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Hitleris atleidžia Baltijos fronto generolus
4,000 lėktuvų numetė 7,000 tonų 

bombų ant nacių geležinkelių
Lėktuvų ofensyvą eina į 28-tą dieną
LONDONAS, geg. 11. —' nis nacių geležinkelių cen-

Sąjungininkų lėktuvų ofen- 
syva šiandien užsitęsė į 
27-tą dieną iš eilės, kuomet 
maždaug 4,000 lėktuvų nu
metė apie 7,000 tonų bombų 
ant vokiečių aerodromų ir 
geležinkelių centrų Prancū
zijoje, Belgijoje, Luksem- 
burge ir Vokietijoje.

Londono gyventojai sakė 
žemę purtinanti bomberių 
garsai buvo garsiausi kokie 
iki šiol buvo girdėti.

Šios dienos puolimas buvo 
vienas smarkiausių. Jo tik
slas buvo toliau išardyti ir 
taip jau desorganizuotą na
cių susisiekimų sistemą 
Naktinės ir dieninės sąjun
gininkų atakos aižė aštuo-

trus, kuriais naciai aprūpi
na savo vakarinę apsigyni
mo sieną.

Visos vokiečių radio sto
tys sustojo transliavusios 
apie 6:30 vai. šį vakarą, kas 
dažniausiai nurodo, jog vyk
sta didelės britų-amerikie- 
čių atakos.

Nuo kovo 2 d. sąjunginin
kai išnešė bent 157 atakas 
ant 64 geležinkelių centrų. 
Kiti jų buvo pulti keturis ir 
penkis kartus.

Dieninės atakos sekė ket
virtą naktinę ataką ant Bu
dapešto, Vengrijos sostinės, 
kurią atliko lėktuvai iš Ita
lijos bazių.

PASIŽYMEJUSIŲ KARIŲ ŽMONA IR MOTINA MATOMAI KALTINA JUOS UZ VISUS 
NEPASISEKIMUS RUSIJOS FRONTE
Rusų kariuomene ruošiasi ofensyvai

/tLONDONAS, geg. 11. — 
Pranešimas iš Berlyno sako 
Gen. Georg Lindemann, 59 
metų amžiaus, perėmė ko
mandą “Baltijos fronte.”

Ta žinia patvirtina mili- 
tarinių sluoksnių teigimą, 
jog Hitleris kaltina savo 
generolus už pralaimėjimus 
visam Rusijos fronte, ir to
dėl praveda didelius pakei
timus, manydamas tuo su
laikyti rusų kariuomenes.

Mrs. Robert S. Johnson (dešinėj), žmona kariuomenės lakūno kap. R. S. Johnson, ’ ^e^'. '
iš Lawson, Okla., kuris yra atlikęs 27 keliones Vokietijos ir okupuotuose kraštuose Prane imas sa e jų persi e 
nacių įeistiprinimų bombarduoti. Kairėj motina kito lakūno majoro Ricard I. Bong imas Per ne® r° uPę PavY 
iš Poplar, Wis., kuris taip pat yra atlikęs 27 keliones jj priešo teritoriją, “krikštija” & &F 8UJIUa
karo laivą, nuleidžiamą į vandenį Superior, Wis. (Acme-Draugas telephoto)

Naciai pranešė apie RAGINA PRATĘSTI
Sąjungininkai išmušė Senatas greit patvirtins Japonai persikėlė 
20,000 japonu Burmoj Forrestal paskyrimą per Yellow upę

Ankstyvesnis nacių pra
nešimas sakė vokiečiai a*- 
mušę persikėlusius rusus.

laivo kovas kanale
LONDONAS, geg. 11. — 

Berlynas pranešė, kad An
glijos kanale ir Viduržemio 
jūroje /vyko smarkūs susi
rėmimai tarpe lengvųjų bri
tų ir vokiečių karo laivui

Pranešėjas sakė kova ka
nale jvykusi 3 vai. ryte prie 
Olandijos Walcheren uos*o, 
kuomet vokiečių patrolės 
laivai užpuolė šešis ar aš
tuonis britų torpedo laivus. 
Sakoma vienas nacių laivas 
sutorpeduotas ir du britų 
laivai smarkiai sužaloti.

Kitam susirėmime naciai 
sakė šeši britų greitieji lai
vai atakavo vokiečiu konvo
jų į pietryčius nuo Elha sa
los.

Iš to, kad tęie apylinkėje 
buvo naciu laivų konvojus, J 
daroma išvadų, jog nacių 
gbležinkeliaV šiaurinėj Ita
lijoj taip išdaužyti, kad jie 
dabar priversti laivais pri
statyti reikmenis savo ka
riuomenėm pietuose.

NUOMŲ KONTROLE
WASHINGTON, geg. 11. 

—Karo sekretoriaus padėjė
jas Robert P. Patterson ra
gino Kongresą pratęsti nuo
mų kontrolė* aktą, kuris iš
sibaigia birželio 30 d., be
jokių “nusilpninimų.” Jis 
sakė tos kontrolės panaiki
nimas paveiktų karo depar
tamento veiklai.

Atstovg butas svarsto 
veterano šalpos byliu

PIETRYČIŲ AZIJOS KO
MANDA, Kandy, Geylon, 
geg. 11.—Britai vis dar stu
mia japonus atgal Indijoje. 
Oficialiai spėjama, kad ja
ponai nuo vasario 1 d. pra
rado 15,000 *avo karių Ar* 
kan fronte Burmoje, ir Im- 
phal ir Kohima frontuose 
Indijoje.

Tose skaitlinėse neįeina 
Gen. Stilvvell amerikiečių- 
kiniečių išmušti japonai šiau 
rinėje Burmoje, kur pasku
tinės skaitlinės sakė iki ko
vo 29 d. užmušė 5,000 japo
nų.

Nepranešta kiek japonų 
buvo sužeista, nei kokie bu-

WASHINGTON, geg. 11. CHUNGKING, geg. 11.— 
—Čia girdima, jog Senatas Japonų ofensyvą šiaurinėj
tuoj patvirtins Prez. Roose
velto paskirtą James V. For 
ręstai laivyno sekretoriaus 
vietai. ForrėstaJ huvo miru
sio sekretoriaus Knox padė
jėjas.

Honan provincijoj pasidarė 
labai didelė. Kiniečiai pripa
žino, jog priešo kariai iš 
Shansi provincijos, šiaurva
kariuose nuo Loysng, per
sikėlė per Yellovv upę, ir 
matomai užvaldė visą Peip- 
ing-Hankow geležinkelį. 

Persikėlę japonai dabar

MASKVA, geg. 11.—Šaky 
damas kalbą, kurioje jis dė
kojo Anglijai už suteikimą 
11S atžymėjimų rusų ka
riams, užsienių reikalų ko-

misaras Molotovas pareiš
kė, kad Hitlerio Vokietija 
ir visi priešai tuoj jaus su
dėtinę sąjungininkų jėgą.

Miilitariniai obzervatoriai 
mano dabartinė tyla Rusi
jos fronte tęsis iki kol pra
sidės “galutinės operacijos” 
išmušimui Vokietijos iš ka
ro.

Raportai iš fronto sako 
Sevastopolis vis dar padeng 
tas dūmais, kurie tebekyla 
iš vokiečių sprogdinimų ir 
rusų bombų ir šovinių.

Anot žinių, tik keli pasta
tai . išliko sveiki tame mies
te. Istoriški paminklai pa
versti į griuvėsius.

Sakoma, kad tik 24 valan
das prieš Sevastopolio pra
radimą, nacių geštapininkai 
sugaudę grupę rusų berniu
kų, suvarę juos į laivą ir 
laivą nuskandinę netoli nuo 
prieplaukų. Per vandenį ant 
uosto dugno matosi keletas 
nacių laivų, kuriais kariai 
bandė pabėgti.

MME. CHIANG NEVYKO Naciai gausiai šaudė

Slavai sako sulaikė
YOKI&CIŲ Otensyvas gręsia kiniečiams ginan- 

LONDONAS, geg. 11. — | tiems Loyangą apibėgimu. 
Maršalas Josip Broz prane- Kitas priešo dalinys gręsia 

tai bazei iš pietryčių pusės.
Yra galimybės, kad japo

nai varysis vakarui link į

RUSIJON TARTIS
CHUNGKING, geg. 11.— 

Mrs. Chiang Kai-Shek, Ki
nijos generalissimo žmona, 
ir kiniečių Yuan Preziden

į Anzio pozicijas
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Neapoly, geg. 11.—Vokiečių 
artilerijos šaudymas Anzio 
fronte pasiekė naują aukštį,

tas un Fo yra Kinijos sos- kuomet naciai antradieny
šė, kad jugoslavai partiza
nai atrėmė bendrą vokiečių 
ofensyvą Jugoslavijoje, bet

tinėje, o ne, kaip vokiečių 
radio tvirtino, Maskvoje.

Mrs. Chiang kalbės per

per pusę valandos paleido 
apie 4,000 šovinių į penktos 
armijos pozicijas.

WASHINGTON, geg. 11.
—Atstovų hutas šiandien
si^dVvSanrVl'p’mo v0 nuostoliai. Į kuriai bando išmušti buiga- laikinų sostinę. Chungking.

sakė aršios kovos tebevyks- Šiam miestą, iš kurio pas
ta. Macedonijoje, kur ašies kui galės pulti Szechwan ir

byliaus.
Atstovas Sabath (UI.) 

reikalavo, kad paskolos bū-I
tų duodamos grįžusiems ve
teranams už nedaugiau kaip 
tris nuošimčius.

Šios dienos komunikatas 
sakė kiniečiai kariai jau 
perėjo per dar du kaimus į 
rytus nuo Mogaung klonio, 
ir tebesivaro pirmyn į Mo
gaung ir Myitkyina.

rus partizanus.

Paskyrė Gen. Sfurges 
Commando viršininku
LONDONAS, sreg. 11. — 

Britui marinų Maj. Gen. R. 
G. Sturges paskirtas britų 
“commando” karių virši
ninku. Sturges, 52 metų am 
žiaus, vadovavo britų oku
pacinėms jėgoms Icelande 
ir Madagaskare.

KALENDORIUS
Gegužės 12 d.: ftv. Neri

jus ir ftv. Pankracas; seno
vės: Vaidutis ir Viligailė.

Gegužės 13 d.: šv. Zig
mantas ir šv. Robertas; se

Naciai perims Prancūzijos gelžkelius
Aliantai duoda invazijos instrukcijas

novės: 
gonė.

Gardievutis ir Ner-

ORAS

LONDONAS, geg. 11. — 
Sąjungininkai ir vokiečiai 
abieji pabrėžia Prancūzijos 
geležinkelių svarbą laukia- 
moj invazijoj—Londono ra
dio ragino prancūzus ne
vartoti vieškelių po atakos 
pradžios, o Vichy radio pa
kartojo pranešimą, jog va
žinėjimas Prancūzijos gele
žinkeliais nuo pirmadienio 
bus labai suvaržytas.

Sąjungininkų pranešimas 
pabrėžė tai, kad kariuome
nių trafikas turi gauti pir
menybę.

Vichy radio pakartojimas 
ankstyvesnio pranešimo su
kėlė spėliojimų apie tai, ar 
naciai mano visai (perimti 
atakų išaižytų Prancūzijos

trologus, kad išrasti kada 
įvyks sąjungininkų invazija. 
Berlyno radio perstatė as
trologą, kuris sakė “septin 
ta diena po pilnačio dažnai 
atneša mirtį ir sužeidimus.” 
Pirmadienis bus ta septin
toji diena.

Kitas nacių, pranešimas 
sakė vokiečiai kariai gauna 
naujus šautuvus su telesko
piniais įrengimais, kad nu
šauti kiekvieno pulko vadą, 
kuomet tik išlips ant kran
to.

Anglijoje pranešta, kad

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ NEW YORKO — To

kyo radio pranešimas sakė 
japonų komanda lmananti, 
jog Amerika pradės didelę 
ofensyvą prieš Kurile salas.

IŠ BERNO — Pranešimai 
iš Turkijos sako naciai gal 
evakuoja Graikiją, norėda
mi sustiprinti savo rytinį 
frontą.

IŠ WASHINGTONO. —

Kiniečių komunikatas sa
kė kiniečiai smarkiai kauja- 
si su japonais, kurie bando

radio į Ameriką ryt naktį. Sąjungininkų štabo pra- 
______________ į nešimas nieko nepranešė

I1IMHIII apie aštuntos armijos veiks-
JAPONAI PRARADO |mus. Vakar dienos praneši

mai sakė britai kariai veja
si nacius, kurie pasitraukia4,887 LĖKTUVUS

DraDlėsti savo coziciia an-l WASHINGT0N- SeS- H- į kalnus 25 mylias nuo Ad-
_ _ __ j—Karo sekretorius Stimson rijos fronto.

sakė amerikiečiai lakūnaitroj upės pusėj.
Numatoma galimybė, jog 

japonai gali išsprogdinti ki
tus geležinkeliui til‘us į va
karus nuo Loyango, kad 
nukirsti kiniečių susisieki
mo ir pabėgimo kelią.

Pirma grupė Italijos Iš
laisvinimo Korpuso jau su
daryta centriniam sektory

Pacifike ir tolimuose rytuo
se sunaikino 4,887 japonų
lėktuvus nuo karo pradžios, svarbiausio Italijos fronto.

Stimson sakė per tą laiką j tą korpusą įeina ištisi ba- 
amerikiečiai prarado 1,414 talionai atsižymėjusių Ita- 
savo lėktuvų. j iįjoa armijos dalinių. Kor

puso branduolį sudarė me-

Sako japonai nukryžiuoja beleisvius i kuris susijungė su sąjungl-
™nąs"tad Sm^Zteity Amerikos kariai išlaisvino 707 belaisvius ninkai? s™01**0 * d;
bus nuimtas racionavimas GEN. MacARTHUR ŠTA- ir čekų. Daugelis jų buvo

BAS N. Gvinėjoj, geg. 11.— 
Amerikos karių išgelbėti ja
ponų belaisviai tvirtino, kad

•nisijonieriai.
Sikhai buvo japonų atvež

ti i tas salas sunkiems dar-

Ūkanota. Protarpiais bus geležinkelių likučius, 
lietaus. , I Naciai net kreipiasi į as-

jau paruošti tam tikri dali-į *ht'rvų Išaižytus geležinkc- 
niai, kurių užduotis bus pa
rūpinti prieglaudą ^visiems 
civiliems Anglijos gyvento
jams, kurie dėl invazijos bus 
priversti trauktis iš savo 
gyvenamų vietų krantuose.

nuo jautienos mėsos.
IŠ WASHINGTONO. —

Amerikos |ėktuva.i numetė 
40 tonų bombų ant japonų
Truk bazės, ir atakavo prie- kino belaisvius, ir kitus jų 
šo bazes Marshall salyne. ne> nukryžiojo

IŠ WASHINGTONO. — Apie tą kankinimą pasa- 
Karo sekretorius Stimson kojo 707 karo belaisviai, ku- 
sakė atrodo, jog naciai ne- riuoa amerikiečiai išlaisvino 
spėja taisyti sąjungininkų Hollandia apylinkėje, olan-

japonai visokiais būdais kan; bams. Vienas jų sakė japo
nai nukryžiojo kiniečius už

Amerikiečio nuostoliai 
siekia suvirs 200,000
WASHINGTON, geg. 11. 

—Amerikiečių nuostoliai vi
suose frontuose iki šiol sie-australiečių kanų gelbe,,- kia 20J 454 H to skai{l,u8 

m«. o k tiema suvarė po d.-L4 „g , 0 1M
dėlę vinj kaktų. 676

Jis sake japonai, pajuok-1 ______________
darni Sikhų tikybą, priver- PAVERGIA PILIPINUS

liūs.
IŠ WASHINGTONO. — 

Vyrai suvirš 30 metų amž., 
dirbą karo pramonėse, nebos 
imami kariuomenėn per bent 
šešis mėnesius.

dų Naujoj Gvinėjoj, ir Ad- 
miralty salose.

Didesnė dalis tų belaisvių. 
462, buvo indėnų eikh ka
riai. Tarpe kitų buvo ame
rikiečių, australiečių, olan
dų, kiniečių, filipinų, lenkų

tė juos nuskusti savo barz
das. Kuomet Sikhai buvo ve 
žami į Manus salą, jie gau
davo du puodukus vandens 
į dieną visiems tikslams. Jei 
kada gaudavo mėsos, tai bū
davo sugedusi.

NEW YORKAS, geg. 11. 
—Japonų valdomas Manila 
radio pranešė, kad sekma
dieny įeina galion priversti
no darbo įstatymas visiems 
filipiniečiams tarp 16 ir 60 
metų amžiaus.
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ŽINIOS IS GRAND RAPIDS, MICH.
Nekrologlja. Pastaruoju 

laiku vėl netekom kelių se
nų gyventojų, kuriuos mir
tis išplėšė iš mūsų tarpo 
Domicėlė Gaubienė mirė bal 
18 d. Palaidota parapijos 
kapinėse. Liko liūdėti sūnus 
Bruno; dvi dukterys — Mrs. 
Vincent Dubicke ir Ann Ga
bus; sesuo Mary Pateški 
Chicagoj, brolis Jonas — 
Lietuvoj ir du anūkai.

Mykolas Žemaitis, 58 m. 
ūkininkas, mirė užpraeitą 
savaitę. Palaidotas Rosedale 
kapinėse. Likusi liūdėti žmo
na ir šeimyna.

Sutuoktuvės. Mr. ir Mrs. 
Jos. Skestone, Davis Avė , 
praneša apie susituokimą jų 
dukters Onos • su Cpl. Edw. 
McPhilomy. Šliūbas buvo 
Buckley Field koplyčioj, I- 
daho Springs, Colorado.

Karo žinios. Sgt. Wm. Juo 
z: £ sitis grįžo atgal į stotį 
Ardmore Air Field, Okla. 
Čia aplankė brolj Petrą ir 
seserį Mrs. Alvin Olson. Sgt. 
Juozapaitis dar neseniai pa
keltas į sergeant laipsnį 
Tarnybon įstojo rugsėjo m. 
1942. Buvo Kessler Field, 
Miss. Vėliau perkeltas į Bur- 
bank, Cal. Po to Ephrata, 
Wi»h. bombardment group, 
o pastaruoju laiku Ardmore 
Air Field. Sgt. Juzapaitis 
yra baigęs Union high mo
kyklą. Dirbo Hayes Mfg. 
Corp. ir aircraft divizijoj; 
kol pasauktas į karo tarny

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
EITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS
KREOTOTfiš PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius Ir Iždininkas
DABARTINI 
D1VIDKNTŲ 
RATA............. 4%
1751W. 47th Street

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius 
kitokius auk-

daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Turime didelį 
ir gerą paai-
rinkimą Muzikaližkų Instrumen
tų, Muzikaližkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
IKWELRY — WATCHMAKKR

— MUSIC

4216 ARCnER AVENUE
Phone: LA F* A Y rMul' E 8617

bą. Jis labai giria gaūtą 
aukštą mokslą armijoj, taip
gi ir pavyzdingą apsiėjimą 
vyresniųjų oficierių su ka
reiviais.

Sgt. Virginia C. Bielecki 
duktė Frank ir Anna Bie
lecki, Quarry Avė., šiomis 
dienomis gavo medalį už 
mandagumą ir gražų elgesį 
stotyje Hunter Field, Ga. Ji 
ten dirba prie teletype ma
šinų (telegrafo sekcijoj).

Cpl. Tech.. Anthonyx J, 
Alksnis buvo parvykęs na
mo pas tėvus Mykolą ir An- 
tosę Alksnius kelioms die
noms. Ta proga jo sesutė, 
Mrs. Edw.ard Jarmol, savo 
namuose buvo iškėlus pie
tus, kuriuose dalyvavo gi
minės ir draugai.

Naujas kapelionas. Kun 
Herman- S. Kolenda, bal. 30 
d. gavo žinią, kad tą pačią 
dieną turi išvykti tarnybon 
Žmonėms apie tai buvo pra
nešta per visas šv. Mišias. 
Nebuvo kada nei atsisvei
kint su parapijonais. Kun. 
Kolenda buvo mūs klebono 
kun. Juozo Lipkaus pagel- 
bininkas. Nors trumpą laiką 
čia pabuvo, bet visi jį pamy
lėjo. Dabar armijos kapelio
nas ir First Lieutenant. Pa
skirtas mokytis Harvard U- 
niversity. Gegužės 30 d. bus 
du metai, kaip tapo kunigu. 
Mokslą baigė St. Mary’s Se
minary, Baltimore, STB laip
sniu. Iš pradžių buvo pas
kirtas (pagelbininku Šv. My
kolo bažnyčios, Muskagon. 
Vėliau paskirtas kapelionu 
Mt. Mercy Academy. Pasta
ruoju laiku buvo asistentas 
mūs parapijoj.

Linkime geriausios klo
ties irūs jaunam ir darbš
čiam kun. H. Kolendai nau-

lludriko Ita<lio Valandos:
W.H.F.C. 1420 KHocycles —

Ketverge, 7 vai. vakare. 
VV.C.r.L., 1000 KHocycles —

NedUUoJ, V: 10 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jearclry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per žį Pavasarinį SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

Utamikais, Ketvergais ir Suim
tomis iki 9:30 vai. vakare.

APDOVANOTI KAPELIONAI

Heart ordinu. Fronte eidami savo pareigas visi trys bu
vo sužeisti. (NCWC-Dwuugaa)

Brokpom, N. Y. Rap.

jose pareigose. Kad vėl pas 
mus sugrįžtų sveikas ir stip
rus darbuotis Kristaus vy- 
nyne. Iki pasimatymo.

Parapijos darbai. Bal. 23 
d. Moterų Gildą suruošė 
“Baked Goods Sale”. Pra
moga pavyko. Bal. 29 ir 30 
d. Šv. Onos dr-gija turėjo 
“Spring Festival” pramogą. 
Sėkmės labai geros. Geg. 14 
d., per Mokinos Dieną, Mot. 
Sąjungos 42 kuopa rengia 
pramogą. Geg. 28 d. Šv. Jur 
gio dr-jo3 svetainėje bus at
kartotas koncertas, kuris 
buvo Sūnų ir Dukterų sve
tainėje prieš kelias savaites 
Pelnas nuo visų šių draugi
jų pramogų bus skiriamas 
parapijos naudai, kad suma 
žint bažnyčios skolą.

Dirmavonė. Gegužės 24 d 
mūs parapijoj bus dirmavo- 
nės apeigos, kurias atliks
J. E. vyskupas Francis Ha 
as.

Geg. 1 d. namuose Albi
nos Kamsickaitės, kelios 
draugės padarė surpryzą jos 
gimtadienio proga. V.M.K

Jr

DABAR Yra Geriaosias Laikas Pirkti Pirmos Rūšie* 
Namų Materijolą Ui Dar žemomis Kainomis 1 

Atvykite | mūsų jardą Ir apžiūrėkite ata
ką ir aakžtą rūšį LENTŲ—MILLYFOBK 
— STOGŲ IR NAMŲ HATHOJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKIT SU MOSŲ EKSPERTAIS

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY UTWINA3,

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

IEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTI — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
UNDER U. S. GOVERNMENT SUTERVISION

STANDARD 
FEDERAL

iįSAVINGS
įb AND
— LOAN ASSOCIATION

-------------------------------- , OF CHICAGO» •
4192 Archer Avė. Virginia 1141

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

" •' « 't a =

Kas naujo pas mus
Rochester, N. Y. — Šv. 

Jurgio dr-ja savo globėjo 
šventę iškilmingai apvaikš
čiojo. Po bažnytinių apeigų, 
popiet turėjo pasilinksmini-i 
mą svetainėj, kur pasidali- Į 
no dovanėle, suteikta buv. ( 
pirm. J. Dirso.

Šiaurinės New Yorko val
stybės lietuvių konferenci- 
jon draugijos išrinko šiuos 
atstovus: Šv. Marijos dr-ja. 
Ameliją Tankuvienę, Šv. Jtfr 
gio dr-ja: P. Norkeliūną, Fe 
Aeracijos skyrius: J. Browr.

Bažnytėlės dažymui aukos 
gausiai plaukia. Tikimasi, 
kad darbas bus greit pra* 
dėtas.

Gegužės 7, d., parapijos 
vakarienėje lietuviai gausiai 
dalyvavo.

Praeitą savaitę mirė A. 
Samoiis, kilęs iš Griškabū
džio, Šakių apskrities.

Balandžio 29 d. susituokė 
Valerija Apanavičiūtė su

J

1

40 m. kaip mirė Dvorak
(LKFSB) Daugelis mėgs

tame lengvą, spalvingą če
kų kompozitoriaus Antoni- 
no Dvorako muziką, jo scher- 
zo cappriccioso, jo slaviškus 
šoklus ar slavų rapsodijas. 
Jis yra sukūręs visą eilę o- 
perų, kaip “Rusalka”, “Sv. 
Ludmila”. Taipgi žinomos ir 
jo religinės kompozicijos, 
kaip “Stabat Mater”, gedu
lingosios Mišios ir k. Jis ir 
savo muziko* mokslą yra 
pradėjęs vargonininkų mo
kykloje. (

Katalikų kunigai, kariuomenės kapelionai Pacifiko ir 
I tai i j os frontuose, šiomis dienomis apdovanoti Purple Antanu Viliūnu. Apsigyvens

[TRAI[TRAI

Lietuviškas 
Žydukas — 
N. KANTER

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Permainytas 
vardas lr 
/ adresas.

Monarch liquor
3529 So. Halsted St.

Phone TARDS 60 44

NUVARGUSIOS 
DEGANČIOS 

NIEŽI ANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVINES OINT
MENT sumiftkŽtina tuos ker
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

DEVINf OINTMENT
Nemitepnntls — NenudažantLs

800 N. Clark St, City 
SUPKBIOR 1462.

Rea. 6868 So. Talnmn Ava.
Rea. TSL GROvehffl 8617 
Oftbee Tet HEHloeb 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 tr nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad, ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marąuette Road

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMS1
Tik viena pora aklų visam gyveni* 
mul. Saugokite )*« Įpildami «♦<- 
samlnuott Jas modernMktausta 
metodą, kuria regSJimo mokalaa 
salt sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pvMnfcfme akini*, karte prašali* 

na visą aklų įtempimų.

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

OPTOMET RISTAI
1801 So. Ashland Avenne 

Kampas lt-tos
Tslsfinnasi CANAL OMS, Ohloaco

OFISO VALANDOS:
Kasdien a. m. tkl 1:10 p. m. 

Trečiad. lr tefeaA. a. m. 
tiri f:»0 p. m.

*DR. G. SERNER
♦ ■" **•• .

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
25 metų patyrimas

TaL t Yards 1828 "
& Pritaiko Akintus. 

Kreivas Akis 
Iitaiso. k 

Ofiso lr Akinių DlrbtuvO 
8401 80. HALSTED 8T. 

Kampaa 34th Street
ano 10 Iki 4; auo 6 iki 8

%
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rtlARGlITIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

R Arno LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nu* 1 

Ud 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

BE

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
mSKlAM AND SURGEON 
4845 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
2 Bd 4 fe mn> 6 iki 8 v*L vak

OfOea-M. VAI* 4737 
Namą Tet PBOepeež im *

YhL YARda 22M

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Trečiadienį pagal sutartį. x

Ofiso Tel. VIRginla 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
OOm rcLa I—l h 8—8:80 P. M. 

Trečiadieniai* pagal aatartj

Tri. TARda 9021
5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:38 
756 VVest 35th Stree'
LIETUVIAI DAKTARAI

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

DR, PETER J. RARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue

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

Ofiso TeL ....• VIRgiaia 1888

DR. AL RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
UGONIUS PRIIMA:

Kasdien nno 2:00 Dd 8:00 vai, 
Trečiad. tr Sekm. tik susitarius

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1448 8. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Ir Penktadieniato 
▼ri: 10-13 ryt*. 2-6. 7-0 P. M. 

8147 S. Halsted St, Chlcagč 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

/ Ir Bežtadlenials 
VaL: nuo 3 p. p. Iki 8 vakare

WHOLESALE ® 
FURNITURE fi 

BROKER
Everything ln the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

sa

TeL CANal 6122

f DR. BIEŽIS
gydytoja/ b chirurgas 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet lr 7—8 k, u.

Trečiad. Ir fiežtadfenl*

RREIDENdJA
8241 VVest 66th Piaee 

TeL REPnbUe 7868 /

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
gydytojas ir chirurgas

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto Ori 8p.p.

6 iki 9 vaL vakare.

Tel. YARda 3148

dr. y. a. simkus
744 Weet SSth Street

TaL: 11-13; 3-4; fe 6:30-8:80 
PlraadlenlaJs—2-4 lr 6:304:88 

Šventadieniais—11-13.

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbama aavo ranko

mis.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofise Telefonas: YARda 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. Tri: MIDway 2880 

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne
Ofiso Tri LAFayette 3210 , 
Bes. TeL LAPayette 0084

Jeigu Neatsfliepiaaaa— 
lūkite KEDsie 3868

VALANDOS:
Plrnu, Antr., Ketvlr. fl iki t vak.;

Penktad. 3:30 fld 0:30 vak. 
Seštad. 0 vad. 8d 8:80 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 VVANTED" ADVERTISING
OOOOOO LABDARYBE OOOOOO

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI HT.iJ» VVANTED — MOTERYS

“DRAUGAS" HETjP NAKTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

191 No. Dearborn Street 
Tol. RANdolob MU-HM

■VARDUS PRANEAIMAS
War Manpower 

statymai reikalauja kad daujro- 
mas darbininku turi taikyti Pa- 
lluoHavImn Rast* (atatement af 
avallahlltty ) nuo dabartinės dar* 
bo JstalKoa — ar nuo War Man- 
power Oomminston — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrinklt ar JOs galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga pnlluosa- 
▼Imo rafttas. JOs sutaupysit sau 
Ir darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

LANGŲ PI.OVfiJŲ—HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtsiSauklte 
Timekeeper’s Ofisan 

EpGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Road

DŽENITORIŲ
Puikios darbo sąlygos šva

rioj vešioj dirbtuvėje.
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Ma.sk Division 

4951 W. 66th St

STIKLO DARBININKŲ
Patyrimo Nereikia

STIKLO PIOVEJŲ 
VALYTOJŲ 

POLIRUOTOJŲ 
PAKUOTOJŲ 

IR TROKERIŲ 
PASTOVŪS DARBAI 

GERA MOKESTIS 
PATOGI

TRANSPORTACIJA

HOOKER GLASS 

& PAINT MFG. CO.
659 W. WASHINGTON 

BLVD.
Klauskite dėl Mr. Vial

Dirbtuvės Darbininku 
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.

PAKUOTOJŲ
Puikios darbo sąlygos 

švarioj vėsioj dirbtuvėje 
Clearing Diatrike

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mauk Division 

4951 VV. 66th St

VYRŲ

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

Reikia lioduoti trokua. Darbas 
naktimis, geramokestis. viršlaikis.
PAŠAUKITE —

YARDS 4311
REIKIA

PATYRUSIŲ AR MOKINIŲ 
SWITCHMEN

APPLY M R. C. E. SHERMAN
GRAND TRUNK RAILROAD

51at ST. & CENTRAL PARK AV. 
Tel. VI Ilginis 2471

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.

VAIKINO—10 METŲ AR SUVIRS
už shipping klerko pagelbinlnku. 50c 
J vai. pradedant Ir viršlaikis. 
TEXT1LE YARN OO., 1733 Milwau- 
kee Avė.

PIRKITE KARO BONUS!

MEDŽIO IŠDIRBIMO 
SHAPER DARBININKŲ 
FINISHING FORMANO

Pilnam ar daliniui laikui 
Aukščiausia rata mokesties.
VICTORY NOVELTY 

525 N. Noble

JAUČIŲ MUŠIMO 
FLOOR BUČERIŲ 
FLOORSMEN ir

ABELNŲ KNIFE MEN
Svarbi PramonS 

Aukšč. Mokestis ir Pastovumas 
Po Karo Progos

ILLINOIS PACKING CO. 
911 W. 37th Place 

YARds 3840

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Iki 60 
metų senumo. Valandos: nuo 5:80 
vakare Iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžins 20 iki 50 metų.

Dienos, vakarais ar naktlnSmb 
valandomis

AtdžaaUt

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY .
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
800 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 
KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IK I2DININ.

4557 So. Wood Street, Chicago, Illinois 
--------- ooo---------

ANASTAZAS VALANČIUS, pirm.
K. JODKLIS, fifT. CIBULSKIS, v. pirm.

ONA JASPARLENC, rato.
N. aiRVTNSKAK, niuuisų rašt.

Pranešimas
kuopoms

SHEAR VYRŲ
Reikia vyrų prie Plieno

Sųuaring Shears.

SHEAR HELPERS 
IR ABELNŲ PLIENO 
WAREHOUSE DARB.

Reliance Steel Corp.
1601 S. YVolcott 

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 St

BEAUTY OPERATORE
Didelėje (10) operatorių salone. 
Gera mokestis ir komisas atsako- 
mingai operatorei. Pašaukit Miss 
Sayre
AURORA BEAUTY SALON 
1311 E. 63rd St. MIDway 8100

"k ★ ★ ★ ★★ ★ if

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

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL— RANDOLPH 9488

LIIHUANIAN-DRAUGA5
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

6 PAKUOTOJŲ 
IR VYNIOTOJŲ

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

Gera transportacija
Matykite:—

MR. BANKS ,nr MR. BARRF.TT

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

DIE CASTING
MACHINE OPERATORIŲ

Aukščiausia rata mokama Ir 
piece work. Užtenkamai viršlaikio. 

Diena ir naktj šiftai.

NATIONAL DIE 
CASTING CO.

600 N. Albany Avė.

SAND BLASTER 
REIKIA

Pastovaus, atsakomingo vyro. 
Aukščiausia mokestis. Atsišaukit. 

INDŲSTRIAL 
FILTER & PUMP CO.

1621 W. CARROLL AVĖ.

PIRKITE KARO BONUS!

VYRŲ!
Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SHOfflELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

DIAMOND BORE 
SET-UP VYRŲ 

SURFACE PLATE 
SCRAPER — PATYRUSIO 
PRECISION ASSEMBLERS 

PATYRUSIŲ 
INTERNAL GRINDERS 

PATYRUSIŲ
Atsišaukit 8:30 ryto Iki 5 pp.

MINNEAPOLIS

HONEYWELL
4737 W. DIVISION ST.

DŽENITORKŲ
»

Puikios darbo sąlygos šva
rioj vėsioj dirbtuvėje.

Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask Division 

4951 W. 66th St

ASSEMBLERS
Amžiaus 17—50, patyrimo nereikia, 
bet pageidaujama, prie švaraus ma
žu bench darby dirbant prie Radar 
Ir radio Jrenglmų.

UNDERYVOOD ELECTRIC MFG. 
COMPANY

3120 W. Grand Avė.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusiu. tIT.BO J mėnesj 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkite, prie Honaekeepar. 

BDGEWATHR BEACH HOTEL 
5849 Sheridan Rd.

Iš priežasties Vainikų Die 
nos (Decoration Day) Lie
tuvių R. K. Labdarių Sąjun
gos centro susirinkimas at
keliamas vieną savaitę anks
čiau, būtent įi gegužės mėn. 
24 d. toje pačioje vietoje — 
Šv. Kryžiaus par. salėj, So. 
Wood St. ir 46th St.

žinant, kaip dideli darbai 
mūsų laukia Vainikų Dieną 
— gegužės 30-tą, visos Lab
darių Sąjungos kuopos bū
tinai turi save įsipareigoti 
ir prisiųsti savo atstovus Į 
šį centro susirinkimą. Ga
lutinai turėsime silsitvarky- 

[ti, prisirengti ir darbais pa
sidalinti gegužės 30-tai die
nai rinkliavoje prie Šv. Ka
zimiero kapinių ir piknike 
Vytauto parke, šie du rei
kalai yra svarbūs ir dideli. 
Kaip gerai juos atliksime, 
tiek naudos padarysime sta
tomai lietuvių senelių prie
glaudai.

Praėjusiame susirinkime 
buvo pririnkta keli asme
nys prie prieglaudos staty
bos komisijos, kad pagelbė
ti išrūpinti statybos medžia
gai gauti “prierities”. To
dėl komisijos nariai (kun. 
A. Linkus, kun. A. Briška, 
ark. M. žaldokas, A. Rudis, 
A. Dargia ir L. šimutis) pra 
šomi atvykti į šį susirinki 
mą ir padaryti atitinkamą 
pranešimą. Mūsų visuomenė 
labai yra susidomėjusi prie
glaudos baigimo reikalais, 
todėl reikia daryti reikalin
gus žygius. Kai darbas bus 
pradėtas, lietuvių visuome
nė bus dar duosnesnė.

A. Valančius, pirm t

Labdarių kuopų 
veikla

Gausingame Labdarių Są 
jungos centro susirinkime 
balandžio 26 d., paaiškėjo, 
kad mūsų organizacijos kun 
pos daug ir sėkmingai vei
kia.

Iš 2-ros kuopos, Roseland. 
gautai $6.00. Jonas Dimša 
priminė, kad gal netrukus 
iš tos kuopos bus
tūkstantinė. 3 kp. Šv. Ve
lykų proga pašelpusi devy
nis asmenis. 5 kp. atvežė 
$660.00. Gauta penki amži
ni nariai — Pranas ir Bar
bora Shemet, a. a. Ant. Sta- 
s kilio atminčiai Lietuvoj 
Veronika Balsienė, Jurgis ir 
Veronika Pūkeliai ir Joną-' 
Dimša. 8 kp. pridavė $200: 
viena šimtinė iš parengimo, 
kita — garbės narių Mr. ir 
Mrs. Damkus. 10 kp., kaip 
jau buvo skelbta, $1,500.00, 
Wair Bond ir Merchant ti- 
kietą.

Piknike Vytauto parko
(gegužės 30 d.) virtuvę tvar 

i

VYRAI IR MOTERYS

Reikia 

Cafeterijoj 

Darbininkių 
★ ★ ★

COUNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniai laikui, dieną ir naktj 
šiftams.
DIAIŲ PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos šiftai.
CASHIER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CHECKER — dalinio lai
ko, vakarais.
VYRO — abelnam vlrtnvSs dar
bui. Pilno laiko, dienos šiftai. 
Valgis ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC. 

2100 S. 52nd Avė. Cicero, III. 
Imkit Douglas Park "L” Iki Durų.

MOTERŲ
Mekaniškal palinkusių atlikti 

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

R. R. DONNELLEY & SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenae

TARNAIČIŲ — Darbas dienomis. 
Kreipkitės prie Housekieeper, Ser
vice Entrance.
UNIVERSITY CLUB, 70 E. Monroe.

GIRLS
For General Office Work 

Also
STRAIGHT TYPISTS

Will average $28.50 per week. 
5'/2 day week. Paid vacation. 

Good transportation.
SEK MR. O DA N IEL

BARRETT-CHRISTIE CO.
108 N. CLINTON ST. FRA 9540

GERA PROGA

DfiDEI SAMIU REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

<3a rasite tok) darbą, kur) 
norite ir pajėgsite dirbti.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

Arklys viešbutyje
LAKEPORT, N. Y. — Ne

pažįstamasis raitelis sėdė
damas ant arklio jojo per 
viešbučio valgomąjį kamba
rį ir saliuną. Svečiai išbėgo. 
Paskui raitelis dingo. Apie 
tai teko sužinoti gegužės 10 
dieną. '

Įsakė sūnui
Harold Bishop'ui, 38 me

tų, 3451 Bosworth avė., ku
ris pasakė, kad jo uždarbis 
savaitėje siekia $75, kaipo 
mašinos operatoriaus, buvo 
įsakyta praeitą antradienį 
teisėjo Ruseli W. Keeney, 
Du Page kauntės, kad jis 
padidintų mokestį savo mo
tinos išlaikymui. Jis mokė-

PARSIDVODA — 5 kambarių bun- 
gulow, furnaao Šiluma. Naujas sto
ras Ir nauji lietaus vamzdžiai. Arti
vietos Ir parapIjlnCs mokyklos, re- j ,
roj aplelInkBJ. Homan Ava arti 58 JO mOtUlOS išlaikymui per 
St. 2 karam garadžius. Pajaukite
HEMLOCK 5573.

Išgelbėjo
Negras porteris buvo ras

tas užmigęs antrame aukš
te, 810 Roosevelt rd. Jis bu
vo išgabentas į saugią vietą 
praeitą trečiadienį gaisri
ninkų, kurie užgesino ugnį 
pirmame aukšte.

Platinkite “Draugą”

mėnesį $8. Dabar turės mo
kėti savaitėje $4.

Apaštalauja
Misijų darbą stabmeldžių 

kraštuose dirba 83,775 mi- 
sijonieriai. Iš to skaičiaus 
53,025 yra seserys vienuo
lės, 21,915 kunigų ir 8,835 
broliai. Seserų misijų kraš
tuose yra du kartus dau
giau, negu kunigų ir brolių.

J?

fa

kyti apsiėmė rašt. Ona Jas
parienė su visų kuopų pa
galba. Dargis ir Nenartonis 
parūpins rinkliavai gėles, J. 
Dimša — dėžutes. Prie ba
ro dirbs visų kuopų darbi
ninkai. Menedžeriai — K.

gauta juo<ieiia ir M. Sriubas. Ka-
sieriai — K. Sriubienė ir A. 
Dargis. Būdas prie kapinių 
parūpins St. Cibulskis. Ir 
prie kapinių ir piknike (ge
gužės 30 d.) dirbs visos kuo
pos, kurios turės ir atski
rus biznius ir drauge su ki
tom kuopom.

Ižd. kun. A. Linkus pra
nešė, kad Labdarių Sąjun
gos ižde šiuo metu yra $21,- 
927.90.

Kiti susirinkimo nutari
mai jau buvo paskelbti.

Sekr.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

Rytoj vakare iškilmingai baigsime 
Raudonojo Kryžiaus vajų

Bus šaunus koncertas. — Dalyvaus žymūs kalbėtojai
Vertingas darbas, pasek

mingai pravestas, reikalau
ja tinkamos užbaigos. Taip 
manė visi tie, kurie dirbo 
prie Raudonojo Kryžiaus 
1944 metų Karo Fondo va
jaus, Tautinių Grupių — Lie
tuvių Skyriaus.

Žinoma, dalyvaus visi sa
kyto Lietuvių Skyriaus ko
miteto nariai, kaip teisėjas 
J. Zūris ir J. P. Varkala, 
kuriems vadovaujant ir bu
vo sudarytas šis Lietuvių 
Skyrius. Visi kiti komiteto 
nariai, būtent S. Barčus, O.

Pirmiausia, šis Lietuvių Biežis, H. Kareiva, H. Stat-
Skyriaus komitetas pagei
dauja sukviesti visus tuos, 
kurie taip nuoširdžiai dir
bo ir aukojo šiam kilniam 
tikslui, kad galėtų išduoti 
jiems galutiną apyskaitą iš 
surinktų aukų.

Antra, nori visų akivaiz
doj tokias aukas įteikti A- 
merikos Raudonojo Kry
žiaus pareigūnams. Ir, kas 
gi galėtų padaryti šias svar
bias ceremonijas atitinka
mai įspūdingas*, jeigu ne 
mūsų dainos, mūsų muzika.

Todėl ir rengiama ypatin
gai įdomi ir įvairi progra
ma, kurioj dalyvaus nema
žas skaičius mūsų* populia- 
riškiausių menininkų, dai
lės mylėtojų. Bus Dariaus- 
Girėno posto Bubnų ir Tri
mitų Korpusas, Amerikos

kus, L. Vanagaitis ir P. šal- 
timieras, bus prisirengę į- 
teikti R. K. per savo gru
pes surinktus pinigus.

Ir koks būtų džiaugsmas 
ir garbė, jeigu ryt vakare 
būtų pranešta, kad lietuvių 
vardas stovi pačiose Tauti
nių, Grupių sąrašo viršūnė
se šiame R. K. 1944 Karo 
Fondo vajuje. šeštadienio ’ 
vakare gal ir tai sužinosi
me.

Turbūt, visi sutiksite, kad 
yra daug priežasčių, dėl ku
rių Chicagos Lietuvių Au
ditorija turėtų būti kūpi na- 
kupiniausia šeštadienio va
kare, gegužės 13 d.

Tai reikalinga ir svarbu 
tinkamam užbaigimui dar
bo, kuris prisidės ir pagel
bės Amerikos Raudonajam

Lietuvių Šeimininkių Raudo- Kryžiui tęsti savo mielašir- 
nojo kryžiaus vieneto cho- dingąjį darbą šiame karo 
ras ir jų mokytojas prof. liepsnose paskendusiame pa- 
Antanas S. Pocius. Bus ir šaulyje.
Anelės Steponavičienės mer- I Baigdama galiu pridėti,
ginų choras. Vakaro solistai 
bus Christine Milleriūtė ir 
Frank Jacobs. Dalyvaus ir 
talentinga jaunuolė šokėja, 
Genovaitė Giedraitytė. Bro
liai Vešotai išpildys šiam į- 
vykiui pritaikintą vaizdą. 
Be R. K. atstovų kalbėtojų,

kad įėjimas į šį vakarą bus 
viso tiktai 35 centai. Taipgi, 
kad nebus jokių kolektų. 
Programa prasidės lygiai 8 
valandą vakaro.

Programai pasibaigus bua 
vaišės, muzika* ir šokiai.

Iki pasimatymo ryt vaka-
bus ir mūsų J. Daužvardie- re Chicagos Lietuvių Audi
nė, plačiai pažįstanti Rau
donojo Kryžiaus veiklą ir 
gabi kalbėtoja.

torijoj.
Nora Gugis, 

Spaudos kom. pirm.
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Publiahed Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of tbe Catholic Presą Association 

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Ueina kasdien, išskyrus sekmadienius.
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ma tai padaryti ir neprisiunčiama tani tikslui pašto ženklų. Redakcija 
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korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.o 1

Amerikos Lietuvių Informacijų Centrų 
įsteigiant
ŽODIS { VISUOMENĘ 

Lietuviai amerikiečiai!
Jau pereitais metais, per Pittsburgho konferenciją, 

buvo pabrėžtas reikalas steigti Informacijos Centrą.
Pravartu prisiminti, kad ir per pirmąjį pasaulinį ka- 

ęą lietuviai amerikiečiai buvo įkūrę panašią įstaigą, 
kuri savo informacija ir nenuilstama veikla begaliniai 
daug prisidėjo lietuvių tautos aspiracijoms teisingai 
nušviesti, bei naujai gimstančiai Lietuvos valstybei ant 
kojų atsistoti.

Ir vėl gyvename laikus, kai be tinkamai pastatytos 
informacijos, kad ir geriausios pastangos nesiduoda 
būti įvertinamos, net pilnumoje įgyvendinamos.

Vien savos spaudos maža. Saviesiems, pirmiausiai, 
ekirta, lietuviškoji spauda plačios Amerikos visuomenės 
praktiškai nepasiekia.

Tuo pat metu, prieš plačiąją mūsų krašto visuomenę, 
jos lietuviškoji dalis, gali stoti su neperprasčiausiu re
kordu.

Ne paskutiniaisiais į šį kraštą atkeliavę, lietuviai 
amerikiečiai, jau per kelias gentkartes, visiškai sutapę 
su šio krašto gyvenimu, pilnateisių piliečių sąlygose, 
n meile ir pasišventimu prisidėjo prie šio laisvojo 
krašto visokeriopų vertybių kūrimo.

Lietuviškosios ateivijos kultūrinis įnašas į šio krašto 
lobyną, toli — gražu nėra mažas.

Tas įnašas darosi įtin ryškus nepaprastų metų lai
kais, kaip kad pav. šio antrojo pasaulinio vėsulo metu.

. KARO PASTANGOS IR LIETUVIAI
Pakaks priminti, kad tik Pearl Harbor tragedijai iš

tikus, visi lietuvių kilmės amerikiečiai, lenktyniauda
mi su likusiąja patrijotingąja Amerikos visuomene, kaip 
vienas stojo savos Tėvynės ginti.

Kas su ginklu rankoje pirmoje fronto ugnyje, kas 
su įrankiu karo pramonėje.

Tolydžiui skelbiami karo aukų pranešimai rodo, kad 
ne vienas lietuvis šiandien jau yra padėjęs galvą savo 
Žvaigždėtos Vėliavos šaukiamas.

Namie likusieji, vyrai ir moterys, niekeno neverčia
mi, metėsi pirkti karo bonus, kiti savanoriais stojo ir 
tebestoja talkoų Raudonajam Kryžiui ir kitoms karo 
pagelbinėms organizacijoms.

Dar kiti, aukoja savo kraują, kad ten fronte Ijesi- 
k unantieji, reikalui ištikus, jo nepritrūktų. 
DIRBOME, BET NEINFORMAVOME

Ar jūs žinote, kad dar ir šiandien pasitaiko žmonių, 
kurie apie lietuvius mažai žino, dar mažiau žino apie 
Amerikos lietuvių gyvenimą ir jų būvį šiame krašte?

Antai, iki 1899 metų, net nebuvo atskiros į šį) kraštą 
imigruojantiems lietuviams kategorijos. Daugelis lietu
vių taip ir liko užrašyti slavais ar net germanais.

Tiesa, lietuvis, iš prigimties, kuklaus ir santūraus 
būdo būdamas, savęs reklamuoti nepratęs....

Ir jei čia, Amerikos Lietuvių Taryba rado reikalo 
pabrėžti lietuvių amerikiečių poziciją šiame krašte, tai 
ne tam, kad save girti, ar didžiuotis Amerikos piliečio 
atliekama pareiga, ar, pagaliau, save statyti į atskirą 
grupę, bet tam, kad parodyti jog mūsų dėmesis šian
dien visas šio krašto gyvenimo sritis, iki karo

tikslų ir pokarinio sutvarkymo, su mūsų protėvių že
mės likimu — Lietuva imamai.

Dažnai pasitaiko, kad informacija apie lietuvius if 
jiems rūpimus reikalus patiekiama netiksli, iškraipyta, 
iš mažai nusimanančių, o tai ir stačiai neprielankių 
šaltinių.

Toji nepagrįsta informacijia įtin gausiai pasipylė per 
paskutiniuosius metus.
CENTRO UŽDAVINYS

Vadinasi, pirmas Lithuanian American Information 
Center uždavinys bus platųjį pasaulį informuoti apie lie
tuvius, apie lietuvių amerikiečių dedamas pastangas lai
mėti karą, apie jų nuopelnus kultūrinėje srityje ir, aps
kritai, jų gyvenimą šiame krašte.

Šiam tikslui atsiekti, LAIC ieškos būdų įsijungti į 
plačiąją Amerikos spaudą ir į radio tinklus.

Lygiagrečiai, LAIC rūpinsis leisti, ta ir kita tema, 
informacinę literatūrą, periodinius biuletenius, šiaip 
pranešimus ir, kur reikia, aktyviai dalyvaus viešojo po
būdžio politinėse diskusijose ar manifestacijose.

Svarbesniais atvejais, reaguos į spaudos netikslumus 
ar prasimanymus ir žiūrės, kad didžioji Amerikos spau
da, lietuvius liečiančiais klausimais, būtų objektyviai 
ir visapusiai painformuota.

Sį darbą dirbdamas, LAIC ieškos būdų ir kelių sueiti 
su kitomis panašiomis įstaigomis ar organizacijomis ir 
su jomis bendradarbiaus.
PERGALE IR TEISINGA TAIKA

Vienok, mums, panašiai kaip ir kitiems patrijotin- 
giems amerikiečiams, rūpi ne vien tik šis karas laimėti.

Lygiai rūpi mums laimėti ir teisinga, pastovi taika,
Washingtono, Jeffersono, Lincolno ir Wilsono idea

lais persiėmę, su šio krašto demokratinėmis instituci
jomis visiškai sutapę, mes, už vis labiausiai, brangi
name laisvojo žmogaus teises laisvai kalbėti ir rašyti, 
laisvai tikėti, gyventi be baimės, gyventi be vargo, ir 
tai tiek vidine, tiek tarptautine prasme, tiek paskiram 
asmeniui, tiek valstybiniam junginiui.

Daug žadantį šio principo įgyvendinimą mes mato
me Atlanto čarterio nuostatuose, dar tik neperseniai
J. A. V. Sekretoriaus Hull patvirtintuose ir, iki šiol, 
mūsų krašto valdžios užsienio politikoje nuosekliai tai
komo.

Savaimi aišku, mes, tuo pačiu, atmetame, vienur-ki- 
tur, tolydžiui išvelkamus siūlymus ir vėl grįžti prie nu
dėvėto, isterijos pasmerkto ir imperialistiniais užmaš- 
čiais inspiruoto įtakų sferomis pasiskirstymo. Lietuviai 
amerikiečiai, kaip vienas, stovi už tautų ir valstybių su
siklausymą tarptautinio teisingumo ir kolektyvaus sau
gumo rėmuose.

Savo milžiniškoje masėje mes laikomės nusistatymo, 
kad keturių laisvių principas turi būt taikomas tarp
tautinėje plotmėje, ir tai vienodai visoms valstybėms, 
jų dydžio bei senumo nepaisant.

Kiek liečia Lietuvos vietą pokarinėje Europoje, mūsų 
atstovaujama demokratinė visuomenė pakartotinai yra 
pasisakiusi už Laisvą,, Nepriklausomą ir Demokratinę 
Lietuvą.

Tą savo nusistatymą, Amerikos lietuviai, įvairiomis 
progomis, patvirtino ir tebetvirtina skaitlingose rezo
liucijose.
LAIC APARATAS

Koalicinių Amerikos lietuvių demokratinių srovių pas
tangomis įsteigtas ir išlaikomas, Lithuanian American 
Information Center yra nepartinis, vykdomasai Ameri
kos Lietuvių Tarybos organas.

Jam vesti yra pakviestas advokatas Kostas Jurgėla.
Artimiausiais centro bendradarbiais sutiko būti pik.

K. Grinius ir prof. K. Pakštas.
Nuolatinių patarėjų rolėje apsiėmė centrui patalki

ninkauti dr. M. Vinikas, red. J. Laučka, J. Januškis ir 
M. Kižiūtė.

Artimiausioje ateityje patarėjų skaičių numatoma 
padidinti, kooptucjant tiek lietuvius, tiek nelietuvius.

Atitinkamos patalpos surastos Wooiworth Bldg., 
Room 3912, 233 Broadway, New York T.

Lithuanian American Information Center darbą pra
dės netrukus.

Lithuanian Information Center, ir tai nuo pat jo dar
bo pradžios, įpareigojamas užmegzti tamprų ryšį su šio 
krašto lietuviškąją spauda ir, periodinių santraukų for
moje, pastarąją informuoti tiek apie svarbesnę centro 
veiklą, tiek dalintis su ja Pabaltu liečiančiomis žiniomis.

Amerikos Lietuvių Tarybos santykiai su kolonijomis 
ir toliau bus palaikomi iš Čikagos.
PRAŠOME TALKOS IR PARAMOS

Iš savo pusės, Amerikos Lietuvių Taryba maloniai 
prašo lietuviškąją visuomenę šią iniciatyvą visokeriopai 
paremti, pirmiausiai, galimai duosniau, prisidėti prie 
finansinio naujos įstaigos išlaikymo.

Piniginės aukos gali būt siunčiamos Lithuanian Ame* 
rican Council, Ine. vardu į 1739 S. Halsted Street, Chi
cago, III., arba į Woolworth Bldg., Room 3912, 233 
Brcadwayt New York 7, N. Y.

GEGUŽĖS

MĖNUO
Raio Vysk. P.Rflčya, MIC.

PIERRE MAURIGE

Gegužės 12, 1944
KAIP IR MES ATLEI
DŽIAME SAVO 
KALTININKAMS

Paryžiuje suirutė. Seniau 
buržujai buvo sukilę prieš 
karaliaus pastaitytąją vy
riausybę; 1871 m. komunis
tai sukilo prieš burtųjų pa
statytąją vyriausybę. Gat
vėmis nieks nevažiuoja, nes 
skersai jų sudarytos bari
kados, kitaip sakant, pri
versta daugybės visokių bal
dų, rakandų, vežimų bei te
kinių, statinių ir kitokių pa
dargų. Tuos visus užtvaru3 
daro komunardai, kad pasi
slėpę už barikadų saugiau 
galėtų šaudyti į ištikimus 
vyriausybei kareivius. Tuš
čiais šalygatviais štai sku
binasi nejaunas bet dar stip 
rus kunigas. Jis gręžta nuo 
ligonio ir nenori pasivėlyti 
Mišioms, kurias buvo žadė
jęs laikyti skirtu laiku. To
je gatvėje nėra vyriausybės 
kareivių. Tik viena moteriš
ka, matyt nežinodama; kas 
daros, su savo krepšeliu ro
dosi vykstanti į rinką. Ko
munardai pamatė kunigą ir 
suriko: “Šia dielė! Buržujų 
pakalikas! Vyrai griebkit 
jį.” Tuos žodžius tarė aukš
tas vyras su juodais ūsais, 
matyt, vadas. Jo sėbrai su
ėmė kunigą, surišo, pastatė 
prie riebios ir kelias kulkas 
paleido į jį. Negyvas kuni
gas parpuolė. Moteriškė iš 
tolo matydama suklyko. Ko
munardai atkreipė šautuvus 
į ją. Ji pabėgo už gatvės 
kerčios. Parbėgus namo ta 
moteriškė parpuolė ant že
mės ir graudžiai verkė. Su
šaudytasis kunigas buvo jos 
brolis. Ji buvo jo virėja ir 
namų šeimininkė. Po valan
dėlės skambutis, šeimininkė 
atidaro duris ir pamato juo- 
dūsį, kurs sušaudė jos brolį.

— Ko tamistai reik? — 
klausia ji nemaloniu balsu.

— Aš liaudies ginėjas. 
Buržujų kareiviai sušaudė 
mano draugus ir vejasi ma
ne. Leisk man pasislėpti ši
tuose namuose. Buožės ne
ieškos manęs kunigo bute.

— Tau? Pasislėpt? — Juk 
aš mačiau, kaip tu sušaudei 
mano brolį!

— Aa! tai toki jūs kleri
kalai! Tai taip jūs kalbate: 
Atleisk mums mūsų kaltes 
kaip ir mes atleidžiam savo 
kaltininkams! Tuos žodžius 
jūs meluodami tariate ir tar
dami meluojate.

Moteriškė turėjo noro a- 
biem kumščiom duoti niek
šui į krūtinę, kad nusiristų 
aukštininkas nuo laiptų, bet 
susivaldė.

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys)
Naktį Teresė negalėjo 

miegoti, savo vargingose 
mintyse ji vis matė išky
lant policininkus. Staiga ji 
išgirdo beldžiantis į lango 
stiklą to užkampio, kur ji 
miegojo. Ji neabejojo nė va
landėlės:

—Danielius!
Ji atidarė savo langą.
—Einu.
Ji greitai apsirengė, ati

darė duris, kurios vede į 
pievą, ir susitiko savo brolį.

Jis bijojo policininkų ir 
buvo nutaręs pabėgti. Nors 
jam sąžinė nieko neprikai
šiojo (juk Baurainas jį bu
vo privertęs gintis), jis su
prato, kad visi parodymai 
bus prieš ji, ir niekas juo 
nepatikės. Likimas slėgė jį. 
Argi jo maitintojas apie jį 
apylinkėje nepaleido blogos 
nuomonėsi Tad?...

Norint išmatuoti bedug
nės gilumą, reikia ant jos 
pasilenkti. Teresė niekados 
nesvajojo, kad jos brolis 
turėtų ją apleisti. Ir štai, 
kada ją ištinka netikėtas, 
žiaurus įvykis, kuris užklu
po jos vargšę širdelę visai 
nepasiruošusią, jos globė
jas, jos vienintelė, tikroji 
meilė žemėje ... tolinosi. Ir 
pagaliau, ar ji galėjo jį su
laikyti ? Policininko vardas 
jos mintyse įgaudavo fan-

Ii Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

tastiškos baisenybės paveik
slą; jis buvo lygus kalėji
mui, kalėjimui, iš kurio dau
giau nebuvo galima išeiti, 
nes ten iščiulpiamas krau
jas. Ir didžiausioje baimėje 
jį ten pamatyti, ji norėjo 
sušukti tam, kuris buvo vi
sas jos gyvenimas: “Gelbė
kis, gelbėkis pagaliau! ’ ’ 
Nors ir trokšdama, kad Jis 
mestų labai greitai šitas 
vietas, kur jie išgyveno ben
dras džiaugsmo ir liūdesio 
dienas, vis dėlto ji kabinosi 
ant jo kaklo, maldaudami 
jį likti. «•

Bet jis, susirūpinęs, tarė:
—Ne, Terese, tu gerai ži

nai, kad jie manim nepati
kės; tu pamatysi, jie sakys, 
kad aš norėjau užmušti Bau 
rainą; jie mane įmes į ka
lėjimą.

—Ach! ne, ne, aš nenoriu, 
kad tu eitum į kalėjimą!..

—Tuomet leisk man iške
liauti ... Aš slėpsiuos kiek 
laiko ..., dirbdamas pas ū- 
kininkus .., paskui kur nors 
apsistosiu ir, kada jau pa
kankamai užsidirbsiu gyve
nimui, sugrįšiu tavęs pasi
imti ...
• —Ir mamos Baurainienės?

—Taip... tiesa ... Prie- 
glaudra mūsų ieškos!.. Mes 
netgi nesame laisvi!

Ir po valandėlės jo balse 
jautėsi įtempta valia:

— Leisi, ar beleisi? — pa
klausė komunistas, matyda
mas kovą jos veide.

— Leisiu! — Eik šian į 
vidų.

Įėjęs į kunigo miegamąjį 
kambarį komilnistas rado 
skustuvą ir nusiskuto ūsus. 
Nusikabinęs nuo vagio, ap
sivilko ir kunigo sutaną. Tą 
rūbą jis mokėjo dėvėti, nes 
buvo eksklierikas.

Tik štai skambutis. Šei
mininkė atidaro duris. Į vi
dų įeina karininkas su ke
liais kareiviais.

— Čia pas jus turėjo į- 
bėgti / niekšas komunardų 
vadas. Leiskit peržiūrėti jūs 
kambarius.

Tuos Žodžius karininkui 
betariant iš miegamojo kam
bario išeina kunigiškais rū
bais apsitaisęs asmuo. Jis 
suskubo pasiimti ir brevi
jorių į rankas. Nuduodamas 
šeimininką, jis tarė karinin
kui:

— Tamista klysti, čia pas 
mus šįryt niekas svetimas 
nebuvo.

Karininkas mandagiai sa
liutavo tą, kurį manė esant 
kunigu, ir atsiprašydamas

Tais pačiais antrašais Amerikos lietuviai yra prašo
mi kreiptis bet kuriais Lithuanian American Informa
tion Center darbuotę liečiančiais klausimais.

Visi patarimai, ar pasiūlymai bus su dėkingumu pri
imti ir atydžiai apsvarstomi.

Lithuanian American Information Center darbą pra
deda nelengvose sąlygose. Jo pasisekimas priklausys 
nuo lėšų ir nuo jūsų, broliai amerikiečiai, geros valios 
ir pritarimo.

Tad, visi į talką didžiajam darbui pradėti!
Amerikos Lietuvių Taryba

išsiskubino ieškoti komunis
to kitur.

Tai yra trumpai atpasa
kotas turinys dramos, kurią 
parašė Francois Copp’ee, 
bet dramos mintis yra ne
pramanyta, o imta iš tikro
jo įvykio.

Ne visuomet krikščionys 
būva taip karžygiškai galin
gi, kaip ta davatka, kunigo 
šeimininkė. Bet mes turime 
kilnesnį pavyzdį. Kuomet 
budeliai kalė vinis V. Jėzui 
į rankas, Jo pamėlynavusios 
iš skausmo lūpos negarsiai 
bet aiškiai tarė: Tėve, at
leisk jiems, nes nežino ką 
darą (Lk. 23, 34). Ir Kris
taus mokytinis šv. Steponas, 
akmenimis mušamas, prieš 
pat mirsiant meldėsi saky
damas: Viešpatie nepaskai- 
tyk jiems tos nuodėmės (Ap. 
D. 7, 00).

Nelengva mums dovano
ti mūsų skriaudikams, bet 
karžygiškumo dvasios nau
dinga yra turėti visiems, vi
sokio .amžio ir visokios pa
dėties žmonėms. Dievo pa
dedami galime pakilti labai 
sukit ai. Išmokime dovanoti 
artimams smulkias kasdie
nines kaltybes Rasi Dievas 
apsaugos mus nuo reikalo 
įvykinti karžygiškai sunkų 
kaltybių atleidimą. — Jei 
visi mokėtume dovanoti ar
timui kaltybes, tai žinotu
me, kad tf» brangiai atsiei
na. Tada nedarytume nema
lonumų kitiems. Kitiems gi 
besielgiant taip pat, išnyk
tų reikalas naudotis šv. Ste
pono pavyzdžiu.

\
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJIMAS VIRTUVE★

★ ★
IR MADOS

ŠIŲ LAIKŲ MOTINAI
KURI KELIĄ 
PASIRENKAMA

Gyvenant šiose baisaus 
karo ir ugnies dienose, ma

tų, brangių mūsų tėvynės
sūnų ir dukrų vis retėja.
Nepislaptis, kad po kplių
dešimčių metų mūsų ateivių

, . ... eilės bus labai retosi. Kylatome, kaip naikinama visa , J
kas amžiais buvo įkurta., kas>; J”“ f ava'
T»....................................... , i duos? Kas imsis tokio sun-Ištisos žmonių minios lieka . .
be maisto, be pastogės, be ka'Js ir ’arB‘na»{'0 d’rto' 
tėvynės. Skaudu ir nyku. draUge tokK> relkalmg0
Pasijunti žmogus beklaidžio 
jąs tuščioje gyvenimo rin
koje. O taip norėtųsi rasti 
ką nors amžino. Nenyksta- 

Ano. Taip norėtųsi rasti iš
tiestą ranką, kuri tvirtai 
prilaikytų, su kurios pagel-1

ir būtino? Aišku, jaunoji 
karta, gimusi ir augusi čia 
Amerikoje. Ar pajėgs jauni 
pečiai pakelti tą sunkią naš
tą? Ar pajėgs tinkamai įver 
tinti tai, ką jų tėvai taip 
vargingai sukūrė? Pajėgs

b» galėtum pasiekti laimiu-1tik tuomet'.Jei bus tinkamai 
gą uostą. Taip norėtųsi ras- blm darka' paruosti, 
ti tam tikrą atramos tašką,
kurio dėka galėtum padary
ti ką nors gera, atskiriems 
žmonėms ir visuomenei.

> Siūlė pageltos ranką ko
munizmas. Bet, deja, kas 
prisilietė komunizmo gelbs- 
tinčios rankos, žuvo žiau
riame jo raudonume. Ištisas 
minias jis šiandien marina 
badu ir skurdu. Siūlėsi į pa-

LIETUVES MOTINOS 
PAREIGOS

Mūsų akys krypsta į Ta
ve, brangioji lietuve moti
na. Tu esi pirmoji kelių tie
sėja. pirmoji mokytoja ir 
auklėtoja. Tu, brangioji mo
tini, prieš mirdama turi pa
lik i testamentą savo sū 
nums ir dukroms. Turi per
duoti jiems tuos turtus, ku-

Jei Valią turėčiau, 
Per jūras atlėkčiau 
Sidabro gražiausiais 

nais,

Ten gėlės ir medžiai 
Ten motinos žodžiai 

spar- Atnaujintų sielos jausmus.

MOTINOS DUONA SKANESNE

Mūša žiemos ledus iŠlau- 
žusi, sunkiai dūsavo rišda
ma plačią vagą Vakarų pu
sėn. Du keleiviai persikėlę 
keliamuoju tiltu, pasuko lau 
ko keleliu mūsų namų link. 
Tuo tarpu vakaro prieblan
da jau supo visą apylinkę. 
Aš įžiūrėjus priartėjančius 
du siluetus, pasileidau bėgti 
artyn. Pažinus tėvelį, pribė
gus įsikibau j/ dešinę ranką.

Taip motin brangi... Ta
vo duonutė gardesnė, tavo 
lova minkštesnė, tavo ran
ka meilesnė, tavo net ir ryk
štė švelnesnė ir tą aš su
pratau, kai tave toli pali
kau. šiandien lyg vizijoje 
tebematau tave stovinčią 
prie kiemo vartų, tas krin
tančias buinias ašaras, tas 
Ištiestas mane laiminančias 
rankas, tas sučiauptas lūpas,

Antroje, jis laikė Mariutės i pro kurias negalėjo žodžiai 
ranką, kurią buvo nusisam-l prasiskverbti. Bet aš ir be
dęs tam metui už piemenai
tę. Ji buvo mano amžiaus— 
vienuolikos metų. Tad, aš 
vienkiemio dukra, labai nu
džiugau, kad turėsiu drau
gę kaip ir kaimo mergytės, 
kad turi. Kalbinau savo vieš 
nią, vaišinau bulvėmis su

žodžių viską supratau ir sa
vo širdin giliai įrašiau, ir 
kai viskas nusidėvės, nu
bluks, tie tavo neiškalbėti 
žodžiai, man lyg žibintas 
kelią nušvies. Laisvutė.

spirgučiais, džiovintais obuoĮ^®^^ mOflHOniS 
liais, pagirdydavau iš klevo iškirta knygutė

ŽINIOS 0WI

gelbą nacionalizmas. Bet j r riuos atsivežei iš savo my- 
tas nuvylė, ne tik atskirus Urnos tėvynės.
žmones, bet ištisas tautas. 
Įvairūs izmai nenustoja siū
lyti suvargusiam žmogeHui 
savo neva malonų lopšį.
Žmogus šiandien per daug 
nusivylęs, kad galėtų bet 
kuo pasitikėti.

Pirmiausia perduok tikė 
jimo turtą, kurį tu gavai ir 
išsiugdei, paprastoje, bet 
geroje ir morališkai sveiko
je tėvų pastogėje. Perduok 
tą tikėjimą gyvą ir veiklų. 
Lai mūsų jaunieji nebūna

Dar matyti viena ištiesta tikėjimo artistai, kurie mė-
►ranka, tai Katalikų Bažny- gintų vaidinti kažkokią ko-
čia. Ji vienintelė teikia ga- mediją, o baigtų skaudžia
lingą apsaugą. Ji duoda tur
tus, kuriais galima pirkti 
amžinybę. Nenykstamumas. 
Nesikeičiantis Gėris.
ATEIVIŲ VARGAI IR 
RŪPESČIAI

* Lietuviai ir lietuvės, ku
rie atvyko į šį kraštą prieš 
kelias dešimtis metų, tai ge
rai suprato. Ypatingai lie
tuvė moteris, išsinešusi iš 
savo tėvų žemės gilią religi
jos meilę. Nesvyruodama 
siekė ir laikėsi tos gelbstin- 
čios rankos Katalikų Baž-

T nyčios. Ka? aukėrė lie'.uvių 
parapijas? Mokyklas? Įvai
rias draugijas? Kieno lėšo
mis išlaikomos katalikiškos 
—lietuviškos mokyklos, vie
nuolynai? P'grindą ir toną 
šiam darbui davė dvasiniu, 
kai. Bet milžiniškoms išlai
doms padengti centelį po

Y centelio yra suaukojusi ka
talikiškoji mūsų išeivija.
Atėjus į svetimą kraštą, at
sidūrus svetimoje aplinkoje 
kartais labai nesvetingoje 
papročių ir dorovės atžvil
giu, reikėjo sukurti gyveni
mas. Savo penkiais piršiais 
pelnytis sau ir šeimai pra-

* gyvenimas. 0 vis dėlto Ame 
rikos lietuviai ateiviai pa
jėgė sukurti kultūrinių, tau
tinių ir religinių vertybių 
Tai padaryti galėjo tik gi
liai religingos ir karštai ga 
vo tėvynę mylinčios sielos.

Daug mūsų lietuvių atei
vių priglaudė Amerikos že-

> melė. Metai po metų, eilės Į galinga jėga nenustoja gai

tragedija.
Pamėginkite pastudijuoti 

savo šeimos tarpe 10 Dievo 
įsakymų. Pritaikinkite juos 
gyvenimo praktikai. O tuo
met pažiūrėkite, kaip išro- 
dylų socialinis, visuomeni
nis gyvenimas. Jei kiekvie
nas iš mūsų sąmoningai vyk 
dytume tikėjimo praktikas 
gyvenime, oi kaip pasikeis
tų žmonijos vaizdasi! Jei 
kiekvienas žmogus savo pri
vatinį gyvenimą tvarkytų 
pagal Dievo nustatytus dės
nius, jei šie dėsniai pereitų 
į įstatymų leidimų sales. į 
ministerijų rūmus, apimtų 
meno ir mokslo įstaiga p. 
mūsų gyvenimo laimingu 
mas būtų už ikrintas.
TĖVYNĖS MEILES 
UGDYMAS

Šią motinų dieną
Nors valandą vieną 
Pas savo motulę pabūt.

Man vėjai padėtų,
Man žvaigždės žibėtų,
Per naktį keliaujant namo.

Prieš tekančią saulę
Atrasčiau motulę
Prie lango belaukiant manęs

Ne ašaros skausmo,
Be. laimės ir džiaugsmo 
Byrėtų iš mūsų akių.

Bevalgant prie stalo 
Nebūtų mums galo 
Vien apie šią dieną kalbėt.

Ir eitum į sodą.
Kur paukščiai jau gieda 
Pavasario saulės dainas,

vinusi ir stiprinus tave. 
Drauge su tėvynės meile 
perduok savo įpėdiniams 
moralinį tvirtumą, dorovi
nius nusistatymus, kuriais 
tu tvarkei savo jaunatvę ir 
paskesnį gyvenimą.

Po tikėjimo, perduok sa
kiesiems karštą tėvynės mei 
ę. Tą meilę, kuri įėjo į tavo 
sielą tais tyliais ramiais 
vakarais, kai tu, sėdėdama 
savųjų tarpe, jauteisi lai
minga. Netroško tavo širdis 
iirbtinių džiaugsmų. T u 
džiaugiaisi besprcgstan č i u 
alyvos žiedu, lakštingalos 
suokimu, Jaunųjų daina. 
Perduok tą meilę, kuri .ly
dėjo tave ba-l'&isi&is Lietu
vos vieškeliais. Ji lydėjo 
tave keliaujančią Europos 
keliais, ji sekė paskui tave 
Atlanto bangomis. Ji pasi
liko tavo sieloje, kai apsi
stojai šiame krašte. Savo

Pamirščiau tą vietą 
Kur kraują pralietą 
Sugėrė smėlynai sausi.

Kur mūšis tas buvo,
Kur gyvastį savo 
Galėjau prarasti ir aš.

Saldu taip svajoti... .
O savąją motę
Tik laišku pasveikint gailu.

Už jūrų šią dieną 
Galandu sau plieną 
Į kovą vėl stosiu rytoj.

Už tėviškę savo,
Už brolius ką žuvo—
Daug priešų nukauti reikės.

Iš karo verpetų
Gal grįšiu už metų,
Jei žmonės išlaisvinti bus.

• Eglės šaka.

Moralinis tvirtumas ir su
sipratimas būtinai reikalin 
gas, kad išlaikytume tautos 
egzistenciją. Ne tiek svar
bu, kad jauna mergaitė ii 
notų kaip sudėti plaukus, 
pagal paskutinę madą, ku
rioje parduotuvėje yra mo- 
derniškiausi rūbai, kurį va
karą kck? paveikslas rodo
mas. kiek svarbu, kad ja ži
notų, kaip pasiruošti gyve
nimui, kokia jos padėlis h 
pareiga šeimos gyvenime, 
kad jis eitų ta linkme, kurią 
Dievas nustatė.

Dabar Laikas, brangioji 
lietuve motina, atkreipti sa
vo sūnaus Ir dukros dėfnesj 
į gyvenimo svarbumą. J 
svarbumą tų dalykų, kurie 
sudaro gyvenimo esmę. Už1 
šį gražų darbą Dievas atly
gins labai gausiai. O visuo
menė minės jus taip didžias 
asmenybes, kurios mokėjo
te gyveniman įnešti vertin
gų ir nenykstamų gerybių.

P. Kavaliūnaitė.

Užmušė frauiknys
Mrs. Mary Ratajczha, 67 

metų, 8203 Houston ave., 
buvo užmušta praeitą tre
čiadienį, priemiesčio trauki
nio. Sakoma, kad moteriškė 
užėjusi ant bėgių, kai skers
kelių vartai buvo nuleisti.

tekančia sula.
Praslinko keletas savai

čių Laiko, Mūša jau atslūgus 
į savo ribas lengviau pūška
vo, beržynėly bolavo j ievos 
ir šiepėsi melsvos žibutės, 
pelkėtose pievose plūduria
vo geltonos purienos. Mes 
abi su Mariute po žydinčios 
obels šakų, žaidėme, lėles 
rėdėme, pynėme juostas. 
Mamytė neskupėjo mums 
sūrio, sviesto ir kitų kaimo

J. E. New Yorko arkivys
kupas Francis Spellman pa
rašė knygutę, kurią pavadi
no “Prisikėlęs Karys” (The 
Risen SoJdier). Ši knygelė 
yra dedikuojama visoms ka
rių motinoms.

Knygutės tekste vedamo
ji mintis yra tokia: taip kaip 
Marija, Kris'aus motinai, a- 
tidavė savo Sūnų pasaulio 
išganymui, taip visos mūsų
krašto motinos šiandien ati-

gardumynų. Tėvelis pilsty-' duoda sav0 aūnus kad pa. 
damas, javus sėjai, rinko iš laiavg būtų iŠ8arJg0ta.
aruodų užsilikusius pernyk
ščius obuolius ir davinėjo 
mums. O gardūs jie buvo ir 
labai kvepėjo! Tačiau Ma-

NUMATOMI KREDITAI 

PLAČIAI VAIKŲ-PRIE- 

ŽICRO8 TARNYBAI, 

PAREIŠKĖ OWI

OWI, gavus pranešimus iš 
vyriausybės agentūrų dir
bančių toje srityje, pareiš
kė, kad Fiskaliniems 1945 
metams numatomi specialūs 
padidinti kreditai vaikų- 
priežiūrai. Tas daroma ry
šium su dideliu skaičių mo
terų, dirbančių karo pramo
nėje ir dėlto negalinčių vai
kų tinkamai prižiūrėti.

Pagal tas pačias agentū
ras, daugiau vaikųrpriežiū
ros tarnybos skyrių reika
linga vakarų pakraštyje, 
pietinėje tekstilės srityje ir 
kai kuriuose rytiniuose ir 
vidur-vakariniuose miestuo
se. Mobilizuojant tėvus į 
karo pajėgas, tokia priežiū
ra, pagal Karo Darbo Jėgos 
Komisiją, greičiausia bus 
padidinta.

Beveik du trečdaliai 2,428 
vaikų darželių ir priežiūros 
centrų, kurie buvo finansuo 
jami Lanham Acto kredi
tais, vietinėmis pašalpomis 
bei tėvų mokesčiais, stoko
ja darbo pagalbos. Bendras 
skaičiuj vaikų tose įstaigo
se balandžio 5 d., 1944 m., 
buvo 78,476.

Kad pilnai patenkinti pro
blemas, kylančias dėl V3ikų,

Garbingasis knygutės au-1 kurių motinos dirba kar0
torius cituoja vieno kario 
žodžius

“Pasakyk mano motinai,
rintės buvę pasipūtę raudo-j kad „,mąstytv apfe maBe 
ni veideliai darėsi f abiyškę I ap|e minl5į
ir atslūgę.

—Ką tu valgei pas mamą 
—paklausiau kartą paste
bėjus, kaip Mariutė nulai
žiusi svlesą nuo riekutės, 
paukščiukus lipdė iš švie
žios duonos.

—Duoną su barščiais — 
atsakė ji.

—Tai kaip galėjai būti 
tekia buini—nustebau.

—Mamos duona ir barš
čiai gardesnį negu jūsų mė
sa ir sviestas—drąsiai pa
reiškė ji.

sugrįžeiau iš šio karo, bet 

kad mąstytų apie mane kai

po prisikėlusį naujame pa

saulyje ir gyvenantį prisikė

lusiu gyvenimu tose sąlygo

se, karias mes stengiamės 

sudaryti čia šioj žemiškoj 

egzistencijoj. ’ ’

PIRKITE KARO BONUS'

AMERIKOS KATALIKE MOTINA 1944 M.

Didelis solistės 
Stoškiūtės pasisekimas

(LKFSB) žinoma lietuvai 
tė solistė Paulina Stoškiūtė 
kovo mėnesy koncertavo 
Floridoje, o balandžio mė
nesyje — Lowellyje. Vietos 
laikraščiai gėrėkei jos iš 
lavintu, skambiu balsu, pa
žymėdami jos .aukštą muzi- 
kalinį talentą, gražų dainų 
išpildymą. Solistė dainavo 
penkiomis kalbomis. Laik
raščiai pažymėjo savo pasi
tenkinimą girdėtomis lietu
viškomis dainomis, jos skar. 
bėjusios labai mielai ir to
kių melodijų, kaip: “Mano 
Rožė’’ ar "okių skambių 
kaip: “Stasys”, jie neužmir- 
šią.

Mrs. Augustine B. Kelley, Pennsylvania valstybės kon
gresmeno Kelley žmona, Nacionalėj Amerikoj Katalikų 
šeimos Gyvenimo Konferencijoj paskelbta Amerikos Ka
talikų Motina 1944 metams. Ji Čia nusifotografavus au 
trimis dukterimis: Terese, Kathleen ir Maroe’e. Penki jos 
sūnūs yra kariuomenėj. Iš visų kongreamonų šeimų, Kel
ley šeima kariuomenėj turi didžiausią reprezentaciją. 
(NCWC-Draugas)

(LKFSB) 8. Juczelėnaitę, 
gyvenančią Chicagoje, pa
siekė telegrama iš Sibiro, 
nuo Onos Lukoševičienės, 
kuri anksčiau gyveno Alek
sote, o dabar yra ištrėmi
me. Ji klausia, kur yra jos 
vaikai.

darbus, FWA finansuoja se
kančias tarnybas, ryšium su 
vaikų dirželiais ir priežiū
ros centrais: informacijos 
centrus tėvams, sveikatos 
priežiūrą, vizituojančius mo 
kytojus, kurie dirba kartu 
su tėvais prie vaikų palie
kamų centruose, ir taip pat 
kai kurias vaikų transpor- 
tacijas tarp namų ir prie
žiūros centrų.

Visuomenės, kur karo dar 
bams reikalingos moterys 
turinčios vaikus mažesnius 
kaip dviejų metų amžiaus, 
gali kreiptis į FWA, prašy
damos kreditų, įseigti ben
drą tokiems vaikams prie
žiūrą. Vaikų- priežiūros au
toritetai paprastai neprita
ria bendrai tokio amžiau- 
vaikų priežiūrai. Ponia Flo- 
rence Kerr, Federalinės Ka
ro Agentūros Viešosios Ka
ro Tarnybos Direktorė, pa
reiškė, kad “nors neprita
riama samdymui moterų tu
rinčių vaikus mažesnius 
kaip 2-jų metų amžiaus, ta
čiau mes žinome, kad daug 
tokių moterų buvo privers
tos imtis karo darbų. Todėl, 
jeigu visuomenė reikalinga 
tokios bendros valkų jau
nesnių kaip 2 metų amžiaus 
priežiūros, mes noriai duo
sime tam reikalui kreditus.”

— šiemet bal. 30 d. suei
na 10 metų nuo mirties dr. 
J. Ganusevičiaus.

PIRKITE KARO BONUS!
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CHIC&GO IR APYLINKĖSE
Iš Vargdieniu Seserų 
Gildos susirinkimo

už nepaprastai gražų, ir di
džiai sėkmingą pasidarbavi
mą ruošiant antrąjį Gildos 
aeimą. Jūsų darbą, pasiau
kojimą ir vargus giliai ver 
tiriame ir nuolat dėkojame 
Dievui, kad Jis pašauki 
n<ums į pagalbą tiek daug 
okių pasiaukojusių veikė j v 

ir duosnių, geraširdžių rė 
nėjų. Kuo mes Jums galė
jime a silyginti?! Ne mes 
tik mūsų galingoji Globėja 
Nekaltai Pridėtoji Marija 
savo užtarymu Jums atly
dins išmelsdama kiekvienam 
asmeniškai tų malonių, ku
rių esate reikalingi. 

Dėkingos Kristuje, 
Pasirašo Sės. M. Augusta"

Gegužės 9 d., įvykęs Varg
dienių Seserų Gildos susirin
kimas buvo skaitlingas, ma
tyt, domėjosi praėjusio sei
mo įspūdžiais ir jo raportu 
Gaila, kad dėl nekuriu prie
žasčių, seimo raporto nebu
vo galima patiekti. Bet susi
rinkusieji dėl to nenusiminė, 
ir jautėsi geriausioji nuotai 
ko j.

Fin. rašt. S. Balsytė, nega 
lėdama ištverti, ir kad dai 
daugiau sukelti dalyvių ūpą, 
pranešė, kad dėl įvairių prie
žasčių negalėdami atvykti į 
seimą, šiame susirinkime j
savo dovaną įteikia Vladas. . ~
ir Ona Bukauskai $100.00, ir I Artinas šaunus 
N. N., kita ypata irgi $100, 
pastaroji prašė vardo ne- 
skelb'i; tai Cicero kolonijos 
Nekalto Prasidėjimo Šv. P.
Marijos Seserų geradariai ir 
prieteliai. Nuoširdžiai ačiū 
jiems už stambias aukas ir 
paramą vienuolijai.

Toliau kalbėta apie pik
niką. Piknikas įvyks liepos 
30-tą dieną Aušros Vartų 
piarap. ‘ Rūtos’’ darže (VVest 
Sidėj). Kad piknikas atneš
tų geras sėkmės, tam susi
rinkimas nutarė atspausdin
ti dovanų knygutes $1.00 
vertės, po 10 tikietų į kny
gutę ir skyrė dovanoms $15, 
kuriuos aukojo pirm. A. Pu-

koncertas
Fed. 26 skyrius ir spau

dos sekcija ne juokais ruo
šias Motinos Dienai minėti 
koncertui, prof. A. Pociaus 
vadovaujamam.

Mergaičių, moterų chorai, 
solistai sudainuos puikią
sias motinai skirtas dainas; 
kai kiirios liaudies dainos 
bus visos publikos dainuo
jamas drauge su chorais ir 
solistais. Muzikos instru
mentų orkestrai išpildys į- 
vairius jaudinančius kūri
nius ; auksaburniai kalbėto
jai laikys trumpas paskai
tas opiausiais šių dienų klau

kelienė $5.00, J. Pumpu ie- simais; kun j Prjnskis pa
nė $5.00 ir N. N. $5.00. Ačiū gakyS jautrią, reikšmingą,
visiems už aukas. motinos širdžiai pritaikintą

šiame susirinkime .įsira- kalbą Po ksncer o šokiai
šė šie nariai: M. Kondrotie-; griežiant orkestrai.
nė, Anna Jeski, Anna Cepa-; Pelnas skiriamas ne kas-
nis, Julia Rastenis, Barbora 
Zavetskis, Petr. Ivanauskie
nė, Em. Svenciskienė, Stef. 
Mikužienė, ir Agota Balsytė.

Dvasios vadas kun. P. Ma
linauskas, MIC., nuoširdžiai 
padėkojo už sėkmingą seimo 
pravedimą ir perskaitė pri
siųstą nuo Nekalto Prisidė
jimo Šv. P. Marijos Seserų 
padėkos laišką, kuris skam
ba sekančiai:

“Labai ir labai dėkojame 
Gerbiamai Gildos valdybai, 
kolonijų atstovėms ir vi
soms veikėjoms ir veikėjams

KAREIVIŲ MOTINŲ KLŪBAS IŠ MAROUETTE PARK (TEIKIA $285.31

Karanauskienė, Kareivių Motinų klūbo pirmininkė, įteikia čekį $285.31 Helen Ka- 
reivienei, Darius-Girėno Aux. Rt.ud. Kryžiaus vieneto pirmininkei ir Rau’d. Kryžiaus 
Lietuvių Grupės narei. Šalę Klikūnienė, Kareivių Motinų klūbo narė.

North Sides žinutės
Mūsų kolonijoje eina di

džiausias bruzdėjimas, ren
gimasis prie re ų ir įspū
dingų iškilmių, prie parapi
jos morgičio deginimo cere
monijų, kurios įvyks gegu-

±is “ M“e "Mūsų GerasisMotinų. klūbas 
Park įteikė $285.31 aukų 
Lie uvių Grupės narei He
len Kareivai, kad perduotų 
Raud. Kryžiaus atstovui iš
kilmingam parengime, kuris 
bus šeštadienį, gegužės 13 

žės 14 d. Parapijos darfo' d- LietuviU Auditorijoj, 
bus piknikas ir morgičio de-' Kun. J. Paškauskas, kleb.
ginimo ceremonijos, gi sve
tainėje bankietas su gražia 
ir turininga programa. Bū
tinai dalyvaukime visi.

Gimimo Panelės Šv. parapi
jos, supratęs svarbą Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus, pa
rėmė Kareivių Motinų klu
be darbuotę, davęs įgalioj i-

Parap. komiteto skaičius' rinkti aukas ir priduoti 
tapo padidintas, kada kle- Raudonajam Kryžiui jer Lie
bonas įvedė dar vienas šv. 
Mišias. Į komitetą klebonas 

i pakvietė, komiteto narių re
komenduotus A. Deksnį, V

dienei, eilinei spaudai, bet 
veikalams apie Lietuvą iš
leisti anglų ir lietuvių kal
bomis, kad tų veikalų pa
galba paruošus dirvą ir pa
lengvinus po karo išlaisvin
ti mūsų brolius ir valstybę 
iš diktatorių

Patriotai, šviesūs lietuviai 
ir lietuvės spaudos koncerto 
gegužės 14 d. Bridgeporto 
,parip. salėj neapleis!

Pradžia 7 v. v. Tikie*.ų 
kaina su taksais viso 50c. 
Svetainė ir baras atdari nuo

tuvių Grupę, kad mes; lie
tuviai, atsiektume savo tiks
lą, t. y. surinktumėm $10,- 
000.00 lietuvių vardu. Nie-

Strioga, F. Smith, Jr., ir J ' ko nelaukdamos, sekančios
Ramošką. Sveikiname nau
jus parapijos komitetą na
rius.

Klebonas įvedė bažnyčioje 
noveną į Motiną Pergalės 
(Our Lady of Victory), kad 
išprašyti Dievo Motinos mū
sų kareiviams laimingo su
grįšimo namo. Tenka patir
ti, kad noveną gausiai lan
ko ypač kareivių šeimynos 
bei giminės.

Klebono priėmimo bankie
tas buvo šaunus ir sekmin-

narės ėmėsi darbo, rinkimo

Motinu pagerbimas
Gegužės 14 d. pripuola 

Motinos Diena.
Šv. Jurgio parapijos so

dalietės ruošia dvasinę ir 
pagerbtuvių puotą savo mo
tinoms ir kviečia visas mo
tinas, ypač kareivių moti
nas dalyvauji. 9 vai. ryto 
turės dvasinę puotą: Mišias 
ir šv. Komuniją už motinas. 
3 vai. susirinks į gegužines

Penktadienis, geg. 12, 1944

pamaldas, Į bažnyčią. Po pa
maldų eis visos prie šv. P. 
Liurdo ir ten apvainikuos 

j stovylą, po to eis visos į 
svetainę, kur kviečia visas 
motinas ateiti. Ten bus gra
ži programa, ir vaišės mo
tinoms.

a
Motina kiekvienam yra 

brangiausia Dievo diotag že
miškas turtas.

Šv. Jurgio par. sodalietės

Tovvn of Lake. — Dviejų 
veiksmų komedija “Mūsų 
Gerasis” bus atvaidinta ge
gužės 14 dieną, sujungtomis 
jėgomis. Šv. Cecilijos cho
ras ir Nekalto Pras. Šv. P. 
mergaičių Sodalicija rengia 
šji vakarą.

Varg. V. Daukša ruošia 
muzikalinę programą.

Komedijoje dalyvauja: A. 
Rumšaitė, Sof. Jurgaitė, E). 
Kegovičiūtė, E. Laurinavi- 
čiūtė, St. Jurkaitė, Kisieliū
tė, Lukošiūtė, Pačeliūnaitė, 
Ad. Karkle'aitė, H. Vendze- 
lis. Sufleris S. Jesulaitė.

Visus kviečiame atvykti į 
vakarą. Bus daug skanaus 
juoko. Be to, išgirsite gra
žių dainų ir praleisite Mo-

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

ūkų: P. Klikūnienė, Kara-1 tinQS Dien» jaukioje nuotai-
nauskienė, Raš utienė, Šne-[ k°Je-________________ & J-
kutienė ir Majorienė. <•-

Marąuette Park Fed. spau 
do3 sekcijos mitingas įvyks 
gegužės 12 d. 8 v. v. parap. 
salėj. Kviečiame visus na
rius ir svečius dalyvauti. 
Bus dideli svarbūs pasitari
mai. Kvietimų paštu nesiun- 
tinėsim. Valdyba
lenta (Bulletin Bord) ant 
kurios sužymėta pamaldų 
laikas ir tvarka. Be to, len-

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. 1 TeL Monroe 0808

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

"Lietuvių Kalbos 
GRAMATIKA”

“Lietuvių Kalbos Gramatika”
kainuoja.. $1.00

(Pridėkite 10c persiuntimui) 

Šioji “Lietuvių Kalbos Gra
matika” yra skiriama vien tik 

Amerikiečiams ir Dr. Starkus 

kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą metų 

dėstyti Lietuvių kalbą kolegis- 

tams Marianapolis College, ku- 
randasi Thompson, Conn. 

Siųskit užsakymas sekančiai:

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
oi pigesni nuošimti — be komlšino 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.......................Tel. CANai 888*1

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

gas. žmonių dalyvavo pilna . . _ . .
parapijos svetainė. Northsai- t°je &a^ma Pazymėti ir 
diečnms labai gerų įspūdį dide8ni ParaPij°9 Parengi- 
darė didelis būrys svečių ir mai- Pan,Sl len,a bu-
iš Aštuonioliktos kolonijos. « Mniai i“*’*4*- Tas

________ ryta naujo ir energingo kle-
šale di- tono kun. P. G.asiūno dėka.

Lletuvytls
Prie bažnyčios

6 v. v. ir laukia visų. S. J. džiųjų durų įtaisyta didelė

Rengia gražų veikalg "MAMYTĖ", Geg. 14 d.. Dievo Apveizdos par. salėje

1

/Y
r

i

VK

Čia matome Rožių ir Lelijų artistų grupę, kuri perstatys gražų veikalą “MAMYTE“, sekmadienį, 
gegužės 14-tą dieną, Dievo Apveizdos parapijos salėj, 4:00 valandą popiet. Ši grupė yra gražiai pasiro- 
sirodžiusi lošimuose praeityje ir beabejo ir šį kartą sužavės publiką šiuo veikalo perstatymu. Taigi, 
kviečiame visus atsilankyti į šį parengimą ir gražiai praleisti laiką aštuoniolikiečių tarpe. Tikietai tik 30c.

£

'-=s /'oru Betterfkuj
U.S.VVAR BONDS

In Alaace-Lorralne even tbe 
family narnės have been taken from 
the residents and Germanised 
n a m e a substituted. Century-oid 
French streets of Mulhouse, Stras- 
bourg, Mete have been gi ven Nad 
narnės. In their effort to destroy 
all French culture to these prov-

burnini 
y ovrned

the Germena are 
Ubraries—even the privately < 
French cook booka. In Strasbourg 
alone neariy 20,000 homea hava 
been damaged in thia var būt the 
reaidenta štili pray for allied bomb
om to come over agato with their 
block busters.

In America our war efforts era 
tranųuil, būt neverthelees they 
touat be determined U vra are to de
feat Hitler.

Buying War Bonds every pay 
to eahibit ourday ie one good way 

geterm i nation te aid to the

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

'Springsiniai 
__ Matrasai

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

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO Ir KOVfO mča

K tiulio Oouch

Telefonas SEELEY 8760

R 0 O S E VELTI
FURNITURE CO M P A N Y

231# VVEST ROOSEVELT ROAD

A'
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Vyčių kuopa auga
Brighton Park. — Lietu

vos Vyčių 36 kuopos susi
rinkime gegužės 1 d., šeši 
nauji nariai-ė* įsirašė: An
tanas Bambalas, Edvardas 
Kazlauskas, Mildred Ruda- 
kas, Dolores Talmont, Vio- 
let Krukas ir Virginia Kviet 
kus.

ARD 25-las seimas
Seselės ir rėmėjos dar te

besidžiaugia pasieekimu si
dabriniu ARD jubiliejum, o 
mus atjaučianti visuomenė 
prieteliai, rėmėjai dar gėri
si įgytais įspūdžiais.

Dabar kviečiame visuome
nę gausiai suvažiuoti į ne
paprastą seimą — t. y. į šv. 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų Draugijos 25-tą seimą, 

seimą,

Viešnia, buvusi kuopos 
narė ir L. V. Chicago aps
krities raštininkė, Cecelia sidabrinį jubiliejinį 
Stulgaitienė, sakė, lauke die gegužės 28 dieną, 
nos. kada karas užsibaigs, &imaa bus iskilmiog„, 
kad vėl galėtų veikti su vy- neg prie jo ruoSwmo8 eu al. 
ėiais. Jos vyras Kazimieras aidgjimu Ses,Jt5s ir rįmįjo, 
Stulgaitis yra kariuomenėj. deda paatangų, kad seimas

Į Chicagos Lietuvių Kon- bfltų Todėl, kaip
ferenciją išrinkta atstovai: 
vice pirm. Jonas Brazaus- 
kas, fin. rašt. Pilomina Ke- remti 'draUg1Ją, nes 
kašiūtė, ižd. K. Zaromskis
ir iždo glob. Peggy Zakarai- 
tė. Paskirta $5 aukų.

Į ARD seimą išrinkta: P 
Rekašiūtė, P. Zakaraitė, K. 
Zaromskis ir Ed. Kazlaus
kas. Paskirta ir auka.

Pranešta, kad Lietuvos 
Vyčių austu vė vai bus ati
daryta, kaip tik bus suras
ta vedėjas ir darbininkai. 
Susirinkimas užgyrė L. V. 
centro valdybos nutarimą ir 
bandys šiame reikale pagel
bėti.

Išduotas raportas iš būsi
mos Vyčių Dienos, liepos 4 
d., Vytauto parke. Pranešta, 
kad apskritis iš dienos pa
jamų užsakys “Vytį” vi
siems buvusiems nariams ge
rame stovyje, dahar esan
tiems S. V. ginkluotose jė
gose. Kuopa dės pastangų, 
kad Vyčių Diena pasisektų. 
Vaidinimas

Pranešta, kad gegužės 14 
d., bus atvaidintas 3 aktų 
vaizdelis “Katriutė”. 2 vai. 
popiet vaidinimas bus mo
kyklos vaikams ir pelnas 
eis vietos seselėms, o 7:30 
vai. vak. augusiems ir pel
nas eis kuopos reikalams.

Išrinkta vakaro darbinin
kai. Pranešta, kad kurie at
silankys į vakarą, bus nu
fotografuoti ir paveikslas 
tilps kuopos 30 metų gyva
vimo knygoj kitą metą. Kuo 
pa 1945 metais švęs 30 me
tų gyvavimo jubiliejų. 
Vestuvės

Balandžio 29 d. susituokė 
kuopos nariai: Stanislova 
NevedomskaitS su Walter 
Rand. Liūdytojais buvo kuo. 
po» narė: Ona Nevedomskai ' 
tė ir Stf. Sgt. Jack McDo- 
niugh, kurs buvo gavęs lei
dimą dalyvauti brolio ves
tuvėse ir aplankyti aavus po 
dviejų metų tarnybos Paci
fiko salose. Yra dalyvavęs 
mūšiuose ir apdovanotas už 
pasižymėjimus. Solo “Avė 
Maria” ir “On This Day” 
giedojo Florencija Poškaitė.

Stanislova yra dukrelė Jo
no ir Pranciškos Nevedoms- 
kių, sesuo Helen Cherry, Ka
zimiero, Onos ir Tech. Sgt. 
Petro ,Nevedomskio, kuris 
randasi kur nors Anglijoje. 
Stasė yra ilgametė Lietuvos 
Vyčių 36 kuopos narė.

Pokylis įvyko jaunosios 
tėvų name. Red Ckerry

praeityje, taip ir dabar pra 
šoma plačioji visuomenė pa

te
remiame mokslo įstaigą, ku
ri nuolatos reikalinga para
mos, o ypatingai šiais lai
kais.

Tad gegužės 28 d. suva
žiuokime į ARD sidabrinį 
seimą. Padarykime jį skait
lingu ir turtingu, kad nuta
rimais ir visuomenės duos- 
numu viršytų visus praėju
sius seimus. Alumnietė S. J.

DĖMESIO!
Koncertas “ Motinos Die

nai” ir spaudai Lietuvą va
duoti remti bus gegužės 14 
d. 7 v. v. Bridgeporte parap. 
salėje. Tikietai po 50c. Bus 
šokiai. Salė, baras atdari 
nuo 6 v. v. Rengia vietinis 
Federacijos skyrius. Kon
certui vadovauja muz. Ant. 
Pocius.

Pirkite Karo Bonus

Nuoširdus dėkui
Lietuvą užėmus oknpan 

tams N. Pr. švč. Panos Ma- 
rijiae Seserų Kongregacijos 
padėtis tiek Lietuvoj, tiek 
Amerikoj (pasidarė labai sun 
ki. Šiuo nepaprastai sunkiu 
Kongregacijos gyvenimo lai
ku Dievas pašaukė jai į pa 
galbą Vargdienių Seserų Gil
dą. Per du metus Gildą spė
jo gražiai susiorganizuoti, 
išplėsti savo veikimą ir daug 
padėti N. Pr. Švč. P. Mari
jos Seserims.

Antrasis Vargdienių Sese
rų Gildoe seimas įvykęs 1944 
metais balandžio mėn. 30 
dieną praėjo su nelauktu pa
sisekimu. Tai įvyko dėka pa 
siaukojimo uoliųjų Dvasios 
Vadų, veikliosios Gildoe val
dybos ir visų kolonijų vei
kėjų ir sčmėjų.

Nekaltai Pradėtosios Švč 
Panos Marijos Seserų Kon
gregacijos Vadovybė ir Se
serys su tikra krikščionišku 
nuoširdumu dėkoja G.G. Tė 
varna Marijonams, visiems 
kalbėtojams ir sveikinto 
jams praturtinusiems seimą 
savo gražiomis kalbomis, vi
siems duosniesiems gerašir
džiams aukotojams, amži
niems ir garbės nariams, 
draugijoms ir jų atstovams, 
veikėjams, Aušros Vartų pa
rapijos seimininkėms ir vi
sai katalikiškai visuomenei

Norėdamos atsilyginti vi
siems už gausias aukas ii 
didelį pasiaukojimą mūsų 
Kongregacijai sudedame Jū
sų visų rūpesčius ir inten
cijas į mūsų galingosios Glo 
bejos Marijos rankas.

Nekalto Prasidėjimo 
Švč. P. Marijos Seserys

Šiuo norime padėkoti vi
siems svečiams atsilanku- 
siems į Darius-Girėnas salę 
kauliukais pažaisti ir pa- 
kortuoti po pietų gegužės 7 
d. lietuvių misijonierių Ar
gentinoj naudai. Taipgi au
kotojams ir knygučių tikie- 
tų platintojams.

Svečių buvo Al. MickeLlū- 
nas su žmona iš Rockdale, 
III., Town of Lake, Mar- 
ąnette Park, Dievo Apvaiz
dos ir Brighton Park.

Pelno bus gražaus, bet 
dar visi tikietai nesutvarky
ti.

Mrs. A. Jasper Ir 
J. Pumputis

P. S. Marijonų Bendradar
bių 35 skyriaus mėnesinis 
susirinkimas nedėlioj, gegu
žės 14 d., Nekalto Prasidė 
jamo Panelės Šv. parapijos 
mokyklos kambary.

25 išbėgo iš gaisro
Dvidešimt penki svečiai 

buvo priversti išbėgti praei
tą trečiadienį iš Golds res
torano, 812 W. Roose velt, 
kai ugnis kilo virtuvėje.

PASISKAITYMAS GEGUŽES MENESIUI —

"SVEIKA MARIJA"
Lietuviškai parašė

KUN. ANTANAS PETRAUSKAS, M. I. C.

Kaina tiktai 35c
šioji graži kaygubė turi 260 puslapių ir 8 paveikslus; pilnai 

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

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

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

&

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IB SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ,

SUVIRS 200 PAKINKLI
RANDASI PAS 
PASQUNKHCUL

MUS JUS

Atgaivino
Mrs. Camelia Panti, 28 

metų, 315* So. Campbell avė., 
buvo atgaivinta praeitą tre
čiadienį ugnegesių departa
mento gelbėjimo squado. Ji 
buvo sukrėsta iki be sąmo
nės, kai palietė elektros 
šviesos įtaisą.

Darbas yra nuolatinis gar 
bes šaltini*. Tinginiavime — 
vien nepaliaujamas nusimi
nimas. Carlyle.

NULIŪDIMO .VALANDOJE

J

Geriaasio Materioio Ir Darba

Mfeų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsą Lietuviam* 
klientams, pilną patenkinimą.

DMyris Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN

Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 
paminklinių produktų.

MDTMK OfMas tr Dtrirtnvė: 527 N. WESTEBN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6108
j&gągSfe

Platinkite ‘ Draugą”

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
w. viro. lump — sijoti.........ra on
STOKER COAL, Aukštos rūšies,
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................$11.25
PETROLEUM COKE (Course> CIO Eft 
PETROLEUM COKE (Pfle Han)

'Draugo' Piknikai
1944 metais I

L Liepos (July) 9 d.

Bergmanas Grove, 
RIVERSIDE, ILL

I 2. LABORDAY, 

Rugsėjo (Sept.) 4 d., 
VYTAUTO DARŽE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

Išblaškytos lieluviiį 
šeimos

(LKFSB) Šis karas labai 
suardė daugelį) lietuvių Aei- 
mų. Kaip pavyzdį galime 
prisiminti Mažonų šeimą. Jie 
turėjo savo nuosavybę, ku
rią atėję bolševikai atėmė. 
Naciai, pasirodė, bolševikų 
darbus noriai tęsė ir nuosa
vybės negrąžinp. Tėvai pa
siliko gyventi Kaune, Prūsų 
gatvėje. Dvi eeserys, kaip 
britų pilietės, pateko į Aus
traliją. Viena jų yra ištekė- 

ijusi už Kunstlerio ir gyve
na Brisbane. Brolis, būda
mas Amerikos pilietis, pa
teko į Maskvą ir čia USA 
pasiuntinybėje gavo tarny
bą, o dar viena sesuo pate
ko net į Italiją.

PIRKITE KARO BONUS

JUOZAPAS RAKAUSKAS
Mir6 Geg. 9 d. 1944 m., 8:6$ 

vai. ryte, sulaukęs senatvės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskričio. Batelių mies
telio. Amerikoje išgyveno 48 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Petronėlę (po tėvais 
Rutkauskaitė); 3 sūnus Myko
lų marčią. Isabelle Ir jų sūnus 
Mykolų ir Robert, Antanų 
(U.S.Army) Ir Robert (U.S.
Navy); 2 dukteris Elenų len
tų Stanislovų Matullontus ir jų 
2 sūnus Raymond (U.8. Air
Corps) ir Juozapų, Margaret 
ir žentų Thomas Uolan ir jų 
vaikučius Dariene ir Thomas 

• -Ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 
broli Antanų Ir seserį Uršulę.

Velionis priklausė prie S.L.- 
R.K.A. Cicere kuopos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
1248 So. 48th Ct. laidotuvės 
įvyks šeštad., Geg. 13 d. 1944. 
Iš namų 9:00 vai. ryto bus at
lydėtas J Šv. Antano parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kaplnea

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

Nuliūdę: — Moteris, Sūnai, 
Dukterys, Marti, Žentai, Aatl- 
kai Ir Giminės.

Laid. direktorius Antanas B. 
Petkus. Telef. Cicero 2109.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ (STAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Vlsese 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

I " /
y . VI
h .III

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi MUiiiiiiiHUiiiiHiiMHtiiiiiiiHiiiiiiutiniiuu 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose! IIIIIIIIIIIHIIIMIHHUlillIlUIIIUUilIUIIllIlHllt

PBMSONATJZED MKMORIALS AT NO ADDITIONAL COSTI 
PARTICULAR FEOPIdC PREFER PACHANKIS FRODUOTlOJiS 

DISTRIBUTORS OF TMK PAMOUB MONTKLLO ORANITB 
Moct Besntlful—Mos* Kndurtng—ftamagM*Bart tai Th* Worid. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KRE1PKITSS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamher of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel, REPnblie 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chfcagos
lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociadjoa.

A? t

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį

Mes Tarime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

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

I. UULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ,________Phone LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. ISth STREET

Teiephone YABDS 1419

L I. ZOLP
1646 WEST 46th 8T. Phone YABDS 0781

MAŽEIKA
3816 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARD8 1138—38

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10766 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5766 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661
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Iš lakūnų gyvenimo

Įgula iššoko, bombonešis skrido 
keturias valandas vienas

DENISQN, la. — keturių 
inžinų bombonešis, iš Sioux 
City, la., armijos ono bazės, 
skrido virš dviejų valstijų 
keturias valandas be jokio 
lakūno, pirm negu sudužo 
griovio šone. dvi mailės 
šiaurvakariuose nuo Denni- 
son, apie 2 valandą naktį, 
gegužės 10 dieną.

Lėktuvas sudužo daugiau 
kaip už 100 mailių nuo tos 
vietos, kur dešimt įgulos 
narių ir bombardierius in
struktorius iššoko iš lėktu
vo apie 10 valandą vakare, 
kai lėktuve kilo ugnis. Ug
nis savaime kilo kelionės 
metu.

Lakūnai lėktuvą apleido 
Belden ir Wayne apylinkėje, 
šiaurės rytų Nebraska. Ne
buvo nė vienas sunkiai su
žeistas. Denison yra šiaurės 
vakarinėje Iowa dalyje. 75 
mailės pietryčiuose nuo 
Sioux City bazės ir beveik 
tiesiai į rytus nuo Wayne.

1,240 kareiviu su 
žeista frontuose

Karo departamentas pra
eitą trečiadienį pranešė 
1,240 Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareivių pavar
des, kurie buvo sužeisti Azi
jos, Europos, Viduržemio, 
Pietų Pacifiko ir pietvaka
rių Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 73 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, įskai
tant 20 chicagiečių, 30 iš In
diana, 44 iš Michigan ir 32 
iš Wisconsin.

Sužeistųjų kareivių skai
čiuje yra pvt. William P. Je
sinskas, jo motina Mrs. 
Nellie Jesinskas gyvena 
1227 Front avė., N. W. 
Grand Rapids, Mich.

SVEIKINA DIDVYRĮ Kq rašo kapelionas

Laiškas nuliūdusiai motinai

Kiekvienam asmeniui 
po $156.24

WASHINGTON. — Ba
landžio 30 dieną piftigų cir
kuliacijoje išėjo kiekvienam 
vyrui, moteriai ir vaikui 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse $156.42, o balandžio 
30 d., 1943 m., pinigų cirku-

Iškilmės

Vyskupas Wm. T. McCarty, C.SS.R., Amerikos Ginkluo
tų Jėgų Militaris delegatas, sveikina grįžusį iš Makin sa
los sužeistą kapelioną kun. S. J. Meany, S.J. Viduryje sto
vi kun. A. F. Coogan, redaktorius “Cathoiic Mission”, lei
džiamo Tikėjimui Platinti Draugijos. (NCWC-Draugas)

Grįžo iš bolševikų "rojaus" .

Patenkintas sugrįžęs i Ameriką
JAUČIASI PAVARGĘS, KLAUSINĖJO APIE BASE- 

BALL’Ą. TIKRAI GERIAU BŪTŲ PADARĘS. JEI 
BUTU ŽIŪRĖJĘS ŽAIDIMŲ, O NE I PYPKĖS 
DOMUS.

SEATTLE. — Stanislaw 
Orlemanski, lenkas ameri
kietis kunigas, kuris Rusijo
je išbuvo 12 dienų, lankyda
mas Rusiją, atvyko Pan 
American lėktuvu į Seattle, 
gegužės 10 dienos vakare. 
Kun. Orlemanski turėjo du 
pasikalbėjimu su Juozapu 
Stalinu Maskvoje.
NIEKO NEPASAKĖ

Kun. Orlemanski nieko ne
pasakė apie savo kelionę, 
tik pareiškė, kad “aš esu 
pavargęs vyras”, ir kad jis 

Racijoje išėjo po $122.29 Per šv. mišias Šv. Kryžiaus esąs patenkintas, kad sugrį- 
kiekvienam. Apie tai prane-1 lietuvių parapijos Šv. Vardo žo • į Jungtines Amerikos 
šė iždas gegužės 10 dieną, [draugijos nariai eis prie Valstybes.
Balandžio 30 dieną skaitlinė i šventos komunijos. Po šv. jjs buvo sutiktas tik oro 
buvo aukščiausia istorijoje,, mišių parapijos salėje įvyks, linijos oficialų, reporterių ir 
buvo trimis doleriais aukš- iškilmingi pusryčiai. Bus fotografų. Jis buvo nufoto- 

pagerbtos motinos. Šv. Var- grafuotas, kai lipo iš lėktu- 
do draugija kviečia draugi- vo
jos narius motinas, žmonas

Ateinantį sekmadienį, ge
gužės 14 dieną, 9 valandą.

tesnė, negu buvo gale kovo 
mėnesio, 1944 m. Spalių 31 
d., 1920 metų kiekvienai gal
vai pinigų cirkuliacijoje bu- ir seseris į iškilmes.
vo $53.21. Balandžio 30 d., 
1944 m., cirkuliacijoje (apy
vartoje) buvo $21,547,485,- 
337.

Nori, kad pašalintu
Netoli aštuoni šimtai dar

bininkų, iš Barber-Green 
kompanijos fabriko, 631 W.
Park avė., Aurora, kurie 
pirmadienį po pietų išėjo iš 
darbo, kad privertus atsta
tyti mašinų šapos prižiūrė
toją, praeitą trečiadienį dar 
nebuvo grįžę į darbą. Vals
tybės taikintojas bandė iš-'gino žmonės 
rišti ginčą. Fabrikas dirba tuvių 
kelių mašinas.

Svečiai Ciceroje
Praeitą trečiadienį Šv. 

Antano lietuvių parapijos 
salėje (Ciceroje) įvyko Ci
cero Federacijoš skyriaus 
susirinkimas, kuriame kal
bėjo konsulas Daužvardis, 
Mrs. Juzelėnaitė-Šegamogas 
ir kun. K. Barauskas aktu
aliais dabarties klausimais. 
Cicero yra įsisteigęs spau
dos skyrius, kuris veikia 
prie Chicagos apskrities Fe
deracijos.

Kun. K. Barauskas para 
dalyvauti lie 

konferencijoje,
įvyks gegužės 21 dieną, Chi-

---------- cagoje, Lietuvių auditorijo-
PIRKITE KARO BONUS! je. 3133 S. Halsted str.

i:

porteriai apie įvykius Ame
rikoje.
TIESOS ŽODIS

Ta proga tenka tik tiek 
pasakyti: geriau kun. Sta
nislovas Orlemanski būtų 
žiūrėjęs baseball žaidimų A- 
merikoje, negu į Stalino 
pypkės dūmus Maskvoje.

Cfei Orlemanski myli tiesą, 
jis "turi pasakyti viešai, kad 
Rusijos žmonės trokšta lais
vės ir kad komunizmas yra 
atgyvenęs savo dienas. Ne
seniai Rusijos prekybos at
stovas Amerikoje Kraučen- 
ko atsisakė , nuo komuniz
mo ir pareikalavo Rusijos 
žmonėms laisvės, bet kai jis 
atvyko į Ameriką, jisai pa
matė. kad komunizmas mui- 
kiną žmones, ir jis paliko ge
rą savo vietą, kad įspėtų 
žmones, jog komunizmas ne-Laikraštininkai apipylė jį 

klausimais, bet jis pamoja-1 tinka gyvenimui. Jei Krau-
vo pirštą ir nieko nepasakė.

Paskui jis paklausė repor
terių apie baseball naujie-

čenko turėjo drąsos pasaky
ti tiesos žodį apie komuniz
mą, juo labiau tai turi pa

nas, sakydamas, kad jis ne- Į daryti kun. Orlemanski, 
matęs Amerikos laikraščių nors ir Stalinas jį buvo pri- 
nuo balandžio 17 dienos, ir ėmęs į savo paločius net du
paskui jam papasakojo re- kartus.

Keistas atsitikimas

Nušlavė meilę nuo kopėčių
Šiom dienom Chicagoje 

įvyko nei šioks, nei toks at
sitikimas Viena moteris nu
šlavė su šluota nuo kopėčių 
meilę. Ne tik moteris nušla- 

kuri v® nuo kopėčių meilę, bet 
buvęs moters vyras buvo 
apvanotas su šluota. Tai 
įvyko California avė.

Kaip gi ten buvo? Mari
jona prieš keturis metus at
siskyrė legališkai nuo savo 
vyro Jono. Bet čia, va, šiom 
dienom Jonas vijos Marijo
ną kopėčiomis, jos aparta
mente, ir bandė ten roman
suoti.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!
A

Statybai, Remontavimai, Refinansavimni— 
ant Lengvu Mėnesiniu Išmokėjimų!

ANT LF.NOVV MftNF.SINIV IftMOK fUIMC! &

Panaudokite Progą Dabartinėms 'ZcniomH 
NnoAimcIo Ratoms.

TAPKITE K1NANSTNTAI NEPRIKEAT’SOMT!

TAI'KYKITF, mOng Jvtalffnle. .Ii'hii i nitrilai 
rū'M'.t Ingai globojami Ir Ilgi •5 000.04) np- 
<lran«ti ncr Federal Savings and Ix«n In- 
MiruniT l'ornoraiton. .Ifl*>u ninlgal bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

a
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA IJFTUVTV 

• FINANSINft ISTTAIOA.
— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.

ASSOCIATION 
8226 SO. HALSTED ST.

SS

Šis dalykas atsidūrė teis
me. Kai Marijona pasakojo 
teisme apie įvykį, Jonas 
stovėjo teisme, ir jo akis bu
vo aprišta bandažu ir ant 
nosies buvo koks ten ženk
las. .

Marijona prisipažino, kad 
ji nušlavė nuo kopėčių laip
tų visą biznį. Ji pareiškė, 
kad tai padariusi su šluota.

Byla bus tęsiama iki ge
gužės 19 dienos, kai Marijo
nos nuomininkė paliudys 
kas yra tikrasis apartamen
to gyyentojas. Jonas pasa
kė; kad jis užmokėjęs dėl 
buto (apartamento) įrengi
mo.

Motinėlė Įeit. P. Krasnau- 
, sko, kurs žuvo lėktuvo ne
laimėje, gavo nuo kariuome
nės kapeliono J. M. Lap- 
lante paguodos pilną laišką. 
Krasnauskai gyvena Chica
goje, Bridgeporto kolonijo
je.

Kapelionas rašo, kad jam 
yra labai sunki pareiga pa
tvirtinti žinią apie mirtį jos 
sūnaus, kurs tarnavo prie 
sunkiojo bombonešio ir 
kurs, drauge su kitais įgu
los nariais, žuvo staiga ir 
netikėtai.

Kapelionas rašo, kad jis 
asmeniškai pažino Įeit. Pet
rą, kurs atkeltas į tą bazę 
per trumpą laiką įsigijo net 
vyresnybės pagarbą.

—Esate laiminga, būdama 
tokio sūnaus motina, — ra
šo kapelionas. — Jis man 
padarė didelį įspūdį, kai pa
skutinį sekmadienį jį pama
čiau 9 vai. Mišiose, šešta
dienio naktį jis buvo išskri
dęs su uždaviniu virš Vo
kietijos. Grįžo 4 vai. sekma
dienio rytą ir atsigulė tik 6 
vai. ryto. Ar Jūs patikėsite, 
kad jis atsikėlė prieš devy
nias, kad neapleistų sekma
dienio Mišių. Tas rodo, kaip 
kilnios sielos žmogumi jis 
buvo. Mes buvome geri 
draugai. Aš, būdavo, jį ap
lankydavau kiekvieną kar
tą, kada jisai ruošdavosi iš
skristi su uždaviniu. Jis vi
sada paprašydavo palaimin
ti ir sukalbėti nors mažą 
maldelę.”

Toliau kapelionas rašo, 
kad karinė paslaptis nelei
džia jam pasakyti kokiomis 
aplinkybėmis Įeit. Petras 
žuvo. Jis tik pažymi, kad vi
si žuvisieji mirė staiga. Bu
vo atlaikytos gedulingos pa
maldos, kuriose dalyvavo 
geras draugų būrys, o Įeit. 
Petro palaikai iš Kanados 
aviacijos dalinių, kur jis 
tarnavo, perduoti USA avia
cijos daliniams, kuriems ve
lionis priklausė. Jo kūnas 
palaidotas amerikiečių ka
pinėse su katalikų kapelio
no patarnavimu.

Toliau, kapelionas pažada 
dažnai Šv. Mišiose prisimin
ti a. a. Įeit. Petrą ir laišką 
baigia:

—Lai Visagalis Dievas 
pripildo Jūsų širdį paguoda 
ir ištverme. Lai Šv. P. Mari
ja pagelbsti Jums pajusti, 
kad dabar Jūs esate jai 
daug artimesnė, nes Jūs abi
dvi atidavėte savo garbin
gus sūnus žmonijos atpirki
mui ir pasaulio taikai.”

Pr.

JJII

Dingę kariai kovos 
laukuose

Karo departamentas ge
gužės 10 dieną paskelbė 761 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivio pavardę, kurie 
dingę Europos, Azijos, Cen
tro Pacifiko, Viduržemio, 
Pietų Pacifiko ir pietvaka
rių Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje 35 vyrai 
yra iš Illinois valstijos, 
įskaitant 13 chicagiečių, 21 
iš Indiana, 11 iš Iowa, 19 iš 
Michigan ir 15 iš Wisconsin.

Padidėjo
Cook kauntėje baalndžio 

1 dieną buvo 396 automobi
lių pardavėjai, o sausio 1 
dieną buvo 394 automobilių 
pardavėjai, vadinasi dviem 
padidėjo.

Į Laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

praeitą trečiadienį paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų (navy, ma
rine corps, coast guard) 
sąrašą, kuriame pažymėta, 
kad 22 jūrininkai yra nu
kentėjusių skaičiuje.

Nuo Pearl Harbor užpuo
limo iki gegužės 10 d., 1944 
m., navy, marine corps ir 
coast guard turi 44,778 as
menis nukentėjusių skai
čiuje, jų skaičiuje 19,- 
221 mirė. 9,034 dingę, 12.070 
buvo sužeista ir 4,453 pate
ko nelaisvėn.

Sunkiai serga
Iš Šveicarijos gauta žinia 

gegužės 10 dieną, kad kardi
nolų šventos kolegijos deka
nas kardinolas Gennardo 
Granito Pignatellidi Bela- 
nonte sunkiai serga.

Motinų diena
Chicagoje gegužės 14 die

ną bus pagerbtos motinos. 
Kiekvienas sūnus ir duktė 
tenepamiršta savo motinų ir 
maldose.

ma.
X Kapit. Juozas Ktulzc- 

wick, Medical Corps, U. S. 
Army, iš Hawiii salų at
siuntė motinai šilkinę išsiu
vinėtą skarą, o žmonai ir 
seserims po “grass skirt”. 
Rašo, kad kraštas ten gra
žus ir klimatas tinka. Jis 
yra vienas pirmųjų lietuvių 
daktarų, įstojusių karo tar
nybon. Jo motina U. Radze
vičienė yra Moterų Sąjun
gos 67 kp., Marįuette Park, 
vice pirmininkė.

X Lt. Charles Stulgaitis 
su žmona (buvusia Kviet- 
kiūte) ir dviem sūnumis at
vyko į Chieago atostogų. 
Žmoną ir vaikus palikęs pas 
uošvius, Brighton Park, po
rui dienų išvyko į Kenosha, 
Wis., aplankyti savo tėvus. 
Grįžęs į Chieago iš čia vėl 
su žmona ir vaikais vyks į 
Carlsbad, New Mexico, sto
vyklą, kur Kazimieras yra 
bombardierių instruktorium.

X Pas Rimkus, 4348 So. 
Artesian Avė., gegužės 21 
d. bus daug svečių, o dar 
daugiau jiems dovanų. Tai 
bus ARD 6-to skyriaus kau
liukais žaidimo pramoga. 
Svebiai gaus ir užkandžio. 
Pramoga prasidės 2 vai.

X Chieago Lietuvių Kon- 
ferėncijon ir į balių tikietų 
galima gauti “Draugo”, 
“Naujienų”, “Sandaros” re
dakcijose, Red Crown Phar
macy, 3201 S. Halsted St. 
ir Peoples Furniture Co., 
4183 Archer Avė.

X Bronius Martinkus iš 
Town of Lake, tarnaująs 
karo laivyne, šiomis dieno
mis liko paaukštintas. Tai 
padaryta ryšium su jo anks
tyvesnių lavinimosi laivyne. 
Yra vedęs ir žmona gyvena 
Chicagoj. Bruno tėvai užlai
ko valgomųjų daiktų krau
tuvę, 4516 S. Hermitage avė.

X Lt. Jonas Šimkus, dan
tistas, tarnaująs laivyne, 
dažnai parvyksta namo ir 
sako labai patenkintas tar
nyba. Jis savo pareigas ei
na Great Lakęs stovykloj.

X Brightonparkietfis Ma
karas jau kelinta savaitė 
kaip serga. Gydosi namie 
2522 West 45 St.

MIRACLE" sienomsiinnv A LIA V A

Greitai sugavo
Aštuoni maži jaunuoliai, 

kurie buvo perlipę per Illi
nois statė lavinimo mokyk
los tvorą, netoli St. Charles, 
praeito trečiadienio ryte, 
esant rūkams, ir kiti du, ku
rie buvo pabėgę antradienį, 
buvo sugauti ir grąžinti vėl 
į įstaigą, praeitą trečiadienį 
po pietų.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

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

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

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

MIMCU WALL FINISH

108
nooauom 
FASTI FONM

BERLAND'S
PAINT STORE 

Mes Pristotomjgjy g. Halsted St.
Visur

Pietvakarių Krautuvė

Telefonas 
CANAL 1684 

3618 West 26th Street




