karo departamentas pra-1 dingę Europos ir Vidurže-
eitą pirmadienį pranešė 793 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie buvo sužeisti Azijos, Eu
ropos, Viduržemio ir pietva
karių Pacifiko apylinkių ka
ro frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 46 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, iš jų 19 
chicagiečių, 9 iš Indiana, 2 
iš Iowa, 1 iš Michigan ir 17 
iš Wisconsin.

* * . *
Karo departamentas pra

eitą pirmadienį paskelbė 833 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie

mio . apylinkių 
kuose.

kovos lau-

Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje 50 vyrų 
yra iš Illinois valstijos, iš 
jų 23 chicagiečiai.

Sąraše pažymėta, kad Eu
ropos fronte dingęs Ist Lt. 
Edward G. Brazis, jo žmo
na Mrs. Venna Brazis gyve- 

lna 8223 So. Green str., Chi
cago.

Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje 2 vyrai 
yra iš Indiana, 3 iš Iowa, 8 
iš Michigan, ir 26 iš Wis- 
consin.

Nors širdis dešinėje pusėje, bet ji 
ištikima mylimajam

Gydytojų nuomonėms pa-^ 
sidalinus, Charlene Wood’s 
širdis vistiek yra teisingoje 
vietoje.

Tai buvo prieš du metus, 
kai Charlene turėjo 16 me
tų, ir ji gyveno farmoje, ne-

Marija, Taikos Karaliene, toU Hinckley, jinai buvo nu-
snknivintomis Širdimis mal-lsabenta P“ gydytoj* kad 

patikrintų sveikatą. Gydy-

Konferencija

Apvogė
Mrs. Dora M. Stantčn, 

7020 Jeffery ave., savininkė 
suknelių krautuvės, pranešė 
policijai praeitą pirmadienį, 
kad vagys pavogė ūdros pal
tą, kitus kailinius ir whisky, 
už $3,185 vertės, iš jos apar
tamento.

Susižeidė
Mrs. Helen Crowley, 35 

metų, 6431 Wayne ave., iš
narino kulkšnį praeitą pir
madienį, kai ji paslydo ke
pykloje ant grindų, 1511 
Devon ave.

♦ » *
Širdies ataka

John Flannigan, 57 metų, 
4707 Beacon str., electro- 
typer, mirė nuo širdies ata
kos, savo namuose.

Penki

daujame Tavęs: suteik lais
vės mūsų broliams lietu
viams ištrėmime mirštan
tiems iš bado ir šalčio!

PIRKITE KARO BONUS!
Sffl

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

tojas pasakė, kad mergaitės 
širdis buvo dešinėje pusėje.

Kai Charlene’s tėvas mi
rė prieš kiek laiko, jos mo
tina paliko farmą ir nuvyko 
gyventi 597 Fox str., Auro
ra. Su jomis atvyko La- 
verne Rickey, tada 17 metų, 
kuris dirbo farmoje ir Char
lene palydėdavo į šokius.

Laverne buvo pašauktas 
į kariuomenę.

Praeitą sekmadienį La
verne atvyko į Aurorą ato
stogoms. Ir Charlene -ir La
verne linksmi, nes jie nutarė, japonai, 
vestis liepos mėnesį, Bowie 
kempėje, Tex.

“Charlenės širdis? Tikrai,

Lietuvių svarbi konferen
cija įvyksta gegužės 21 die
ną, Chicagoje, Lietuvių au
ditorijoje, 3133 So. Halsted 
str. Visi dalyvaukime!

Pirmasis posėdis įvyks 10 
vai. ryte, antrasis posėdis 2 
vai. po pietų. 4 vai. po pietų 
įvyks įdomi programa: rezo
liucija, muzika, dainos.

Šokiai ir programa 7 vai. 
vakare.

Kiek belaisviu?
: Karo departamentas ge
gužės 8 dieną pranešė, kad 
133,135 vokiečiai kariai yra 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių nelaisvėje. Italų karių 
Jungt. Amerikos Valstybių 
nelaisvėje yra 50,136 ir 347

TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų lndSliai rūpestingai globo Ja
ni ir ligi $6,000.00 apdrausti per Federal Savinga and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE f STAIGA 
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K£Į?JUT° SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joa M. Mozeris, Sec’y. 3236 80. HALSTED ST.

63-čioje ir Lawlor įvyko 
nelaimė praeitą pirmadienį, 

ji dar dešinėje puseje”, — Automobilis sutrenkė gat- 
nusišypsojo Laverne, — “ir vėkarį. Šioje nelaimėje du
ji dar ‘dešinėje pusėje’ dėl

3 manęs.
asmenys žuvo ir šeši buvo 
sužeisti.

i centai
NEW YORK. — Prade

dant gegužės 9 dieną visų 
vakarinių laikraščių New 
Yorke kaina yra penki cen- 
Itai (nikelis). Rytiniai laik
raščiai dar parduodami po 

i tris centus, ir rytiniai tab- 
lloids po du centus.

šą bombarduoti. Keturis sy
kius yra bombardavęs Ber
lyną. Sykį jo lėktuvas buvo 
taip sugadintas, kad pro 
skylę galėjo galvą iškišti, 
bet jis pats nebuvo sužeis
tas. Visa jo krūtinė karo 
vadovybės nusagstyta at žy
mėjimais už narsumą. Pa
silsėjęs vėl grįš į frontą.

X Kun. Jonas Jančius, M. 
I.C., Tėvų Marijonų Ameri
koj provincijolas, vakar iš
vyko vizituoti kongregaci
jos įstaigų ir marijonų ku
nigų vedamųjų parapijų. Į 
Chicagą grįš apie pabaigą 
šio mėnesio.

X Stasiui šimuliui, žino
mam L. Vyčių veikėjui, va
kar artimieji draugai pada
rė surpryzą vardadienio pro 
ga. Užklupę jį namie, krau
tuvę okupavo, uždarė ir pra
dėjo joj patys šeimininkau- 

; ti. Į surpryzą malonėjo už
sukti ir kun. Ig. Aibavičius. 
Surpryzui iniciatyvą ėmė 
biznieriai Pikieliai iš 18-tos 
kolonijos.

X Fed. 12 skyrius, Cice
ro, kviečia patriotus mitin- 
gan geg. 10 d., 8 vai. vaka
re, po pamaldų parapijos sa
lėj aptarti aktualius dienos 
klausimus tautos reikalais. 
Bus kalbėtojų (jų tarpe ir 
konsulo P. Daužvardžio) pra 
nešimai, iškeltos diskusijos 
ir priimtos rezoliucijos. Lais 
vas lietuvi, šiuo momentu 
tavo balsas labai reikalin
gas broliams išlaisvinti.

X Jonas ir Adelė Dulks- 
niai, savininkai valgomųjų 
daiktų krautuvės adresu 
2611 AVest 44 St., šiomis die
nomis susilaukė biznyje 
“pagelbininko” — sūnaus. 
Iš to džiaugsmo Jonas net 
kelias dėžes cigarų išdalino 
savo kostumeriams ir drau 
gams. Vyresnis jų sūnus 
Danielius jau lanko parapi
jinę mokyklą.

X Morta Brazauskaitė iŠ 
Town of Lake sveikatai at
gauti ruošias pasiduoti ope
racijai. Jos sesuo Joana ir 
motina Ona užlaiko smagią 
užeigą ir salę pramogoms ad
resu 4558 S. Paulina St.

X Kristina Miller iš Bri
ghton Park gegužės 21 d. 
koncertuos Kimball Hall. 
Jos dainų rinkinys progra- 

' mai yra įvairus ir tikimės 
(bus gražiai išpildytas.

u MIRACLE" sienoms
MALIAVA

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

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

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

moAuoM
pastikma
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MNUCLE WALL HNISN

BERLAND’S
PAINT STORE

Mes Pri»t,tom1917 S. Halsted St. „ Telefonas 
Visur CANAL 1684

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




