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ALIANTAI VAROSI PIRMYN ITALIJOJE
28-ta ofensyvos diena - 5,500 lėktuvų
Puolė nacių dirbtinio aliejaus varyklas

LONDONAS, geg. 12. — 
Sąjungininkų lėktuvų ofer.- 
syva prieš nacių Europą 
šiandien ėjo jj 29-tą dieną 
iš eilės. Lėktuvai šiandien 
atakavo taikinius Vokietijo
je ir Čekoslovakijoje.

Apie 5,500 lėktuvų — jų 
tarpe 1,000 didelių bombe- 
rių, 1,000 vidutiniųjų bom- 
berių ir 3,500 naikintuvų— 
nuo pat aušro® pradėjo bom 
buoti ir apšaudyti militari- 
nius taikinius. Spėjama, kad 
jie numetė bent 4,000 tonų 
bombų.

Įspėja nacių sėbrus pasitraukti iš karo
WASHINGTON, geg. 12. 

—Aštrus Amerikos, Angli
jos ir Rusijos sudėtinis pra
nešimas įspėjo ašies talki
ninkus dabar nusitarti ar 
jie neri drauge su Vokietija 
nugrimsti į pralaimėjima.

Perduotas per radio Ven
grijos, Rumunijos, Bulgari
jos ir Suomijos žmonėms, 
trijų valstybių pranešimas 
sakė dar yra laiko jiems pa
dėti neišvengiamai sąjungi
ninkų pergalei.

Manoma, jog sąjunginin
kų lėktuvai numes tuose 
kraštuose tūkstančius kopi
jų to pranešimo, išversto į 
jų kalbas, kaip jau daroma

Rušų artilerija išmuša nacius 
prie Dnestro, Tiraspolio sektory

MASKVA, geg. 12.—Kon
centruota rusų artilerija iš
muša didelius skaičius nacių 
karių ir tankų, kurie neper
stojančiai puola rusų pozi
ciją prie Dnestro upės, į 
šiaurvakarius nuo Tiraspo- 
lio.

Naciai atakuoja po savo 
artilerijos baražų apsauga. 
Tūkstančiai jų žūva.

Naciai desperatiškai ban
do sunaikinti rusų įsteigtą 
poziciją dešiniąjam upės 
krante.

Rusų, šoviniai išmušė apie

KALENDORIUS
Gegužės 13 d.: 8v. Zig

mantas ir 8v. Robertas; se
novės: Gardievutis ir Ner- 
gonė.

Gegužės 14 d.: 5-tas Sek
madienis po Velykų, 8v. Bo
nifacas; senovės: Gintaras 
ir Milda.

Gegužės 15 d.: Steigia
mojo Seimo Atidarymas, 
8v. Sofija, 8v. Jonas Saiie- 
tis; senovės: Gražutis ir 
Jaunutė.

ORAS
Dalinai ūkanota. Vėsiau.

Svarbiausios atakos buvo 
ant sintetinio (dirbtinio) 
aliejaus varyklų Leipzige, 
Vokietijoje, ir Čekoslovaki
joje.

Konservatyviai spėjama, 
kad nuo sekmadienio ryto 
iki penktadienio vakaro 23,- 
500 lėktuvų atakavo nacius 
ir numetė 24,000 tonų bom
bų.

Apie 2,000 Amerikos lėk
tuvų atliko puolimą ant ke
turių aliejaus varyklų Leip
zige.

su radio kalbomis iš britų, 
amerikiečių ir rusų radio 
stočių.

Nors pareiškimas nežada 
lengvos išeities jeigu skir
sis nuo Vokietijos, jis aiš
kiai pabrėžia, kad kiekviena 
diena, kol jie talkininkaus 
naciams, veda arčiau pražū
ties ir griežtesnių sąlygų, 
kurios bus jom uždedamos.

Anot pareiškimo, tos ke
turios tautos dar turi pa
kankamai jėgos — pasukus 
visą savo svorį prieš nacius 
—karą sutrumpinti ir pri
sidėti prie sąjungininkų per 
galės.

3,000 nacių karių ir 60 prie
šo tankui, o rusai lakūnai 
numušė 23 nacių lėktuvus.

Vokiečių aukštoji koman
da sakė vokiečiai ir rumu
nai kariai prasilaužė per 
priešo linijas, įsiveržė į ru
sų poziciją, ir sunaikino vi
są poziciją, suimdami * su
virš 500 belaisvių.

Sevastopoly, rusai kariai 
ir Jdodosios jūros marinai 
padeda apvalyti išgriautą 
miestą. Išvarius paskutiniuo 
sius nacius, tuoj imtasi sta
tybos darbo.

Naciu lėktuvai puolė 
konvojų; 5 numušti

NEAPOLIS, geg. 12. — 
Sąjungininkų lėktuvai numu 
šė penkis iš 30 nacių lėktu
vų, kurie bandė atakuoti 
konvojų vakarinė} Vidurže
mio jūroj.

Prancūzai ir britai lakū
nai sunaikino tuos nacių 
lėktuvus orinėse kovose. 
Grįžę lakūnai sakė naciai 
lakūnai nusileidę iki pn‘ 
laivų, kad paleis1 i savo tor
pedas.

SUfiJO ADMIROLAI; ĮTEIKTAS MEDALIS

Žinia, kad Admirolui Chester W. Nimitz. buvo įteiktas antras Distinguished Service 
Medalis, turėjo užimti antrą vietą dėl pranešimo, jog Admirolas King (antras iš kai
rės), Nimitz (vidury) ir Admirolas William F. Halsey neseniai suėjo San Francisco 
mieste, kur jie tarėsi kaip atidaryti kelią Gen. MacArthur jėgoms į Phillippinų salas. 
Fotografijos dešinėj pusėj matosi Mrs. Ches ter Nimitz ir Nimitzų 13 metų amžiaus duk
tė, Mary. - (Acme-Draugas Telephoto)

JAPONAI SUJUNGĖ 
FRONTUS KINIJOJE

CHUNGKING, geg. 12.— 
Japonai dabar valdo visą 
Peiping-Hankow geležinke
lį. Tuo pirmą kartą per sep
tynis metus jie dabar efek
tyviai sujungė savo centrinį 
ir šiaurinį frontus Kinijoje.

Anot kiniečių komunika
to, japonai antradieny pa
sistūmėjo iš pietų ir šiaurės 
ir susijungė Chumatien 
mieste.

Per 22 dienas japonų da
linys iš šiaurės pasivarė 
122 mylias pagal tą geležin
kelį iš Chenghsien apylin
kės, o pietinis dalinys, verž
damasis iš Sinyang, per de
vynias dienas pasivarė 55 
mylias.

Kuomet japonai sutaisys 
bėgius tarpe Chenghsien ir 
Sinyang, jie turės vieną il
gą kelią iš Mančurij.cs į cen
trinę Yangtze upės klonį.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
18 PEARL HARBOR — j 

Amerikos lėktuvai treėv,

1 dienio naktį atakavo Kusa- 

ie ir Poroape salas.

18 LONDONO — Apie 

1,000 naciu lėktuvų pakilo 

priešintis amerikiečiams, k«^ 

rie atakavo dirbtinio alie

jaus fabrikus. Amerikiečiai 

prarado 52 lėktuvus

18 MASKVOS — Rusai 

praneša,* kad naciai prarado 

suvirš 111,000 karių Kryme.

18 NEAPOLIO — Pras

tas oras kenkia aliantųofen 

syvai Italijoje. Britai pasi

varė pirmyn tarpe Cassino 

ir Italijos vakarinio krano.

18 LONDONO — MHIta- 

rinlai obzervatoriai mano 

Italijos ofensyvos tiksiąs 

yra užangažuoti nacių ka

riuomenę tame krašte.

Submarinai nuskandino NACIŲ RADIO SAKO 
dar 14 japonu laivu

daliniai pasistūmėjo pirmyn 
ir tuoj užėmė kelias priešo 
pozicijas.

Šimtai lėktuvų ir didžio
sios karo laivų patrankos 
bombarduoja nacių pozici
jas. Visur kitur vokiečiai 
smarkiai priešinasi ir pas
toja kelią.

Bent vienam neišvardin-
IUVA7I IA DD A Cine m tam Punkte sąjungininkai 
IU Y Ali J A rKAjIUtJv pasivarė pirmyn 2,000 jardų.

VVASHINGTON, geg. 12. 
—Laivyno pranešimu, Ame
rikos submarinai nuskandi
no dar 14 japonų laivų, jų 
tarpe vieną karo laivą. Kiti 
13 buvo prekybiniai laivai

Nuo karo pradžios sub- 
marinai yra nuskandinę 709 
japonų laivus.

42-trą kartą atakavo 
japonu Truk bazę

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, geg 
12.—Šiandien pranešta, jog 
sąjungininkų Liberator bom 
bėriai dienos metu trečia
dieny atakavo japonų laiko
mas Caroline salas.. Bombos 
sukėlusios gaisrus Trak 
atoly.

Tai buvo 42-ras kartas, 
kad lėktuvai iš žemės bazių 
atakavo tą didelę priešo 
bazę, ir 15-tas Amerikos 
lėktuvų iš pietų Pacifiko 
puolimas ant to atolio.

Gen. Douglaa MacArthur 
kemunikatas sakė kiti bom
beriai antradieny numetė 28 
tonus bombų ant Woleai sa
los, kuri randasi 460 mylių 
į vakarus nuo Truk.

Die' nekandidatuos 
j kongresmonus

BEAUMONT, Texas, geg. 
12.—Atstovas Martin Dies 
(Texas) šiandien pareiškė, 
kad jis ištraukia savo kan- 
dida’ūrą J kongresmonus.

Dies, kuris yra atstovų 
buto prieš - amerikoniškos 
veiklos tyrinėjimo komiteto 
pirmininkas, išbuvo Kongre
se 14 metų.

Telegramoj, siųstoj Beau- 
mont Joumial laikraščiui, 
Dies sakė jis nutaręs grįžti 
į privatų gyvenimą.

LONDONAS, geg. 12. — 
Nacių kontroliuojamos ra
dio stotys, nežinodamos ką 
sakyti dėl aliantų ofensy
vos Italijoje, skelbė, kad są
jungininkų invazijos “D” 
diena jau atėjusi, ir stipriai 
intimavo, jog maršalo Rom
mel kontrafensyva galinti 
būti Anglijos invazija.

Prancūzijos radio komen
tatorius sakė “invazijos už
danga turi keltis—jeigu dar 
neiškelta.”

Ašies raportai gaunami 
Anglijoje sako rinktinis na
cių parašutistų dalinys lau 
kia invazijos, ir jai prasidė
jus, tuoj puls Angliją.

Britai išmuša vis 
daugiau japonų Indijoj

KANDY, Ceylon, geg. 12.
—Sąjungininkų štabo prane 
Šimas sakė “geras progre-
sas’’ daromas išvaryme ja 
ponų iš pozicijų kalnuose- Broz sakė 720 priešo ka
pietiniuose Kohima pakraš
čiuose, šiaurrytinėj Indijoj.
Amerikos lėktuvai, skrisda 
mi virš trijų priešo aerodro
mui, sunaikino 13 japonų 
lėktuvų, kurie pakilo prie
šintis. f

Komunikatas taipgi sakė 
sąjungininkų artilerija- išar. 
dė japonų koncentraciją į 
pietus nuo Kohima.

Patriotai užmušė nacį 
ir du fašistus

BARI. Italija, geg. 12.—
Vietinis laikraštis rašė, kad 
italai užpuola vokiečius ka
rininkus ir fašistų vadus.
Nesenai užmuštas vokiečių 
Firenze garnizono koman
dierius, ir fašistai Giuseppej-nuteistas iki gyvos galvos 
Pizzirano ir Carlo Lorello. kalėti.

Price 3c

Aliantai pasivarė mylią pirmyn; 
perkerta nacių Gustav liniją

Laivai ir lėktuvai bombarduoja nacius
SU AŠTUNTĄJA ARMIJA ITALIJOJE, geg. 12.—At

rodo, kad Gustav linijos kovos eina sąjungininkų naudai. 
Pačioj mūšio pradžioj suimta keliolika nacių belaisvių. 
Vokiečiai visuose sektoriuose smarkiai priešinasi, ir ank
sti šiandien kontratakavo vieną dalinį penkis kartus.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Neapoly, geg. 12.—Sąjun
gininkų penktoji ir aštuntoji armijos šiandien pradėjo 
didelę ofensyvą Italijoje, ir jau pralaužė nacių Gustav 
liniją keliose vietose.

Ofensyvai pradžią vakar naktį davė didelis sąjungi-
ninku artilerijos baražas, po Sąjungininkų lėktuvai iš- 
kurio pirmieji pėstininkų. aižė nacių geležinkelius šiau

Cassino sektory, aštuntos 
.armijos kariai persikėlė per 
Rapido ir Gari upes ir žy
giuoja pirmyn. Lakūnai sa
kė atrodo, jog ataka į deši
nę nuo Rapido upės taipgi 
progresuoja. Vokiečiai pa
leido vandenį iš Rapido re
zervuarų sistemos.

Savo dienos įsakyme, Lt. 
Gen. Clark sakė “Mes ga
lime sunaikinti ir sunaikin
sime vokiečių armijas.”

Slavai laimėjo mūšį, 
bet prarado-miesla

LONDONAS, geg. 12. — 
Maršalo Josip Broz prane
šimas sakė jugoslavai parti
zanai laimėjo mūšius prieš 
nacius rytinėj Bosnijoj, Mon 
tenegre, Herzegovinoje ir 
Slovėnijoj, bet prarado Ljn 
bya Sahte miestą, vakarinėj 
Bosnijoj.

riai buvo užmušti prie Lju- 
bljana, ir vokiečių dalinys 
buvo atmuštas behandant 
įsilaužti į Slovėniją per Al
pių kalnus iš Istrijos.

Partizanai nugalėjo vo
kiečių šturmtruperių divizi
ją ir užėmė Olovo mieaą 
rytinėj Bosnijoj.

Nuteisė admirolą iki 
gyvos galvos kalėti

ALŽYRAS, geg. 12.—Vice 
Adm. Edmond Louis Derri- 
en, kuris buvo kaltinamas 
išdavyste už tai, kad vokie
čiams atidavė Bizerte Laivy
no bazę ir 16 Prancūzijos 
karo laivų buvo šiandien

voi. xxvin

rinėj Italijoj savo atakomis, 
ir naujoji ofensyvą prasidė
jo pasauliui belaukiant Eu
ropos invazijos.

Pirmieji objektai buvo 
strateginiai kalnai. Sąjungi
ninkų lėktuvai atakuoja 
priešo patrankų įjrengimus 
ir kareivines.

Gen. Alexander, sąjungi
ninkų komandierius Italijo
je, vadovauja šiai ofensy
vai..

Vėliausi raportai nenuro
dė jokius veiksmus Anzio 
fronte, žemiau Romos, apie 
50 mylių į vakarus nuo Cas- 
sino.

Šiandien pranešta, , kad 
penktoji armija buvo perkel
ta į Anzio frontą šešias sa
vaites atgal. Į jos vietą Cas
sino fronte pasiųsta britų 
aštunta armija. Prancūzai 
kariai Italijoje pasilieka 
penktoj armijoj.

Gen. Clark tarėsi su 
Prezidentu Roosevelto

VVASHINGTON, geg. 12. 
—Šiandien pranešta, kad 
Lt. Gen. Mark W. Clark, 
penktos armijos komandie
rius, pastaromis dienomis 
buvo sugrįžęs Amerikon ir 
tarėsi su Prez. Rooseveltu.

KOL KAS DAR NEIMS
26-29 METŲ VYRUS
WASHINGTON, geg. 12. 

—Maj. Gen. Lewis B. Her
shey, Selective Service di
rektorius, pranešė, kad visi 
vyrai nuo 26 iki 30 metų 
amžiaus, kurie dirba kari
niuose darbuose, bus “ne
apribotam laikui” neimami 
kariuomenėn.

Hershey pareiškė laikraš
tininkams, kad jis tiki jog 
tas "neapribotas laikas” bus 
bent šeši mėnesiai.

Dėl būsimų nuostolių ir 
strateginių išsivystymų ne
galima dabar aiškiau prana
šauti, sakė Hershey. Yra 
galimybė, tačiau, jog suvirš 
29 metui vyrai nebus šau
kiami šiais metais.

MTPAMNDINKITE KITUS 
SU DIENR “DRAUGU”
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

WAUKEGAN'O LIETUVIU ŽINIOS
Sveikiname

Gegužės 11 d. buvo gim
tadienis M. Zaveckienės, 
Waukegano lietuvių, veikė
jos ir nuolatinės “Draugo” 
korespondentės. Visi Wau- 
kegan “Draugo” skaitytojai 
nuoširdžiai sveikina ją ir 
prašo Dievo geros sveika
tos, kad ilgai galėtų teikti 
“Draugui” žinių iš mūs ko
lonijos.

M. Zaveckienė gali būti 
pavyzdžiu daugeliui jauni? 
moterų. Ne tik puikiai na
mus prižiūri, šeimą augina, 
bet dar randa laiko ir su 
rinkimui įvairių žinių, ku
rios kiekvieną šešta die n j 
telpa “Drauge” ir kurias 
viukeganiečiai su didžiausiu 
malonumu skaito.

Taigi, brangi mūs kores
pondentė, būk 3veika, gy
vuok ilgiausius metus ir ne
nustok bendradarbiauti! Vi- 
Bi būsim labai dėkingi.

“Draugo” skaitytoja

2 valandą popiet Lietuvių 
Auditorijoje draugija pavai
šins savo mamytes arbata 
ir pyragais. Po vaišių bus 
programa. Komisija labai 
stropiai darbuojasi.

Varg. Stanislovas žylius 
gegužės 7 d. buvo labai šau
niai pasveikintas mokyklos 
vaikučių vardinių proga. 
Vaikučiai įteikė jam dvasi
ai bukietą. Taipogi ir ssse- 
Iės-mokytojos Įpynė linkėji
mus St. Žyliui.

Sv. Onos draugystė mėne
siniam susirinkime, gegužės 
7 d., labai daug svarbių rei
kalų aptarė. Pirm. Stanislo
va Butkiūtė išdavė raportą 
iš parengimo, kuris bus ge
gužės 28-d. Sakė, komisija 
labai darbuojasi, kad paren- 
gipcias pelno atneštų.

žiaus, kad jos sūnus Staff ko savo motinėlę Oną Dau-
Sgt. Vladas Butkus sužeis
tas balandžio 14 dieną Anzio 
fronte, Italijoj. Dabar esą3 
Italijoje ligoninėj.

jotienę, 544 S. Lincoln St.

<F
tėvą, savo žmoną su sūnum, 
ir gimines, grįžo į stovyklą 
Indiana valstijoj).

šeštadienis, geg. 13 d., 1944

Žiniiį-žinelės
Gegužės 14 dieną pripuo

la Motinos Diena. NekaPo 
Prasidėjimo mergaičių drau
gystė eis “in corpore” prie 
šv. Komunijos per 9 valan
dą Mišias šv.

Šv. Baltramiejaus drau
gystė mėnesiniam susirinki
me, gegužės 7 d., išrinko at
stovus į Lietuvių Konferen
ciją, kuri bus gegužės 21 d. 
Sekantieji išrinkti: pirm. Ka 
zimieras Vasilius, vice pirm. 
Pranas Bujanauskis, Al. Jan 
kauskas ir Antanas Sutkus. 
Aukų paskyrė $10.00.

Skelbkitės Dien. ‘‘Drauge’

Ar Kenčiate
NESMAGUMUS

Galvos Skaudėjimo?
Kai Janu prikimba veikaminia rik 

kieUjimaa ir Jū« JaniiUe aav*«t 
ginti, narraoti & blogoje nuotaikoj* 
ir nuo tų roilkinių kaniiata — gal* 
vos aksadajimų, jaučiate nemalonų 
kvapų, vidurių vairinių, neviriki- 
nimų, nemigą, neturėjimų apetito ir 
Jtta skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
aazų ir iipūtimo — įsigykite Dr. 
Patar’» daug metų išmėginto Gomoso. 
Daugiau nagu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomoso 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazua, 
ir aute iki* skilviui ma
lonų šilumos jausmų.
Varteklt tikrai kaip nu- 
rėdoma ant bonkut 
užrašo. Jei jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmų ma
lonios pagalbos 
noo užkietėji
mo varginimų 
ir tuo pat laiku 
palengvinti jū
sų skilvį, įsigy
kite Goaaoso 
šiandien.

negalite nmipirktl savo apvilta* 
prašysi* dėl nOitl "loaipatluėi 

Oomoio ir gauaite —

DYKAI Bandymai BonimteO
D*. PBTBK'S OLKJO LINIMKNT — 
antiseptikai — kuria suteikia greit* paleng- 
Visiia* nuo reufnatiiku ir neuralgiakų 
skausmą, muskatinio nugarskausmo, sustin
gtai ų Ir akaudiių muskulu, patempimų tg 
arbatėlėj imu.

D»> orriirs MAOOLO — tikslinis — 
palengvina laikinai nekartuos akatiamiagus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkitiea 
asvirikinimat ir rlmuo.

Jėiga JO* negi 
, *ių*lu« P«i: 
imu purelyao

Siųskit u “Special Paini* 
lymo” Kuponų — Dabar

□ Tdė'aa 11.00. Alzigikit m*n apmo
kėt* 11 uncija Oomoso ir dykai — 
60d vertė* — bandymui bonkutaa 
OI. Jo ir Magolo.

□ C. O. D. (HUldoa pridėto*)

Vardu*_________________t.

Adresas .

Pnėto OHua______________________ ______

•R. P f TE R FAHRNEY A SONS C0.
Dept. R?I-II.rt

LJM1 Oraaklngteu Slrd.. Chlcooo lt. m.
»8 StaaUr it. Wlnnlp.<,. Man.. Can.

“Enrikas”, kam nežino
mas Enrikas ne vien ką ka- 

Staff Sgt. Vladas huvo ro iranki» dirbtuvėj dirba, 
vienas pirmųjų išvykęs į ir namie Victory 8arden ka- 
Dėdės Šamo kariuomenę, I ir ‘ Lietu vi*Konf 2'
kaip šaukta jaunuoliai pa
gal jų numerius. Jo buvo 3 
numeris iš Waukegan mies
telio. Už metų buvo išsiųs
tas į anapus jūrų. Dalyva
vęs daugely mūšių ir apdo
vanotas daugeliu medalių už 
pasižymėjimus iš.'iko svei
kas tik šiame mūšy a sitiko 
nelaimė jis buvo sužeistas 
į ranką kaip vadina (shrap- 
nel).

Staff Sgt. Vladas Butkus 
yra baigęs Šv. Baltramie
jaus mokyglą ir Waukegan 
high cchool. Buvo narys Šv. 
Antano draugijos. Beje, į- 
teiktą jam ordiną Purple 
Heart jis siunčia savo ma- 

' mytei, kad palaikytų jam 
atminimui, kol sugrįš.

Pvt. Juozapas Gelbuda^. 
sūnus Marianos ir Antano 
Gelbudų, yra parvykęs į sve
čius. Labai džiaugias parva
žiavęs, nes seniai buvo ma
tęs savo tėvelius ir draugus•
Ypatingai jam labai smagu, 
kad galės švęsti savo gim
tuvių dieną su tėveliais ii 
draugais. Pvt. Juozapas Gei- 
budas būna Camp Roberts 
California, stovykloj. ✓

Uršulė Butkienė, 706 Helm- 
hc’z Avė., gegužės 2 d. ga
vo žinią iš Raudonojo Kry-

nudriko Radio Valandos:
VV.H.F.C. 1420 Kllocyclea —

Ketverge, 7 vai. vakare. 
W.C.F.L., 10.00 Kilocycles —

Nedėlioj, 1:10 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per šj Pav&sarinj 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 Suba- 
tomia iki 9:30 vai. vakare.

renciją vaiiu.ee. Konferenci
ja — svarbus įvykis.

Šv. Bal.ramiejaus parapi
jos choro, vakaras kuris tu
rėjo įvykti šį mėnesį ir sta
toma “Sibiro žvaigždė”, a- 
tidėtas iki rudens, iš prie
žasties kad negalima gauti 
kostiumų reikalingų 
veikalui.

Dienraščio “Draugo” me 
tinio pikniko kvietimai ir ti
kietai laimėjimui U. S. ka
ro bonų pasklido po visą 
apylinkę, tikiuosi kad “Drau 
go” skaitytojai išparduos ar 
sau pasiliks. Dienraštis rei
kalingas gausios paramos.

Vijurkas
_____________

Metinis susirinkimas

“Lietuvių Diena”, tikrai, 
šįmet įvyks, nes subruzdo 
visos milžiniškos jėgos.

Amerikos Lietuvių Pilie- 
tam cių klūbo įvyks sekmadienį, 

gegužės 14 d., Lietuvių Au
ditorijoj, 3:30 vai. popiet.

Šv. Antano dr-jos susirin
kimas sekmidienį, 1 vai. po
piet, Lietuvių Auditorijoj.

Kareivis Antanas Bukan- 
tis, paviešėjęs savai'ę pas

Lietuvių Building & Loan
Association gegužės 19 d.,
8 vai. vak., Lietuvių Audi
torijoje turės metinį susi
rinkimą. Šaukiami visi šė- 
rininkai atsilankyti, nes bus
renkama direktoriai ir visa Manę M metą praktikai
valdyba. Kurie šėrininkai ne- <>p<o«eto2iiy<aAk5Ti8peeiaiutas
galės atsilankyti, tai laišku Palengvina akių įtempimą, kuria 

.. , . , esti priežastimi galvos skaudėjimo,gali pasiųsti savo balsus ad- aptemimo, nervuo-
resu 901 Lincoln St. M. Z. Judamą akta kartų, atitaisė trumparegyste ir toliregyatų. 

Prirengia teisingai akinius, visuo-
Vincas Ciapaa sunkiai

dirbtuvėj užsigavo rankos H*]*“- spjęlalė st-
J kreipiama į mokyklos vaikus.

pirštus. Visvien atlieka pua- valandos: nuo io ryto iki i v. 
laikin' darbą.

atsitikimų akys

DR. VAITUSH, OPT.
LIKTUVU

SVARBUS SU
SIRINKIMAS

Visų katalikiškų draugi
jų valdybų bei atstovų rei
kale “Lietuvių Dienos” su
sirinkimas įvyks sekmadie
nį, gegužės 14 d., Lietuvių 
svetainėj, 2 valandą popiet. 
Valdybos ir išrinkti atsto 
vai prašomi skaitlingai su
sirinkti, nes jau laikas pra- 
dėti pildy'.i metinius nutari
mus, kurių vienas ‘ ‘Lietu
vių Diena”. Iš anksto prisi
rengę, viršysime visas kitas 
buvusias dienas.

WHOLESALE f 
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointmeut call — 

REPUBLIC 6051

ITlAPGUTU'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Ud 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 1 Ud 8 v. v.
"MARGUČIO ofiso adresas:

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

BE

Lietuvių Budavojimo ir 
Paskolos Bendrovės (spul- 
kos) metinis susirinkimas į- 
vyks gegužės 19 d. Lietuvių 
Auditorijoj 8 vai. vakare.

Kareivis Vladas Daujotas, 
gavęs savaitę atostogų^ lan-

DABAR

4712 South Ashland Av.
tasm ura

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų Deregėjimo — (color 
blindneea), kieipkitės prie manųe. 
Apsiimu išgydyti.

NUVARGUSIOS 
DEGANČIOS 

NIEŽI ANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva i DEVINES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
nuB ir sutrinimue ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
rancija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
NreutepauttlH — Ncniulažantbi

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1462.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS:
Ua S U 4 kr ano 6 lU 8 vaL vak.

Offlee ToL YARda 4787 
Naaoų TeL PROapeet 1SSS

N. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

TeL CAN ai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. tr

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rftfieo 
Namų Materijolą UI Dar temomis Kainomis l 

Atvykite | mflsų jardą Ir apžiūrėkite ria- 
ką lr ankštą rflšl LENTŲ—IOLLWOBK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERUOLJ — 
dėl garažų, porčių, vtfkų, skiepų tr fletų. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS

Rea. 8988 So. Tahnah Avė.
Boa. TeL GROvehiU 8817 
Offlee TeL HEMlook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Areher Avenue 
GBss Dd.l 1—8 R 8—ItM E.I. 

TreBadlenlab pagal sutarti

REZIDENCIJA 
S241 West 66th Place

Tel. REPnbllc 7868 z

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 Od 9 vaL vakare.

TeL YARds 8148

DR. V. A SIMKUS

M. YARib S821 
Boa.: KENuoed 8107.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAII 
STANLEY LTTWINA8, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3089 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-toe vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

K
JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT 8UPEBVIS1ON

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

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

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

fe

4*
3S

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tik rlonk pora aklų vtaam tyranl- 
mul. Saugokit* ja, leladami U«g- 
nmlnuotl ja, mod^rnlIktauMa 
metodą*, kurią regijlm* mokalaa 
gali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali* 

na via* aklų įtempimą.

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

*»* OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampu įl-to.
Telefonui CANAL 052J, ChJoago

OriSO VALANDOS:
Kaadlaa 1:10 a. m. Iki 1:10 p. m. 

Trooaa. lr Mtad. »:»0 a. m. 
m Iki Tite p. aa

DR. A J. BERTASH
GYDYTOJAS IR UHIBUBGAfl 

vsL: ano 1-1; nno 6:90-8^0 
756 Weat 35th Stree'

144 West 3Stk Street
VaL: 11-12; 3-4; k 6:30-8:80 

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8^0 
šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame aavo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

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

DR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzle Avenue

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
* ■ (2-tro« lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Ree. TeL: MIDway 2880 

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

f DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

88 BMtų patyrimas W
TeLi Yards 1888

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofiao Tel............VlRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitartas

Ir Akinių Dirbtnvl 
8401 80. HALSTED 8T. 

Kampas 84th Street « 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court Cicero 
* Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
TaL? 10-12 ryta, 2-6, 7-0 P. M. 
H47 S. Halsted St, Chicagą 

Pirmadieniais, Trečladloniab
/ tr šrttadieniab 

VaL: nuo 3 p.p. Ud 8 vakare

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso TeL LAFayette 8216 ,
Rea. TeL LAFsyette 0094 

Jeigu Neatfdlieplama— 
Benkite: KEDzie 2868

„ VALANDOS:
Plmv, Antr., Ketvir. 6 Iki 9 vak.; 
y Penk tad. 8:30 Dd 9:30 vak.
"šeštad. 6 vaL Ori 9:80 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą

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

J. W. Goethe

vaiiu.ee


Šeštadienis, geg. 13 d., 1944 » DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI HKjuP VVANTED — MOTERYS

"DRAUGAS" HET,P WAWTED 
ADVKRTISINO DEPARTMENT 

137 No, Drarborn Street 
Te*. RANdoloh M88-S48S

SVARBUS PRA N FA IMA S

W»r Manpozrer Oommlanlnn nu- 
ntetymal relbHl«n|i« kad daugu
mas <larbinlnk,| turi įsigyti Pa- 
llunsavimo RaAtą (statrment of 
avallability) nuo dabartinės dar
bo {.stalgoa — ar nuo War Man- 
ponrr Commlssion — pirm pra
tiesiant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrinklt ar Jfis galit gauti 
Ir ar Jumn reikalinga palluosa- 
vlmo raštas. Jfis sutaupysit sau 
tr darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP VVANTED — VYRAI

LANGŲ PLOVĖJŲ—-HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtslSauklte 
Timekeeper’s Ofisan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sherldan Road

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 AVE.

PAKUOTOJŲ
Puikios darbo sąlygos 

švarioj vėsioj dirbtuvėje
Clearing Distrike

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask Division 

4951 W. 66th St.

DŽENITORIŲ
Puikios darbo salvgos šva

rioj vėsioj dirbtuvėje.
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask Division 

4951 W. 66th St.
6 PAKUOTOJŲ 
IR VYNIOTOJŲ

Prie Shipping dept. darbų. 75c į 
vai. straight time. $1.12%c i vai. 
virš 40 vai. abelnai atieks $44.00 
j savaite. Apmokamos atostogos- 

Gera transportacija
Matykite:—

MR. BANKS nr MR. BARRETT

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

SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DIENR. “DRAUGU”

REIKIA
PATYRUSIU AR MOKINIŲ 

SWITCHMEN
APPLY MR. C. E. SHERMAN1

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

Tel. VTRglnia 2471

SHEAR VYRŲ
Reikia vyrų prie Plieno

Squaring Shears.

SHEAR HELPERS 
IR ABELNŲ PLIENO 
WAREH0USE DARB.

Reliance Steel Corp.
1601 S. Wolcott 

CANAL 2442 G. A. COOPER

l

MEDŽIO IŠDIRBIMO 
SHAPER DARBININKU 
FINISHING FORMANO

Pilnam ar daliniui laikui 
Aukščiausia rata mokesties.
VICTORY NOVELTY 

525 N. Noble

DIE CASTING
MACHINE OPERATORIŲ

Aukščiausia rata mokama ir 
piece work. Užtenkamai viršlaikio. 

Diena ir naktį šiftai.

NATIONAL DIE 
CASTING CO.

600 N. Albany Ave.

PIRKITE KARO BONUS!

'PAREMKITE TĄ KAREIVĮ 
TARNYBOJE"

Dirbkite Dėl
INTERNATIONAL HARVESTER CO.

Mums Reikia

STIKLO DARBININKU
Patyrimo Nereikia

STIKLO PIOVfiJŲ 
VALYTOJŲ 

POLIRUOTOJŲ 
PAKUOTOJŲ 

IR TROKERIŲ 
PASTOVŪS DARBAI 

GERA MOKESTIS 
PATOGI

TRANSPORTACIJA

HOOKER GLASS 

8i PAINT MFG. CO.
659 W. VVASHINGTON 

BLVD.
Klauskite dėl Mr. Viai

• GRINDERS
• INSPEKTORIŲ
• DRILL PRESS 

OPERATORIŲ

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

OPERATORIŲ

SAND BLASTER 
REIKIA

Pastovaus, atsakomingo vyro. 
Aukščiausia mokestis. Atsišaukit. 
> _ INDUSTRIAL

FILTER & PUMP CO.
1621 W. CARROLL AVE.• ASSEMBLERS

• LATHE OPERATORIŲ
Patyrusių ir nepatyrusių — Car Pool 
Pienas — 6 Dienų Darbo Savaitė — 
Atsineškit Savo Gimimo Liudijimą ir s 
Laišką Darbo Paliuosavimo. Atsišaukit }

WEST PULLMAN WORKS
INTERNATIONAL HARVESTER

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

PAPRASTŲ DARBININKŲ
Darbams Viduje 

100% KARO DARBAI
Ar galit kalbėt angliškai ar ne mums jūs esat reikalingi 
prie darbų kur galit dirbti 53 vai. ar daugiau į savaitę 
mokant už laikų ir pusę virš 40 vai.

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

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

VYRŲ!

Su ar Be Patyrinlo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SHOTOELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

VYRAI m MOTERYS

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

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykaL 

Amžins 20 Iki 50 metų.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
cm CAGO

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 
ĮSU E. 63rd St. MIDway 8100

DŽENITORKŲ
Puikios darbo sąlygos šva

rioj vėsioj dirbtuvėje.
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask Division 

4951 W. 66th St

Reikia

Cafeterijoj

Darbininkių
★ ★ ★

COUNTER MERGINTI — pilnam 
ar daliniui laikui, dienų ir naktį 
šiftams.
DISIŲ PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos šiftul.
CASHIER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CHECKER — dalinio lai
ko, vakarais.
VYRO — abelnam virtuvės dar
bai. Pilno laiko, diėnos šiftul. 
Valgis Ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Ave. Cicero, IU.
Imkit Douglas Park “L” Iki Durų.

ASSEMBLERS
Amžiaus 17—50, patyrimo nereikia, 
bet pageidaujama, prie Svaraus ma
žų bench darbų dirbant prie Radar 
Ir radio Įrengimų.

UNDERWOOD ELECTRIC MFG. 
COMPANY

3120 W. Grand Ave.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, $87.50 J mėnea) 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkite* prie Houaekeepar.

UDOETVATER BEACH HOTEL 
Rd.

MOTERŲ
Mekaniškai palinkusių atlikti 

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

R. R. DONNELLEY A SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenae

TARNAIČIŲ — Darbas dienomis. 
Kreipkitės prie Housekieeper, Ser
vice Entrance.
UNIVERSITY CLUB, 74 E. Monroe.

GERA PROGA

PARSIDUODA — 5 kambarių bun- 
galow, furnaso žiluma. Naujas sto
gas tr nauji lietaus vamzdžiai. Arti 
vležos Ir parapijines mokyklos, ge
roj apiellnkej. Homan Ava. arti 66 
St. 2 karam garadžius. Pašaukite— 
HEMLOCK 5478.

HELP WANTED — MOTERYS

PROGA IŠSILAVINTI 
SIUVĖJŲ REIKIA

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

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

TAUPYKITE POPIERĄ

KARO REIKALAMS

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 

DUOKITE JĮ KITIEMS

DŽIAUGIASI VYRO PASISEKIMAIS

Mrs. Eleanor Luksic, gyvenanti Joliet, III., telefonu priima žinią apie jos vyrą karo 
lakūną, kurs Europos fronte vieną dieną numušė penkis vokiečių lėktuvus, o per me
nesį viso 15. Lt. Carl J. Luksic dešinėje. (Acme-Draugas telephoto)

IS GARY, IND. LIETUVIŲ GYVENIMO
40 VALANDŲ ATLAIDAI

f;

Gegužės 14 d. šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčioj pra 
sideda 40 vai. atlaidai. Baig
sis antradienį iškilmingais
mišparais ir procesija. 
SĄJUNGIETĖS 
“IN CORPORE’’

Gegužės 14 d. yra Moti
nos Diena. Rytą sąjungie- 
tės eis “in corpore” prie šv. 
Komunijos. Pirmosios šv. 
Mišios bus sąjungiečių in
tencija ir degs savaitę am
žinoji lempa už sąjungiečių 
sūnus kare.

Gegužės 14 d. sąjungietės 
ruošė balių, bet iš priežas
ties atlaidųį balius nukeltas 
į sekmadienį;, gegužės 21 d.

TRYS ONYTĖS
JAUNIKIAI

Atvažiuos iš Chicago ge
gužės 21 d., 6 vai. vakare Į 
Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos svetainę. Jie atsineš 
visų maišą juoko seniems ir 
jauniems. Taip pat atvažiuo
ja “Moterų Dirvos’’ red. S. 
Sakalienė su įdomia paskai
ta.

Bus ir surprizu: išgirsi
me gražiabalsę solistę ir pa
matysim daug kitų na.uja- 
nybių.

Bus pagerbtos visos mo
tinėlės.

Todėl, nepraleiskite pro
gos, nes gailėsitės.

Tikietai jau platinami. Jų 
galima gauti pas visas są- 
jungietes.

Sąjungietės ruošiasi tuos 
čikagiečius jaunikius ir sve
čius sutikti ir pavaišinti.

Taigi, pirma atšvęsime at
laidus, o paskui gražiai pa
silinksminsime su Onyte ir 
jos jaunikiais.
ŽUVO LIETUVIS
ORLAIVIO NELAIMĖJE

Gegužės 1 d. vietos an
glų laikrašty buvo įdėtas 
paveikslas ir virš jo antraš
tė: “Gary Flight Instructor 
Dies in Crash”. Tai jaunas 
28 metų karya Edvardas Žu
kauskas (rašosi Zukovvsky), 
kuris tarnavo armijos oro 
jėgų instruktorium.

Kada jis su vienu moki
niu pasikėlė orlaiviu, įvyko 
nelaimė: orlaivis krito ir su
dužo. Žuvo mokinys, sunkiai 
sužalotas Edvardas Žukaus
kas mirė po 30 valandų. Ne
laimė įvyko bai. 26 d. Caro- 
lina valstijoje. Kūnas lakū
no parvežtas į Gary gegu
žės 3 d, ir iš šv. Kazimiero 
lietuvių bažnyčios, po gedu
lo pamaldų, palaidotas vie
tos kapuose.

A. a. Žukauskas buvo 25 
m. amžiaus.

Jo tėvas yra buvęs Gary 
policininku, miręs prieš de
šimtį metų.
IŠ POLITIKOS LAUKO

Gegužės 2 d. Lake County 
įvyko primary rinkimai. Pa
žymėtina, kad kandidatai, 
kurie skelbėsi “Drauge’’, bū 
tent Roszkowsky, Hollen- 
baugh ir Felix Kaul, išėjo 
laimėtojais, tik vieną Nata
le jo oponentas nugalėjo.

Taigi garbė ir mums, lie
tuviams, kad mūsų skelbia
mi katalikiškame laikrašty
je kandidatai yra laimėję 
rinkimus. Jie reiškia dėkin
gumą “Draugui” ir lietu
viams juos parėmusiems rin 
kimuose.

Taip pat gėrėjosi, kad jų 
paveikslai “Drauge” išėjo 
labai gražiai ir aiškūs. Su 
pasigerėjimu pasiprašė po 
“Draugo” egzempliorįi atmi
nimui.

Taigi, apsimoka skelbtis 
‘ ‘Drauge ”. Korespondentė

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

WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS

GIRLS
For General Office Work 

Also
STRAIGHT TYPISTS

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

Good transportation.
SEE M*R. O’DANIKL

BARRETT-CHRISTIE CO. *
108 N. CLINTON ST. FRA »M«

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

LANG, WEI8E k CELLA 
308 W. Ws8hlngton 

RANdolph 2574

Pantry ir Daržovėms 
MERGINU .

Aukš. Mokestis ir Valgis 
Geros Darbo Sąlygos

THE STEVfttS HOTEI
Atsišaukit 

Employment Ofisan 
725 S. WABASH AVE.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

# ★ ★★ ★ ★★ ★ it
★ For Salei
★ For Rent!
★ For Help I
★ For Service!
★ For Results! 

ADVERTISE
In America’s Greatest

Llthnanlan Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

Ar ★ ★★ ★ ★★ ★ ★

PIRKITE KARO BONUS!

Šv. Petro parapijos 
sodalietės

Praeitą sekm. sodalietės 
ėjo prie šv. Komunijos. Po 
Mišių turėjo pusryčius ir 
susirinkimą salėje. Į susi
rinkimą atsilankė kun. A. 
Mažukna, MIC., ir klebonas 
kun. F. Skrodenis, MIC.

Gegužės 14 d., Motinos 
Dieną, sodalietės eis prie šv. 
Komunijos su savo motino
mis. Po Mišių turės pusry-» 
čius salėje, kad pagerbus 
motinas. Visos mergaitės lai 
nepamiršta ateiti į pirmas 
Mišias su savo motinomis, 
nes tai bus pagerbimas jų.

Vakare visos mergaitės 
prašomos dalyvauti su savo 
motinomis paminėjime 
“World Wide Sodality Day”, 
Šv. Jurgio parapijoj. Bus 
procesija. Dvi mergaitės hus 
atstovės iš kiekvienos para
pijos. Iš mūsų parapijos bus 
Hilda Višniauskas ir Ann A-

lišauskas. Visos turi susi
rinkti prie mūsų salės. Pas
kui visos sykiu nueisim ten.

Kitą mėnesį pusryčius pri
rengs Bernice Čepukėnas ir 
Julė Ruika.

Motinos Dieną pusryčių 
komisiją sudaro: Lucille 
Smogur, Judy Balčaitis, Ber- 
thi Lauraitis, Helen Al išaus 
kas, Bernice Čepukėnas, Ju
lė Ruika. Sodalietė

Parapijos choras smarkiai 
ruošiasi prie koncerto gegu
žės 28 d., 5 vai. vak. Tai bus 
ketvirtas metinis koncertas. 
Tikimės, kad nei vienas ne
apleis jo. Įsigykite bilietus 
iš anksto. Perkant iš anks
to tik 60 centų, o prie durų 
bus 75 centai.

Choristai deda pastangų, 
kad šis parengimas parapi
jos naudai būtų kuo geriau
sias. Po programos bus už
kandžiai ir šokiai prie ge
ros muzikos. Choristė

z
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Pagarba ir meilė motinoms
RYTOJ YRA MOTINOS DIENA

Nesusiklaidinkime, manydami, kad savo motinas 
gerbti ir mylėti turime tik vieną dieną per metus.

Motina turi būti mūsų pagarboje kiekvieną dieną, 
kiekvienu mementu.

Motinos Diena, kuri minima gėlėmis besipuošiančia- 
me gegužės mėnesyje — Marijos mėnesyje, turi tikslo 
priminti mums, ar mes metų bėgyje visuomet buvom 
ištikimi, geri savo motinai, — tai, kuri mums davė 
gyvybę, skausme mus gimdė, savo gyvybę rizikuoda
ma; kuri slaugė, naktimis dėl mūsų nemiegodama; kuri 
mus auklėjo ir mokė; kuri pati gal nekartą badavo, 
kad jos sūnelis ,ar dukrelė turėtų ką tpavalgyti. Toji 
diena turi tikslo mums priminti, ar mes visada pakan
kamai ir prideramai gerbiame ir mylime savo metiną, 
c r mes bandome bent dalinai atsilyginti jai už visą 
gerą, kokį ji mums yra padariusi? Ar mes rūpinamės, 
kad bent paskutinės jos dienos šiame pasaulyje būtų 
lengvesnės ir malonesnės? Pagaliau, jei kurio iš mūsų 
motina jau yra mirusi, ar puošiame jos kapą, ar atsi
mename ją sa vo maldose?
ŠIŲ LAIKŲ MOTINA

Berods ir priminti nereikia, kad šių laikų motinų pa
dėtis ypač yra sunki ir skaudi. Jau dešimtys tūkstan
čių Amerikos motinų, milijonai pasaulio motinų ne
šioja prie aavo krūtinių prisisegusios auksines žvaigž
deles, kaipo ženklą, kad jų sūnūs jau yra paguldę savo 
galvas karo frontuose. Milijonai Amerikos motinų šian
dien turi savo sūnus ir dukras karo jėgose ir jų gerove 
ir likimu kiekvieną sekundą rūpinasi, graudžia ašarėle 
raminasi.

Bet šių dienų Amerikos motina, išeidama iš didelės 
r vo vaikų ir krašto meilės, nepasitenkina tuo, kad ji 
davė savo sūnų ar dukrą tėvynei ginti, bet ji eina į 
karo dirbtuvę dirbti, kad karo vyrams ginklų nepri
trūktų. Ji tai daro iš gilaus patriotizmo, iš didelės sa
vo vaikų meilės.
LIETUVOS MOTINA

Mes negalime užmiršti nė Lietuvos motinos. Ne vie
nas iš mūsų ten palikome savo motiną ir šiuo metu 
nežinome apie jos likimą. Bet galime jausti, kad ji mū
sų neužmiršta. Ji okupanto priespaudą kenčia, gal ir 
labai dažnai jai duonos kąsnio pritrūksta. Mums skau
du bus, kad ir šių metų Mctinos Dieną dar negalėsime 
ją pasveikinti, suraminti.

Lietuvos motiną tinkamai pagerbsime, jai savo meilę 
parodysime, jei ryžtingiau ir vieningiau pasi darbuos i- 
ir.3, kad jos kraštą greičiau išlaisvinti; ją pagerbsime, 
jei savo maldose jos neužmiršime.

Ryt reikšime savo motinai ir visoms motinoms dide
lę pagarbą. Motinos Dieną visi dori žmonės lenkiasi 
motinos meilei, pasiaukojimui, jos drąsai ir viltišku- 
mui. Mes lenkiamės prieš garbingą ir palaimintą moti
nystę.

Telaimina ir teramina Dievas Amerikos, Lietuvos ir 
viso pasaulio motinas!

★
loiormacijų Centrui įsisteigus ’

Vakar paskelbėm labai svarbų Amerikos Lietuvių 
Tarybos atsišaukimu į visuomenę. Mes džiaugiamės

ALT žygiu, kuriuo pradedama tikrai didelis darbas. 
Niekam netenka šiandien abejoti apie Amerikos Lietu
vių Informacijų Centro reikalingumą. Kiekvienas pa
dorus lie'uvis trokšta sšvo tautai gerovės ir nori, kad 
jos vardas būtų plačiai žinomas, kad ji draugų turėtų, 
kad jos teisės ir reikalai būtų ginami tinkamu būdu.

Mes pastebime, kad Lithuanian American Center va
dovybė sudaryta iš kvalifikuotų ir gerai patyrusių as
menų. Telegrama mums pranešama, kad ir Marijona 
Kižiūtė apsiėmė paaukoti visą savo laiką LAIC dar-, 
bui. Ji bus tos įstaigos sekretorė.

M. Kižiūtė dirbo Lietuvių Informacijų biure Vašing-« I
tone pirmojo paarusio karo metu. Be to, ji sekreto
riavo lietuvių delegacijai prie Taikos Konferencijos 
Paryžiuje. Jau daug metų vadovauja lietuvių skyriui 
prie FLIS (Foreign Language Information Service). Tai 
žymi pajėga, kuri gražiai pasidarhuos tiems kilniems 
ir svarbiems tikslams, kuriems vykdyti yra įsteigtas 
Am. Liet. Informacijų Centras.

Visai centro vadovybei linkime geriausio pasisekimo!
★

Ko siekia Stalinas!
Kun. Orlemanskis sugrįžęs iš Maskvos naujų ginčų 

sukelia ir spaudoje ir policinėse sferose.
Kaip žinome, jis važiavo Rusijon Stalino pakvietimu, 

neturėdamas nei savo valstybės, nei Bažnyčios įgalio
jimo. Jis neturėjai nė lenkų visuomenės įgaliojimo.

Todėl katalikų anglų kalba leidžiamas žurnalas “A 
merica” visai teisingai stato klausimą: ko Stalinas no
ri iš Jungtinių Valstybių, ko negalėtų pasiekti norma
liais diplomatiniais keliais? Kiekvienas sąmoningas A- 
merikos pilietis jaučiasi užgautas, kad Stalinas daro 
tokį afron'ą ir aplenkia Jungtinių Valstybių užsienių 
departamentą? Ar kun. Orlemanskis yra pasirinktas 
‘‘Stalino žmogus” organizuoti spaudimą į, valstybės de
partamentą ir vesti čia Maskvos propagandą? Taip at
rodo. Toks Stalino elgesys nė kiek nepadeda Jungtinių 
Tautų vieningumui stiprinti.

★
Ryt įvykstančios konferencijos

Rytoj įvyksta keletas svarbių lieuvių konferencijų, 
kurių tikslas — geriau susiorganizuoti Amerikos per
galei pagreitinti ir Lietuvai išlaisvinti ir, be to, ta pa
čia proga paminėti Lietuvos Steigiamojo Seimo susi
rinkimo ir Lietuvos spaudos laisvės atgavimo sukaktu
ves. Tokios konfėrėričijės įvyksta (rytoj) — New York, 
N. Y., Philadelphia, Pa., ir PLitebirgh, Pa. Joms vi
soms mes linkime geriausio pasisekimo!

Ta pačia proga primename, kad didžioji Lietuvių 
Konferencija Chicagoje bus gegužės mėn. 21 d. Lietu
vių Auditorijoj. Vadinas, už savaitės. Todėl Illinois, 
Indiana ir Wisconsi.no-lietuvių draugijos turi suskubti,
kad toj konferencijoj turėti savo reprezentantus, 

z

APŽVALGA
Paragvajaus ir Norvegijos šventė

(LKFSB) Pietinės Amerikos valstybėlė Paragvajus 
savo nacionalinę šventę turi gegužės 14 d. Tas kraštas 
teturi tik 1,040,000 gyventojų, taigi savo gyventojų 
skaičiumi kone tris kartus mažesnis už Lietuvą, o ta
čiau yra nepriklausomas ir niekas jo teisėmis į nepri
klausomybę neabejoja.

— Gegužės 17 d. yra Norvegijos šventė. Tas gražiųjų 
fiordų ir į dausas besistiepiančių kalnų kraštas gyven
tojų turi apie 2,937,000, taigi beveik tiek pat, kaip ir 
Lietuva. Visa eilė Jungtinėse Valstybėse gyvenančių 
norvegų kilmės žmonių yra labai prietelingi Lietuvai 
ir gelbsti mums mūsų kovoje dėl Lietuvos laisvės.

★
Lenku laikraštis - už Lietuvos laisvę

(LKFSB) Per Švediją pasiekusios žinios skelbia, kad 
lenkų slaptasis laikraštis “Liaudies Gvardija” gina Lat
vijos, Lietuvos ir Estijos laisvę, pabrėždamas, kad So
vietų Sąjunga turi gerbti tų. kraštų nepriklausomybę. 
Taikydamas sovietų diplomatams, laikraštis pabrėžia, 
kad karui pasibaigus negalės būti taip, kad viena tauta 
gyvens laisvėje, kitos vergijoje. Visos tautos ir visos 
valstybės privalo turėti vienodą teisę gyventi ir nau
dotis laisve.

★
SLA rinkimai

Pranešama, kad nauju SLA centro pirmininku yra 
išrinktas Laukaitis. Buvęs pirmininkas Bagcčius rin
kimus pralaimėjęs keliais šimtais baisų. Rinkimus pra
laimėjo ir buvęs vice pirmininkas komunistuojantis Ma
žukna. Jo vieton vice pirmininku isrink'as P. Dargis. 
Kiti valdybos nariai pasilikę tie patys: M. Vinikas, K. 
Gugis, Mockus, Mikužiūtė ir dr. Biežis.

GEGUŽES
MĖNUO

Rašo Vysk. P. BOčys, MIC.

Gegužės 13, 1944
NEVESK MUS { 
PAGUNDĄ

Pagundomis vadiname Vi
ta tą, kas mus vilioja į blo
gybę. Blogybės būva minty
se, žodžiuose ir veiksmuose. 
Visose tose trijose srityse 
pilna įvairiausių pagundų. 
Bet turime žinoti, kad nė 
viena pagunda nėra iš Die
vo. Šv. Jokūbas apaštalas 
Šv. Dvasios įkvėpimu yra 
parašęs: Nė vienas gundo
mas tegul nesako, kad jis 
Dievo gundomas, nes Die
vas nėra blogumų gimdyto
jas ir pats nė vieno negun
do (Jok. 1, 13). Pagundos 
tat kyla ne iš Dievo.

Jų versmės yra arba pa
čiame žmoguje, arba visuo
menėje, arba pragare. Dau
gių ^augiausia pagundų ky
la iš paties žmogaus. Nė vie
nas mes neturime kūno taip 
pilnai tobulo, kaip reikėtų.. 
Visuose mumyse yra trūku
mų, o tie trūkumai kelia 
mumyse neprotingų norų, 
kuriuos įvykdžius pasidaro 
žalos mums, arba artimams, 
arba visuomenei. — Ki a pa
gundų versmė yra visuome
nė ir įsigalėję joje blogi pa
vyzdžiai bei įpročiai ir klai
dos. Visuomenės spaudimas 
į pavienius asmenis visuo
met būva tiems asmenims 
sunkus, nes visuomenė yra 
didelė, o asmuo yra mažas. 
—Trečioji pagundų rūšis y- 
ra piktoji dvasia. Nors šian
dien yra nemada kalbėti a- 
pie piktosios dvasios įtaką 
į žmones, tačiau toji įtaka 
yra. Jos nemato, kas nenori 
matyti arba nemoka žiūrė
ti. Tiesioginis piktosios dva
sios veikimas į žmones, tie
sa, įvyksta rečiau negu pir
mosios ar antrosios rūšies 
pagundos, bet visgi dėlto į- 
vyksta. '

Melsdamiesi: Nevesk mus 
į pagundą, mes pareiškiame 
noro, kad Dievo galybė ne
duotų įvairioms mus į piktą 
viliojančioms priežastims į- 
sigalėti taip labai, kad mū
sų valios stiprybė nebeatsi- 
laikytų prieš jas. Prie to tie
sioginio prašymo dar turė
tume pridėti antrą, kad Die
vo malonė padėtų mums į- 
veikti ir paprastojo dydžio 
pagundas, visvien iš kurios 
priežasties kylančios. Dory
bė trūkumais tobulėja. Ko
va su pagundomis ir trūku
mais teikia mums stiprybės 
ir tobulybės.

Kaip plieną tekinant rei
kia tekėlas vandenim aplais
tyti, taip ir mūsų kovoje su 
pagundomis reikia dangiš
kosios Dievo malonės, kuri 
nužengdama j kovojančią 
sielą, ne vien sustiprina ją, 
bet taip pat ištobulina ją. 
Ta dangiškoji malonė susi
jungdama su mūs dvasios 
pastangomis, atmetant pa
gundas, sudaro mumyse 
aukštesnės ir kilnesnės rū
šies dvasinę buitį). — Pasi
tikėkime Dievu ir pagundos 
neįveiks mus. Tik nepasi
duokime joms!

t

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)
—Bet nebijok, jie nega

lės mūsų rasti... Mes eisi
me toli, toli, įj Paryžių ... 
Tu žinai..., į šitą didįjį Pa
ryžių !

—Paryžius!... tiesa ... Kaip 
ten raus bus galima atrasti 
tokiame dideliame mieste?

Netikėta vilties kibirkštis 
apšvietė mergaitės veidą, 
kaip mėnulis savo pilnatimi:

—Ach! taip, tu ateik ma
nęs pasiimti, kaip galima 
greičiau; pamatysi, mano 
broli, būsime Laimingi toli 
nuo pikto Bauraino ... Taip, 
taip, bėk greitai, kad tavęs 
policininkai nepaimtų!

—Iki (pasimatymo, sesute!
... leisk mane ..., Leisk ma
ne pagaliau!...

Bet Teresė negalėjo pasi
duoti savo nelaimei. Jos bur 
na sakė taip, bet rankos, 
iapsipynusios apie savo vy
resniojo brolio kaktą, nega
lėjo nuo jo atsitraukti.

Staiga ji Danielių paleido.
—Palauk.
Ten, ant jos kaklo, mažy

tis medalikėlis. Tai jis, jos 
brolis, jį davė jai. Atrišo ji 
grandinėlę, paskui uždėjo 
ant kaklo tam, kurį norėjo 
pavesti Švenč. Panelei:

—Tu jį man davei, imk 
dabar ..., tu jį man grą
žinsi, kai susitiksime; pa
matysi, geroji Švenčiausioji 
Panelė tave globos ir, be to, 
ji tau nuolat kalbės apie ta
vo sesukę.

Ji priglaudė savo lūpa3 
prie švento paveikslo, kurį 
kaip tik jai buvo pašventi
nęs klebonas, ir greitai grį
žo, kad savo pataluose galė
tų nuslopinti ašaras.

* * *
Danielius, atsigavęs, nie

ko nedarė jai sulaikyti. Su 
nepaprasta pagarba žiūrėjo 
jis i šitą medalikėlį, jos me
dalikėlį, ir staiga jis pajuto

įsiviešpataujant malonią ra
mybę. Be abejo, jis turėjo 
išvykti į nežinomą šalį; be 
abejo, jis turėjo būti gau
domu žvėrių, kuriam visuo
menė maža arba visai neturi 
pasigailėjimo — silpnieji be 
apsaugos visuomet yra kal
ti,—bet jis buvo tikras, kad 
tose nelaimėse, į kurias jis 
bėgo, visuomet jį globos 
gailestingoji švenč. Panelė, 
kuriai jį pavedė mažoji Te
resė. Jis norėjo taip pat pa
bučiuoti šitą šventą paveik
slą, bet ne ..., nenorėjo iš
dildyti pabučiavimo, kurį jo 
sesutė ten paliko, kad ge
riau maldautų Švč. Panelę!

Jis pasiėmė savo daiktus, 
paskui perlipo prie kelio 
žalitvorę. Tyliai prieš jį kaž 
kas pasirodė: jo senasis 
Fino! Šuo jį, užuodė ir pa
sivijo. Danielius sustojo, pas 
kui, žiūrėdamas į protingas 
akis, kurios lyg reiškė ne
bylų klausimą, tarė:

—Mano senasis Fino, aš 
eisiu! Grįžk, greit, grįžk...

Jis pabučiavo jam snukį 
ir ištarė vardą:

—Teresė!
Šuo suprato ir peršoko at

gal per tvorą.
* * *

Buvo tardymas, atėjo- po
licininkai, prisistatė ir pa
mest inių vaikų inspektorius, 
bet namus rado tuščius.

Baurainas, kuriam žaizda 
netrukdė kalbėti, visokiais 
būdais stengėsi apkaltinti 
augintinį: /

—Taip turėjo įvykti... 
Prieš daug laiko jis buvo 
paruošęs šitą smūgį.•. Mer 
gaitė buvo tik priedanga, 
kurios jis ieškojo.... ir jis 
norėjo mafle nužudyti.

Kur gi nekaltas slepiasi? 
Danielius, visų akyse, save 
apkaltino.

(Bus daugiau)

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15,

PASISKAITYMAS GEGUŽES MENESIUI —

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
išskiriant 
Sekmad.

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

"SVEIKA MARIJA"
Lietuviikai parašė

KUN. ANTANAS PETRAUSKAS, M.I.C.

Kaina tiktai 35c
Šioji graži knygutė turi 200 puslapių ir 8 paveikslus; pilnai 

yra Išaiškinama ta gražioji maldelė, “Sveika Marija".
šiuo laika yra labai svarbu, kad geriau supraetumPm tuos 

labai gražius švenčiausios Panelės maldelės žodžius.

Siųskite aavo užsakymas šiuo adresu šiandien —
Į. "DRAUGAS"

2334 So. Oakley Avenue Chicago 8, Illinois
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Pasaulio Sodaliciją Diena-Gegužės 14
Pasaulio Sodalicijų Diena 

yra Marijos Sodalicijų šei
mos šventė. Ta šventė pir
miausiai buvo paskelbta, 
kaipo pasaulinė Sodalicijos 
šventė, 1938 metais. 1940 
metais Popiežius Pius XII 
suteikė amžinus atlaidus už 
šios dienos ypatingą apvaik 
ščiojimą. Taigi mes, Ame
rikoj, šįmet švenčiame sep
tintąją sukaktį šios didelės 
šventės.

Pasaulio Sodalicijų Diena 
yra, virš visų kitų, diena, 
kurioj Sodalicijos nariai vie 
šad parodo savo meilę ir en
tuziazmą savo globėjai ir 
įdealei, Dievo Motinai Ma
rijai.

tųtų atiduotas Kristui per 
Mariją, taip kaip Ji atidavė 
Kristų pasauliui prieš 2,000 
metų.

Nėra Sodalicijos nario, 
užsitarnavusio to vardo, ku
ris galėtų pamąstyti, kad 
pasaulis galėtų būti atiduo
tas Kristui per kito užta
rymą, o ne per Marijos.

Kad apturėjus tai dienai 
skirtus amžinus atlaidus. 
Sodalicijos nariai turi at
likti ką tokio skirtingo sie
los reikalais ir taipgi išpil
dyti pamokinimo ir pasi
linksminimo programą. Ka
dangi toji diena pripuola ir 
Motinos Dieną, daugelis so
dalicijų Amerikoje išklau-

Toje dienoje milijonai so-, sys šv. Mišių ir priims Šv.
kdalisčių, vyrai ir moterys, 
visose pasaulio dalyse, susi
jungia maldoje ir artimo 
meilėje per Mariją. Perypa- 
tišką pamaldumą, kiekvie
nas Sodalicijos narys sten
giasi atnaujinti savo pasi
žadėjimą Marijai ištikimai
tarnauti, idant per Ją, užsi-1 noro> kurio troško visi So- 
pelnytų dangų. j Galicijos nariai visame pa

saulyje, jog kiekviena Soda

Komuniją kartu su savo 
motinėlėmis, taigi suruoš 
pramogėlę ir tuo būtu at
liks paskirtas priedermes. 
TOS DIENOS PRADŽIA

Pasaulio Sodalicijų Die 
na, be abejo, išaugo iš to

PER MARIJĄ Į KRIKŠ
ČIONIŠKI PASAULĮ

Toks yra šių metų obal- 
sis, apie kurį suksis visos 
šios dienos ceremonijos.

Nėra krikščionio, kuris
nesakytų, kad Kristus turi apvaikščiojimus. Greitu lai

ku ši meilė Marijai užsiliep-

licija, nežiūrint kuriame 
krašte ji būtų, paskirtoje 
dienoje susijungtų maldoje 
ir viešai garbintų Mariją. 
Per daugelį metų, kai ku
rios tautos laikė seimus ir

būti atiduotas atgal pasau
liui. *

Nei vienas sumanus kata
likas, kuris tiki Marijos ga
lybe, kaipo užtarytoja, ne
galėtų užsiginti, kad Dįę- 
vas norėjo, jcg pasaulis bū-

snojo ir sklaidės toliau. 
Toks greitas buvo šis plėti
mas, kad iš Rymo pataria 
kiekvienai tautai pasisteng
ti švęsti vieną dieną kaipo 
Sodalicijos šventę. dav.į

Jauniausio Chicago kunigo 1-oji šventė

WORLD SODALITY DAY

OUR FAMILY FEAST DAY
tas buvo, kai po Mišių pri
micijantas ištiesė savo ran
kas, kad palaimintų savo 
vyresnius draugus-kunigus, 
savo tėvus, savo sesutę, vi
sus esančius bažnyčioje.

Į bažnyčią

Ilga eilė mokyklos vaiku
čių, klierikų ir kunigų išsi
tiesė nuo Šv. Jurgio klebo- .
nijos j bažnyčią, kai lydėjo alskla lletuv"i kalba I»moks

: Klaupė vis naujos ir naujos: tutytė.

stygų ansamblis skambiai iš
pildė Bacho, Gounod, Perry 
kompozicijas.

-— Mano sieloj šiandien 
šventė, — solo pragydo sa
vo skambiu halsu Irena Ai-

LIETUVIU KONFERENCIJOS REIKALE
“TAS LAISVES NEVERTAS, KAS NEGINA JOS.”
Išvak&rėse svarbių žygių 

karo fronte, spaudoje pasi
rodė sveikintina žinia, kad 
New Yorke įsisteigė Lietu
vių Informacijų Centras. 
Tas centras jau senai buvo 
laukiamas. Jis bus Lietuvos 
laisvės ginėjas, jo pareiga 
bus atremti nežmonišką, ne-1 
teisingą rusų propagangą už 
pasivergimą Lietuvos. Tad 
dabar mūsų visuomenė turi 
suremti pečius prie darbo, 
kad tą centrą išlaikyti.

Štai, už savaitės laiko, 
Chicagoje į/vyks trijų vals
tijų—Illinois, Indiana irWis 
consin’o Lietuvių konferen
cija. Čia susirinkę patrijo- 
tingosios mūsų visuomenės 
atstovai, paminės I Am an 
American dieną, parems 
Amerikos karo pastangas 
pirkdami karo bonus ir tars 
stiprų žodį už Lietuvos lais
vę. Svarbu kad kiekviena 
dora draugija būtų atsto
vaujama. Tautinė nuodėmė 
būtų tai draugijai kuri at
sisakytų prisidėti prie šio 
vieningo darbo. Tad draugi
jos, kurios dar neišrinkote 
atstovų, arba kurių pakvie 
timo laiškai nėra pasiekę.

vistiek nors ir paskutinio- 
mis dienomis šaukite ekstra 
susirinkimus, išrinkite at
stovus ir prisidėkite su au
komis. Svarbu ir tai, kad 
draugijų valdybos prižiūrė
tų bei parūpintų savo išrink 
tus a.stovus, kad jie tikrai 
atvyktų į konferenciją. Man 
datus galimu siųsti raštinin 
kei arba su savim atsivežti.

Laisvutė.

EXTRA! EXTRA!

(LKFSB) Atsirado gera
darių, kurie sužinoję apie 
buvusio Lietuvos prezidento 
A. Stulginskio sunkias gy
venimo sąlygas pasiuntė, 
kad ir nedidelę sumą pini
gu-____________________

RENGIA GRAŽŲ 

VEIKALĄ

mamyte;
Geg. (May) 14 d.,

DIEVO APVEIZDOS 
PAR. SALĖJE

Rožių ir Lelijų artistų 
grupė perstatys gražų vei
kalą “MAMYTE,” rytoj, sek
madienį, gegužės 14 d., Die
vo Apveizdos parap. salėje, 
4:00 vai. popiet, ši grupė y- 
ra gražiai pasirodžiusi loši
muose praeityje ir beahejo 
ir šį kartą sužavės publiką 
šio veikalo perstatymu. Tai
gi, kviečiame visus atsilan
kyti į šį parengimą ir gra
žiai praleisti laiką aštuonio- 
likiečių tarpe. Tikietai tik 
30 ecntų.

Strazdo lizdas
Strazdas savo lizdą daro 

iš molio, bet tikrasis jo mei
steris yra ne patinėlis, bet 
patelė. Patinas tik pristato 
lizdui medžiagą, gi patelė 
visą laiką dirba, savo snape
liu lygindama lizdo sieneles.

FFI FF

Permainytas 
vardas lr 
adresas.

r

T.letuvlškas 
Žydukas — 
N. KANTER 
savininkas.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

nę ir žmonėms už tą didelį 
gerumą.

Visos iškilmės dalyviams 
paliko neišdildomą atmini
mą.

Pabaigoje — vienas neti
kėtinumas: praslinkus vos 
kokiai 15 min. po vaišių pa
baigos iš Alaskos atvažiavo 
primicijanto brolis — karys 
Pranciškus. Nors į iškilmes 
pavėlavo, bet šeimai — di
delis džiaugsmas, nes pora 
metų namuose nebuvo bu-

muzikos melodijos, tai so-, žmonių eilės, 
listės Aitutytės solo. | — Ar jis nenusilpo taip il-

— Tu, kunige Jonai, esi gai nevalgęs?
antras Kristus, — prabilo i pietūs

Bet primicijantas ištesė
jo; užbaigęs laiminti svetai
nėje jau rado kiek tik telpa 
— apie 500 žmonių — pri
sėdusių prie stalų.

Prel. M. L. Krušas sukal
bėjo maldą. Programą pra
dėjo mokyklos vaikučiai sa
vo atstovo sveikinimu. To
liau sekė puikus vaidinimas 
7-8 skyr. mergaičių. Mistiš
kais-religiniais drabužiais
apsirengusios, nešdamos 
šventus kunigystės ženklus 
jos puikiai nusakė aukštą 
kunigo pašaukimą. Su dide
liu susidomėjimu visi sekė 
ir darnų mažyčių pasirody
mą bei sveikinimą. 

Paaugesnių moksl e i v i ų

lininkas kun. Edv. Abroma
vičius. — Tau su Kristumi 
teks kentėti, bet turėsi daug

prie altoriaus naujai įšven
tintą kunigą Joną Vyšniaus
ką. Gausus kiekis mėgėjų , . , džiaugsmo nesdamias rafotografų ir keletas su p- b .mybę geros valios žmonėms. 

Išrinko Dievas vieną iš mū-
domųjų paveikslų 'kamero
mis stengėsi įamžinti šias 
iškilmes. Ypač visi grožėjo
si mažu pipiriuku — baltai
apsitaisiusia mergaite, kuri ....
rankose nešė primicijantui *UI^° tevas '■ kun«° m0‘ 
padovanotą puikią bursą kie
likui apdengti. Nuo jos gal
vos driekėsi ilgos tulios ir 
jas nešė dvi tokios pačios1 žmones iškėlė kunigystės pa- 
mažytės. šaukimo aukštumą, pažymė-

Skambus maršas .galingai dama8 ir t0 luom° sunku’ 
prof. Pociaus valdomų var- mua ir P™ėydamas maldos

sų ir mes turime kunigą 
amžinai. — Palaimino tėve
lius, nuo šiol juos vadins —

tina’
Prel. M. L. Krušas nuo 

altoriaus kreipdamasis į

gonų sutiko įeinančius į baž
nyčią. Altorius skendo leli
jose ir kitose gėlėse, kurias 
čia darniai rūpestingai su
dėstė Šv. Kazimiero Seserys.

Gausiai elektroje nušvies
toje bažnyčioje auksu žibė- / 
jo primicijanto arnotas, o 
taipgi bažnytiniai drabužiai, 
kuriuos dėvėjo arkikunigas 
prel. M. L. Krušas, asistuo
jantieji kunigai — Stanis
lovas Petrauskas ir Stanis
lovas Gaučias.
Mišios šv.

Šventais gracingais jude
siais ir giliu peraiėmimu lai
komos prasidėjo primicijan
to Mišios, kurių metu pakai
tomis skambėjo tai naujojo
kunigo jautrus balsas, tai Įvairaus dydžio ir tipo Amerikos karo lėktuvai raižo Anglijos pakrančių padanges darydami manevrus 
puikaus choro garsas, taiI baus pristatymo kariuomenei ginklų, amunicijos ir įvairių reikmenų. (Acme-Draugas telephoto)

už naująjį apaštalą. 
Jautriausia tačiau momen

Programa kaitaliojosi sn 
kalbomis, kurias pasakė ku
nigai : St. Petrauskas, St 
Gaučias, J. Mačiulionis, dr. 
Urbanavičius, D. Mozeris, 
Edv. Abromavičius. “Drau
gą” atstovavo kun. P. Cini
kas.

Gausiai ir ilgai plojo sve
čiai motinėlei, tėveliui, se
sutei, kurie buvo paprašyti 
atsistoti. Prie garbės stalo 
sėdėjo ir artimi primicijan
to ginąinės — Rizgenai.

Pabaigoje prel. M. L. Kru
šas pasidžiaugė iš savo pa
rapijos kilusiu kunigu, pa
reikšdamas jam geriausius 
linkėjimus.

.Gražia, skambia lietuvių 
kalba prabilo primicijantas 
kun. Jonas Vyšniauskas. Jis 
taip nuoširdžiai dėkojo Die
vui už jam parodytą malo

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

vęs. ŽV

Lietuvis gaus sub- 
diakeaato šventimus

(LKFSB) Titas Astraus
kas, kilęs iš Aukštosios Pa
nemunės studijuoja teologi
ją Ibąguės seminarijoje, šin 
vasarą, birželio mėn. pabai
goje, numatoma, jisai gaus 
subdiakonato šventimus. Jis 
yra pasižymėjęs aavo sėk
mingomis studijomis, yra 
geras muzikas ir netgi kai 
kuriuos dalykus dėsto ma
žojoje seminarijoje.

INVAZIJOS I 8VAKARĖSE

sku-

NELAUKITE—
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nno ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Slū Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.

’ MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

-P

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI
DANTYS
PASAI 1.10 niIIElAISI 

I»AXTV lAIIIKBCJAI

ŽU t. ii* lt tintilOO.iietl Palenk IntŲ Kostuinerių \'<<nll Klysti.
ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED ST.

O 
Greit

Taiso m
DIES,V GARĄSUMA
Dirlmm piritą.. Itiirit, |«- 
imndlmnl rmitl tik nuo 
Inl.n'notu drntl.tu

PATOGIOS 
VIETOS
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Motinu auka 
Motinos Dienai

Paprastai, sūnūs ir duk
terys mini Motinos Dieną 
dovanomis ir sveikinimais 
motinų adresu. Tačiau, kaip 
visoms taisyklėms, taip ir 
šiai gražiai tradicijai atsi
randa išimčių. Dariaus-Girė
no Kareivių Motinų klūbo 
susirinkime duotas įnešimas 
ir nubalsuoja narėms minė
ti Motinos Dieną nepapras
tu būdu — masiniu nuvyki
mu į Raudonąjį Kryžių au
koti kraujo kariaujančių bei 
karo tarnyboje esančių sū
nų ir dukterų intencijai.

Lietuvi, prisidėk prie šio 
nepaprasto minėjimo ir au
kos. Nėra brangesnės moti
nai dovanos, kaip sūnaus 
gyvasties išsaugojimas. Tą 
dovaną galėsi suteikti pats 
aukodamas pantę kraujo 
per Amerikos Raudonąjį 
Kryžių. Tuo pačiu, įrodysi, 
jog Chicagos lietuviai skait
lingai remia šį svarbų dar
bą. Diena paskirta trečia
dieny, 17 d. gegužės, 10:39 
vai. ry e.

Užsiregistruot? galima pas 
O. Biežienę, Republic 7868, 
arba pas J. Daužvardienę, 
Hemlock 7680.

sūnus Sgt. Valteris iš Ita
lijos Cassino fronto, kur na
ciai buvo sumušti ir ameri
kiečiams pateko vėliava, ši 
vėliava čia bus dar rodoma 
per R. Kryžiaus vakarą, 
geg. 13 d.

Darbuotojai S.Š. išleistinų 
veikalų apie Lietuvą klausi
mą nušvietus ir pasiūlius 
tikietų į tam tikslui ruošia
mą spaudos koncertą BrJd- 
geporte geg. 14 d., į spaudos 
sekciją įsirašė Anna Ačas 
ir Antanina Linkus, ki os 
paėmė tikietus. S. J-tė.

Marųuetle Park 
įvykiai

Mokyklos Motinų draugi
jos įvykusi Card Party da
vė pelno $145. Suma skiria
ma mokyklos pagerinimui. 
Pramogos sėkmėmis dau
giausia rūpinosi Charlotte 
Alešauskas ir He'en Allen. 
joms padėjo Ona Lawrence, 
Ona Vish, Bertha King ir 
Felice Kezes.

IŠ ANGLIJOS PARVYKO PAS SERGANČIĄ MOTINĄ

Specialiu leidimu ir speciale sutartim su Karo Aviaciją

Prisirengėme dideliam 
darbui

North Side.—Gegužės 14 
d. mūsų parapijos bažnyčio
je, svetainėje ir darže įvyks 
iškilmės: bažnyčioje bus
atlaikytos iškilmingos šv. 
Mišios už visus šios parapi
jos narius ir geradarius; 
tuojau poipiet parap. darže, 
vadinamame ULIJ ANDRIŲ 
DARŽELYJE, prasidės pik
nikas; o apie 4 vai. popiet 
įvyks įspūdingos morgičio 
deginimo ceremonijos, gi 
vai. vakare bus bankietas 
parap. sve ainėje ir graži 
programa. Po bankieto pra 
sidės šokiai prie gero orkes
tro. Žodžiu, gegužės 14 d. 
northsidiečių trumfo diena. 
Visiems mums tik belieka 
atsilankyti, atsivesti savo 
draugus ir pažįstamus, būti

Po programos buvo šo
kiai, choristų-čių dainos.

Liet u vytis

Staff Sgt. Everett Dodd iš Anglijos parskrido į Poplai dalyviais istorinio įvykio
Bluff, Mo., pas motiną, kai sužinojo, kad ji rimtai serga 
(Acme-Draugas teiephoto)

Seimininkių R. Kryžiaus 
vienetą aplankius

Kada tik į šią nenuilsta
mų, pasišventusių šeiminin-,

Moterų Sąjungos 67 kp. 
Card Party gražiai nusise
kė. Mėnesinis susirinkimas 
įvyks geg. 16 d. Išlaimėji- 
mo knygutės ir bilietai turi 
būt priduoti valdybai. Ka
dangi daug narių dirba va

Viskas prirengta 
"Katriutei"

Brighton Park. — Lietu
vos Vyčių 36 kuopa kviečia 
visus iš visur atvykti gegu
žės 14 d. į parapijos salę 
pamatyti “Katriu ę”. Pra
džia 7:30 vai. vak.

“Katriutė” yra trijų aktų 
dramos paveikslėlis iš liau
dies gyvenimo.

Lietuvos Vyčių 36 kuoposkarais, visos dalyvaukite.
Aptarsime susirinkimų lai-1 dramos ratelis yra pasižy-
kymo tvarką.

, Šv. Vardo draugija minės 
kių' R. Kryžiaus (saigą M.jtinos Dieną geg. 14, 8 
ateini, vis ką nors nauja, ya| Mj.iose p<) t<) 
įdomaus joje randi ir pa
ti rsti.

Gegužės 2 d. A. Mankienė 
savo gimtadienio, o jos dūk 
relės Teresėlės ateinančia 
dirmavonės geg. 21 d. pro
ga, patiekė visoms vieneto 
narėms puikius pietus, kad 
čionai bendrai pasidalinus 
ir linksmai, jaukiai valan
dėlę praleidus. Pietų metu 
vedėja S. Barčus trumpa, 
nuoširdžia kalba supažindi
no su šios dienos solenizan-z

temis, paprašė visų N. Gu- 
gienei vadovaujant, užtrauk 
ti “Ilgiausių metų” ir “Hap
py Birthday.” Po to sekė 
kitas siurprizas. Barčus pa
rodė raudoną nacių vėliavą 
su bai1. u hagenkreusu. Vė
liavą atsiuntęs Zarembienės

susirinkimas ir pusryčiai. I

Mokyklos Motinų draugi
ja minės Motinos Dieną šį 
sekmadieni dvasinėj puotoj 
per 9 vai. šv. Mišias. Po pa
maldų tus bendri pusryčiai. 
Geg. 15 d. įvyks susirinki
mas ir naujų narių įvairus 
priėmimas ir vaišės. Tuomi 
nutrauksime susirinkimus 
iki rugsėjo. Dovydo Motina

IV (ILK STUDIO
1945 West 39'* Street

mėjęs per 29 metus ne vien 
perstatyme veikalų, bet pa
rinkimu gabių lošėjų.

Šiame veikale Katriutė 
bus baigusi Šv. Kazimiero 
akademiją, veikli kuopos fin. 
rašt. ir Moterų Sąjungos jau 
namečių skyriaus vedėja Pi- 
lomena Rekašiūtė. Jokūbas,' 
jos tėvas — Benis Traške- 
lis. Jonas bus veiklus kuo
pos narys ir Jaunosios Lie
tuvos veikėjas Antanas Ru
dokas. Stasys, jo tėvas, bus 
L. V. garbės narys, veikalo 
režisierius, visiems gerai ži
nomas Kastas Žaromskis. 
Našlė Darata bus veikli kuo 
pos prot. rašt. ir L. V. Chi
cagos apskr. vice pirm. Vi
talija Spirauskaitė. Našlai
tis Pranas bus kuopos vice 
firm. ir L. V. Chicagos aps'. 
iždo globėjas Jonas Bra
zauskas. Gražuolė Rožytė 
bus Zofija (Gimbut) šar
ka,uskien ė ir žydas Ickus

MorgiČių deginimo cere
monijoje galės dalyvauti 
visi. Kas paaukos nemažiau 

bus Liet. Keistučio klūbo dolerio, tas skaitysis cere- 
veiklus pirm. Nikodemac1 monijų dalyvis. Jo vardas 
Klimas. Jaunimas dainoms bus įrašytas į parapijos

mėjų Dr-jos skyrius. Prog-1 
ramą išpildė Suvalkiečių 
choras, kuris visus paten
kino gražiomis dainomis. 
Buvo atvaidinta ir pora 
trumpų juokelių vis tų pa- (
čių choristų. Duetai, kvar- J 
tetai, ypač vyrų kvartetas 1 
visiems irgi patiko. Choro 
mokytoja Metrikienė tikrai 
sugeba ej savo choru pub
liką patenkinti. Ji moka pa
rinkti skambių liaudies dai
nų, gerai sumokina chorą, 
todėl malonu klausytis. Žmo 
nių buvo pilnutėlė parap. 
sve ainė. Klebonas kun. P. 
Gasiūnas savo kalboje svei
kino programos dalyvius, 
chorą, rėmėjas-darbuotojas 
už surengimą tokio vakaro 
ir ragino visas šios koloni
jos moteris priklausyti prie 
ARD skyriaus. Čia pat ren 
gimo komisija prirašinėjo 
prie skyriaus visas, kurios 
tik norėjo.

Rengimo komisiją sudarė; 
V. Daugirdienė, V. Tūbelie- 
nė ir Ditkūnienė.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius 2iedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC 

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

J-

ir šokiams bus rinktiniai 
parap. choro nariai ir So
dalicijos narės.

Kuopos veiklus pirui. J. 
R. Cherry praneša, kad šis 
vakaras bus Lietuvos Vyčių 
36 kuopos “Reunion”. Visi 
atvyks pamatyti ‘ ‘Katriu
tę”. Visiems patiks. Koresp.

knygą. Gi kas suteiks di 
džiausią auką, tas .turės pro 
gos pačius MORGIČIUS už
degti.

Į pikniką jokios įžangos 
nebus. Bet kurie norės da
lyvauti bankiete (o kas gi 
nenorės), tai tikietas kai
nuos $1.50.

Northsadiečiai, dalyvau
kime visi, nes girdisi, kad 
žada atvažiuoti daug svečių. 
Žiūrėkime, kad svečiai mū
sų nesubytintų. Lietuvytis

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 & Necfar
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. Tel. Monroe 0808

NATŪRALI IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLUTŲ

VAKTOJAMJA8 NAUJAS FLASTIO *A- 
TUMULAS NATŪRALU OUM 
ICALVUH DANU fLMlTOIU.

DANTŲ
PAJUTUS

North Side. — Gegužės 7 
d. mūsų parap. svetainėje 
buvo linksmas vakaras, ku
rį surengė Akademijos Rė-

NAUJOS 
UU*1 Velvatone

$12.50
IKI $39.50 U2 KIEKVIENA

Naatalduoda. B* akanla. Natūrai*. apal- 

▼oa. Nablanka VtaaJ tai, ttnomoa dantį) 

plaitoa. Permatoma. cryatal olaar plaltaa

Pluokanoa auokuma, aanltar**, Palea- 

klnlmaa iiaruntoataa. Matartalaa labai pak

aušiu | remtini Vlcaaa dlaoaa taMayaa'

VI

Darome p'eitaa įspaustas Ir 
(autui Uk ii laisnluotą dantistu

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1794 8. Astilaori Stati FL Mon. 9981
Atdara ana • Iki «. Se*ta4. aaa I ta A 

KALBAMU UICTI VUKAI

8#4ft W aetti-St 2nd Fl. Law. 9908 
80 N. Dearborn Rm. 800, Sle 0049 

VtdurmlaaSlo raL •—(. Antradieni Ir 
aetvirtadlaal ana • IU T.

Serga Westsidietis,
A. Vaičekauskas
Antanas Vaičekauskas, il

gametis West Side gyvento
jas ir kelis kart'buvęs Auš
ros Vartų parap. komitetas, 
šiomis dienomis serga ir 
randasi Švento Kryžiaus li
goninėje, kamb. 211. Drau
gai ir pažįstamieji šiuomi y- 
ra prašomi aplankyti ligo
nį ir suteikti jam suramini
mo žodį. Rep.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų MorgiČių
ai pigesnį nuošimtį — be komišino 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.......................Tel. CANai 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

r-*-

Ž.

I ti« i.s I POSSlKI K PKIf Fs 

PIM»M » tt O ETTE 2*13

, the n««T caops M MONTANA 
•* S?w 01 ®**T -MI843. HE 8ND RMHER. RAVEUJ

ČasĮOHlzatioH opa Ąomaa,
4*4 437 yenis 0^0 fr

tuuįu-
siu a jmn. Qussn er

u MIRACLE" sienoms
i 11—M A LIA V A

1. VIENAS APDENGIMAS 
, užtenka daugumui sie

ninėms popieroms, ma- 
liavotomg sienoms ar lu
boms, waJlboard, 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.

ratOAUOM 
šašti kmm

MIRACLE WALL F1NISH

BERLAND'S
PAINT STORE 

m.. ph.uu»1917 S. Halsted St.
Pietvakarių Krautuvė ------ 3618 West 26th Street

"MAMYTE"
Nusipirkit tikietą ir ma- 

tykit “Mamytę” gegužės 14 
d., Dievo Apveizdos parap. 
salėje,

“Mamytė” tokiu antgal- 
viu scenoje vaidins gražų ir 
linksmą vaidinimą, kuri ren 
gia Rožių ir Lelijų kliūbas.

Nesivėluokit! Programa 
prasidės 4 v. po pietų. Rap.

Draugo' Piknikai
1944 metais „ -

1. Liepos (July) 9 d.
Bergman's Grove, 

RIVERSIDE, ILL.

2. LABOR DAY,

Rugsėjo (Sept.) 4 d., 
VYTAUTO DARŽE

Pirkite Karo Bonus

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

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

Ant visko ratsopyalte 25% 
per VASARIO Ir KOVO mftn

Stndtn Gotirh
gprtafCfllntal

Matrasai

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231» WEST ROOSEVELT ROAD

*2



Bešbadienis, geg. 13 d., 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS
=

Lietuvių Konferencija Chicagoje
Sekmadienį, gegužės 21 d., 1944

3133 So. Halsted Street, Chicago
DELEGATAMS IR SVEČIAMS PRANEŠIMAS .

LIETUVIŲ AUDITORIJA sesijoms bus atdara nuo 
6 vai. ryto.

Delegatai kviečiami rinktis nuo 9 vai. ryto, kad ank
sti patiekti savo mandatais ir aukas, priimti ženklus ir 
susipažinti.

Anksti rinktis kviečiami ir svečiai, kad delegatus 
sutikti ir su jais susipažinti; taipgi, anksčiau priduoti 
savo pasveikinimus ir aukas.

Įnešimai ir rezoliucijos bus priimama ir registruoja
ma anksti iš ryto.

Skaitlingai laiku susirinkę įspūdingai 10 valandoj 
ryto atidarysime pirmąją sesiją.

Palyginamai trumpom valandom laiko turėsime daug 
darbo atlikti.

'‘Konferenciją organizuoja
BENDRAS LIETUVIŲ KOMITETAS.

Valdyba: Dr. K. Draugelis, pirm.
Kun. I. Albavičius, vice-pirm.

sekmadienį, gegužės 14 d., 
parapijos mažoje salėj, 1 v. 
popiet. Narės malonėki e at
silankyti. Valdyba

Bridgeporto lab
dariai dėkoja

Labdarių 5 kp. balandžio
16 d. turėjo sėkmingą pa
rengimą. Dėkoja visiems da
lyviams ir programą išpil- 
džiusiems. Ypač dėkoja 
šiems aukotojams: po $100: 
J. Dimšai, Veronikai Balsie
nei, Pranui ir Barborai She- 
met, Jurgiui ir Julijai Pū
keliams, (viena šimtinė a. 
a. A. Stasiulio atminčiai), 
Rapolavičiui - (aukojo $20), 
Gumuliauskui (aukojo $10) 
ir Pranui Shemet ir Šv. Pet
ronėlės dr-jai, aukojusiems 
po penkinę.

Pažymėtina, kad Shemet 
pirmiau yra aukojęs $200, 
vieną už save, kitą — už
J. Bare i šį. Su šia auka jau

Nusipirk tikietą ir pama- bu8 2ada aukoti ik,
tyk ••Mamytę” sekmadienį, tūkatan4i0. Tad, a4iū.

Cicero. — Draugystė Vi
sų Šventųjų vyrų' ir mote
rų susirinkimą turės sekma
dienį, gegužes 14 d., 1 vai. 
popiet. Rašt.

Cicero. — Motinos Dienos 
proga, gegužės 14 d. Karei
vių Motinų klūbas ir šv. 
Vardo draugija in corpore 
eis prie šv. Komunijos per 
7:30 vai. Mišias šv. Visos 
motinos ir šv. Vardo drau
gijos nariai prašomi susi
rinkti salėn ne vėliau 7 vai. 
ryto, iš kur sykiu eisime į 
bažnyčią. Dv. Vadas

KAM BŪTI 
SERGANČIU?
MCSV PILNAS KOMBINACIJOS

IR
SVEIKA-’

TOS
ut Ybtkų

IŠTYRIMAS
Jūsų kūnas kada nori velkė 
normaliai Duodant progai Jis 
vėl veiks talpa t. Sfiėliojantls 
darbas yra pavojinga. Įgyktt 
ė| pilną nuo galvos Iki Kojų 
X—ray fluot oscoplc IŠTYRIMĄ 
DABAR.

RHEUMATIZMO 
ARTHRITIS-NEURITIS 

LUMBAGO, PILĖS 
PROSTATE GLANDS

SKILVIO
Ligos Apleistos Oall Privesti Prie 
Ilgo Kenttjtmo. Kam. Nesužinoti 
Kame Priežastis Dabar?

VARICUR
INSTITUTE

64 YVest Randolph St.
Ofiso Vai.: Kasdien 9 ryto Iki 8 vak. 
Hekntail. Ir šventad. 19 ryto iki 1 pp.

X-RAY

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė.* Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

Mūsą patarnavimas yra greitas, mandagus far 
Jūsų finansiškam stoviai prieinamas.

Adv. C. Gugis,
N. Klimas,
E. Mikužis, sekretorė, 
2121 N. Western Avė.

V. Balanda, sekr. pag. 
P. Miller, ižd.
Įvairių komisijų nariai.

----- o-----

Programa Motinos 
Dienai

Radio programa, skiria
ma Motinos Dienai, rytoj va
kare, kaip 9:30 bus trans
liuojama. iš radio stoties 
WCFL, 1000 kil. Daugelis 
dainų, kurias dainuos dain. 
Jonas Romanas, pritariant 
didžiuliui radio orkestrui, 
bus skiriamos motinoms pa
sveikinti ir pagerbti. Visos 
motinos prašomos pasiklau
syti tos programos, .

Šią, kaip ir kitais sekma
dieniais tuo laiku progra
mas, leidžia Juozo Budriko 
rakandų, radio ir auksinių J 
daiktų krautuvė adresu 324 L j 
S. Halsted St. Pranešėjas!

Susirinkimai
Brighton Park. — Drau

gystė Gvard. Pirma Div. Šv. 
Kazimiero Karai., laikys su
sirinkimą sekmadienį, gegu
žės 14 d., parapijos svetai
nėje, 2 valandą popiet. Vi
si draugijos nariai kviečia
mi laiku susirinkti, nes yra

gegužės 14 d., Dievo Apvaiz
dos parapijos salėj. “Mamy
tė” yra scenos vaizdelis, ku
rį vaidins Rožių ir Lelijų 
klūbas. Pradžia programos 
4 vai? popiet. Po vaidinimo 
bus šokiai ir pasilinksmini
mas. z Koresp.

Širdies ataka
Ward T. Huston, 63 metų, 

1745 Hinman, Evanston, bu
vęs pirmojo ward’o alder- 
manu Evanstone, praeitą 
penktadienį sunkiai sirgo li-

J. Dlmša ir U. Gudienė

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

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

PADEKONE

h

goninėje. Jis buvo nugaben- 
svarbių reikalų svarstymui? ,a8 . ligonjnę t0 kai

Valdyba ^gbko 4įrdjeg ataRa miesto.
---------- I restorane. Atvykęs gaisri-

Bridgeport — Dr-stės Šv. ninku inhalator sųuadas jį 
■Onos susirinkimas įvyks atgaivino.i — *>

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi MiiiiniiiiiiiiiftiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiiuiuiii 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 
KREIPKITĖS PRIE MUSŲ

r
~AUPYKITE

dėl 
1944 

&UPREME
^SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretoriui ir Iždininkai

DAB ARTINS 
mvid
JUTA 4%

751 W. 47th Street

»KNTŲ

kreipkitės prie mus 
TIESIOG IB 8UTAUPY- 
HT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASnUNKIMUL

Geriausio Materiolo lr Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisai Ir Dirbtuvė:

VENETIAN

Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisai tr Dirbtuvė: 627 N. YYE8TEBN AVĖ. 
(Netoli Grand Ava.)

PHONE: SEELEY 6103

ROMANAS MATEJUNAS
Kuris mirė bal. 30 d., 1944 m. ir tapo palaidotas geg. 4 d., o 
dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atidėkoti tiems, kurie sutekė jam paskutnį patarna- 
vmą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

M-sa, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškom tėveliui kun. kleb. J. šau- 
linskui, kuris atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą ir už 
gražų pamokslą, kurį pasakė bažnyčioje.

Dėkojame vargonininkams ponui ir ponei Saboniams už jų 
gražų giedojimą ir grojimą laike pamaldų. Ačiū Seselėms 
Kazimierietėms už jų atsilankymą koplyčioje, dalyvavimą 

Į bažnyčioje ur^Jrįę kaP.U- Ačiū Seselei M. Consalatai ir girni
us iš Rockfordo, Adelei Misiūnaitei už 

atsilankymą laidotuvėse ir už gėles. Wilson & Company vir
šininkams ir darbininkams už gėles taipgi draugijai ir kliūbui 
už gėles.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams. Dėkojame lai
dotuvių direktoriams Lachawicz ir Sūnams, kurie savo geru 
ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinasties 
vietą, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. 
Dėkojame grabnešiams, ir visiems, kurie paguodė mus nuliū
dimo valandoje ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms, o tau mylimas vyre ir tėveli, lai Visa
galis Dievas suteikia amžiną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: Moteris, Sūnus, Marti, Sesuo, švogeris ir 
Kitos Giminės.

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!
PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL C OŠTI 

PARTIOULAR PEOPLE PRKFER PACHANKIS PRODUOTION8 
DISTRIBUTOR! OF THE FAMOUB MONTELLO GRANITE 

M rMt TĮrmntifnl WrMit Rw7tir4v»<- fftromroet Prof la Hm World.
BUY U. 8. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIP KITOS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4635 YV. VVashington Blvd. 6919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tek REPnblic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 V. vak.; Šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti.......... gg gg
STOKER COAL, Aukfitos rūSles, 57*45

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................SI 1 25
PETROLEUM COKE (Courae) .. JįgSO 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) CJ1095

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną lr NaktĮ

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!
Statybai, Remontavtmul, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IfiMOKftJIMŲt

l'aiuuidoklUi PmM Ilatmrtlnrm'H ZrninncM 
Nuošimčio Ratnms.

TA PK ITE FINANaiNlAl'NEPRlkLAVHOMTf

TAUPYKITE mfist, (staiKOjr. Indėliai
rū,Mitingai glntmjaml Ir Ilgi |!i 000.00 ap- 
ilr»u4i per Federal Savinas aml loan In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR KYMIAUKIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

_____ — 47 Metai Sėkmingo I'atarnavtmot —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
TEL.: CALUMET 4118 Joti. M. Mneerta, Sec’y. 8226 SO. HALSTED ST.

t --------------------į t =

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

WGBS

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 UTUANICA AVĖ. Phone YABDS 4908

I. LIULEVIČIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. phone LAK. 8678

P. J. RIDIKAS
8864 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th

Telephone YABDS 1419

L I. ZOLP
1646 YVEST 46th ST. Phone YABDS 0781

MAŽEIKA
8816 LITUANICA AVĖ.

ĘVANAUSKAS
Phone YABDS 1188—81

LACHAVVICZ IR SUNAI
2814 YVEST 28rd PLACE 
16786 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2616 
COMMODORE 5766 

PULLMAN 1270

as

Remkite ir platinkite "Draugą"* nes jis ir 

jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ Phone PULLMAN 9061



LIETUVIAI Kariai Kovoj 
už U.S. LAISVĘ ir* *

Pavergtųjų Išlaisvinimą
DALYVAVO PACIFIKO KOVOSE

Anthony Sanvaitis, 22 
metų amžiaus, baigęs pra
džios mokyklą ir lankęs vie
nerius metus aukštesnę mo
kyklą Roekford, III., buvo 
pakeltas j seržanto laipsnį, 
Mojavę, Cal., kur jis randa
si su marinų vienetu.

Sgt. Anthony Sanvaitis 
gimė Roekford, III. Jo tėvai, 
Mr. ir Mrs. Antanas ir Ste
fanija Sanvaitis, Rockforde 
gyvena.

Prieš išvykdamas į ka
riuomenę Antanas dirbo 
Selective Service Co.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TELTNOIS

PATEKO Į B£D£ Namų fronte

Dideli potvynio nuostoliai

Šeštadienis, geg. 13 d., 1941

Trys Amerikoj gimusios japonės, seserys: Florence 
Otani, Tsuruku (Toots), Wallace ir Bollie T.anigoshi pa
teko į federalę grand džiurę. Susekta, kad jos buvo su
dariusios santykius su vokiečiais karo belaisviais ir dviem 
gelbėjo bandyt pabėgti iš koncentracijos stovyklos. (Acme- 
Draugas telephoto)

Penki paskendo mainą duobėje

Sgt. Anthony Sanvaitis 
(Sanvitis) 4

♦ * *

Sgt. Anthony Sanvaitis 
devynis mėnesius dalyvavo 
Pacifiko kovose. Jis į Dėdės 
Šamo kariuomenę įstojo 
1942 m., rugpiūčio 14 d. Jo 
brolis John yra su laivo tai
symo vienetu. Pearl Har- 
bore. . 1 4

Naujos divizijos virši
ninkas 5-toje karo 

paskoloje
Penktasis karo paskolų 

vajus prasidės birželio 12 
dieną ir tęsis iki liepos 8 
dienos. Renslow P. Sherer, 
karo finansų Illinois komi
teto vedėjas, gegužės 10 die
ną pranešė, kad Earl S. Lar- 
son, iš Moline, yra paskir
tas naujai suorganiuzotos 
Savings ir Loan Division 
viršininku. Larson yra Illi
nois State Savings League Į)įevą 
prezidentu ir bus galva nau- j 
jos divizijos ateinančiame 
karo paskolos vajuje.

Pasiklausykite

Chicagoje, Lietuvių audi
torijoje, 3133 So. Halsted 
str., gegužės 21 dieną įvyks
ta Illinois, Wiscon8in ir In
diana valstijų lietuvių svar
bi konefrencija.

Lietuvių konferencijos 
proga Sophie Barčus gegu
žės 15 dieną tarp 7 ir 8 va
landos vakare skiria per ra
diją konferencijai pritaikytą 
programą. Kalbės L. šimu
tis, konsulas P. Daužvardis, 
P. Grigaitis ir kun. K. Ba
rauskas. Bus įdomi dainų ir 
muzikos programa. Broliai 
Vešotai atvaizduos momen
tui pritaikytą vaidinimą. 
Programa bus transliuoja
ma iš radio stoties WGES,

j 1390 kilocycles.
* • *

DANVILLE, UI. — Penki 
asmenys, keturios iš jų mo
terys, keturi iš penkių at
stovauja keturias vienos 
šeimos kartas, paskendo 
mainų duobėje, kur buvo 
vandens, kai automobilis ne
teko kontrolės ir apsivertė. 
Nelaimė įvyko vėlai praeitą 
ketvirtadienį.

Paskendo šie asmenys: 
James D. Trimmell, 76 me
tų, Danville; Mrs. Rachel 
Jonės, 51 metų, jos duktė, 
Mrs. Louis Mae Claypool, 
32 metų, jo anūkė; Peggy 
Ann Claypool, 12 metų, jo 
great-granddaughter, ir Mrs 
Janie Dodd. 80 metų. Dixon.

Mrs. Liilian Trimmell, 72 
zpetų, žmona paskendusio 
vyro, buvo vienintelė išliku-

SPRINGFIELD, III. — Ho- 
ward Leonard, valstijos 
žemdirbystės direktorius, ge
gužės 11 dieną pareiškė, 
kad Illinois valstijoje 250,- 
000 akerių farmų žemės yra 
po vandeniu ir kad apie 90,- 
000 akerių pasėlių buvo su
naikinta, pavasario potvy
nis sukėlė $5,000.000 nuo
stolių.

Leonard pranešė, kad po
tvynio vanduo Illinois, Mis
sissippi ir kitos įtekančios 
upės sunaikino 75,000 ake
rių kviečių ir 10,000 akerių 
avižų.

Dideli nuostoliai, jis pasa
kė. yra Monroe, Jackson, St. 
Clark, Randolph, Union ir 
Pike kauntėse. Leonard pa
sakė, kad potvynis palietė

1(aro Motina
INDIANAPOLIS. — Mrs. 

Esther McCabe, Lily, Pa., 
gegužės 12 dieną buvo iš
rinkta kaipo “Karo Motina 
1944 metų” Amerikos Karo 
Motinų.

Mrs. McCabe turi dešimt 
sūnų Dėdės Šamo kariuome
nėje. ir 17 metų amžiaus sū
nus neužilgo išeis į kariuo
menę.

Šunį išvadavo, vyras 
paliko

mus

si gyva. Žmonės išgirdo jos 
šauksmą ir rado moteriškę 2,000 farmų šeimų, 
viršuje ant apsivertusio au
tomobilio. Ji kentėjo nuo 
peties sulaužymo ir sukrėti
mo, todėl nebuvo galima su
žinoti tikros nelaimės istori
jos. i *

Hitleris sutiko Hess'? 
Jungt. Valstybėse

NEW ORLEANS. — Lai
vyno klasifikacijos specia
listas Algiers, La., stotyje, 
pažiūrėjo į naujoką kareivį 
ir paklausė: “Koks jūsų 
vardas?”

“Hitleris”, — atsakė nau
jokas.

“Patenkintas esu, kad esi
gan, III., buvo sužeistas ba- 8U ,”Umi"L_ PMa^ SpC' 
landžio 14 dieną Anzio fron- .c]alls?s- Man0 vardas yra 
te, Italijoje. Jo motina Mrs.,

Waukegan lietuvis su
žeistas karo lauke
Šiomis dienomis gauta ži

nia, kad Staff Sgt. Walter 
Butkus, 24 metų amžiaus, 
706 Helmholz ave., Wauke-

Uršulė Butkus gyvena Wau- 
kegahe, ji yra našlė.

Hess’

Pagerbkime
Motinų diena rytoj. Tin

kamai pagerbkime savo gy
vas ir mirusias močiutes. 
Taip pat savo maldo'se pri
siminkime Lietuvą, ir pa
prašykime visų mūsų Moti
nos šv. Panelės Marijos, 
kad ji užtartų Lietuvą pas

Kai atvyko

Mirtis kelyje
Trys asmenys buvo už

mušti ir 10 sužeista, kai au
tomobilis, vairuojamas chi- 
cagiečio, susidaužė į auto
busą, trečiadienio vakare, 
netoli Oak Center, Wis., 12 
kelyje.

Autoritetai sako, kad au
tomobilio vairuotojas buvo 
užmigęs arba neteko kon
trolės automobilio, kuris 
įvažiavo į autobusą. Auto
buse buvo 27 keleiviai, ku
rie buvo išblokšti iš savo 
sėdynių.

Dvidešimt penkiems as
menims buvo pasakyta ap
leisti namą ir du buvo areš
tuoti praeitą ketvirtadienį, 
kai centralinė policija atvy
ko į laižybų namą, 28 E. 
Jackson blvd. Kambariuose 
buvo 11 telefonų.

* * * 
Suvėlino

Praeitą ketvirtadienį Re
gis viešbutyje, 516 W. Clark 
str., buvo kilęs gaisras, ku
ris pusę valandos suvėlino 
trafiką. Ugnis buvo likvi
duota, nuostolių sukelta 
$500.

Plėšikas neteko 
trijų dolerių

LOS ANGELES. — Ban
ko plėšikas paliko tris dole
rius Ho11ywood banke, žino
ma, plėšikas nenorėjo trijų 
dolerių palikti banke, bet 
taip įvyko, kad turėjo vyru
kas palikti.

i Plėšikas atėjo į banko 
prieškambarį ir paprašė, 
kad Teller F. E. Albright 
iškeistų jam* dešimt dolerių 
po vieną dolerį. Kai Al
bright suskaitė septynis, ne
pažįstamasis sušuko: “Čia 
yra vagystė; duok man pi
nigus”.

Pinigų priėmėjas pasilen
kė po stalu.

Plėšikas, matyt netekęs 
nervų, pabėgo pasiėmęs sep
tynis dolerius. Albright ga
vo dešimt dolerių. Taigi, 
plėšikas norėjo

Pabėgo du banditai
Detektyvas Arthur Con- 

nelly, 44 metų amžiaus, bu
vo sumuštas dviejų banditų 
po vidurnakčio ketvirtadie
nio ryte, kai jis bandė iš- 
trauakti savo ginklą, kad 
pasipriešinus holdapui, Co
lumbia likerių krautuvėje, 
354 E. 71st str. Banditas 
pabėgo po to, kai susirėmi
me buvo paleistas šūvis.

Connelly, 16 metų tarnau
jąs detektyvų biure, buvo 
nugabentas į Jackson Park 
ligoninę. Jam pakaušis su
žeistas ir veidas apdrasky
tas. Jis ir savininkas George 
Lieberman, 7053 Calumet 
ave., buvo vieni krautuvėje,1 
kai banditai, abu negrai, 
bandė įvykdyti holdapą.

8-to laivyno distriktas pa
reiškė gegužės 11 dieną, kad 
Gale Kenneth Hess yra iš 
4809 Kennedy ave., East 
Chicago, Ind., kurio tėvai at
vyko iš Vengrijos.

William Patrick Hitler 
yra giminaitis (nephew) 
Vokietijos diktatoriaus. Jo 
motina gyvena New Yorke, 
bet jo tėvas yra dar Vokie
tijoje.

KANSAS CITY, Mo. — 
Cecil Elmer Hollingsworth, 
29 metų, ir jo šuo nuėjo į 
kalėjimą, kai policija jį 
areštavo kaltinant dėl įsigė
rimo ir nerūpestingą vaira
vimą. Mrs. Hollingsworth 
atsišaukė dėl šunies, gegu
žės 11 dieną. Hollingsworth 
paliko kalėjime.

Kova mokykloje
NEW YORK. — Keturios 

mergaitės buvo sužeistos, 
viena sunkiai, laike neramu
mų, gegužės 11 dieną. Peš
tynės įvyko tarp mergaičių 
Homemaking mergaičių auk
štesnės mokyklos kavinėje, 
Brooklyne, kai 16 metų mer
gaitė bandė prasimušti pro 
mergaites pirmyn. Mokyto
jas įspėjo mergaitę ir liepė 
stoti į eilę. Mergaitė pavar
tojo kovoje kėdę, su kuria 
sužeidė keturias mergaites, 
ir mokytojas su kede buvo 
paliestas kovos metu. 16 
metų mergaitė areštuota.

X Apolinaras ir Marcelė 
Mikšiai, 4142 Archer Ave., 
išauginę gražią šeimą, pa
silieka vėl vieni. Dukterys: 
Genovaitė ir Bronė įstojo į 
Šv. Kazimiero Seserų Kon
gregaciją, sūnus Vitolda3 
susituokė ir jau šeimos su
silaukė, o jauniausia duktė 4 
Eufrazina gegužės 27 d. iš
tekės už Ed. Drobik. šliū
bas bus Nekalto Prasidėji
mo Švč. Panelės bažnyčioje 
9:30 ryto, o vestuvių puota 
salėje adresu 4458 S. Fair
field Ave.

X Viktoras šlapikas, ii- 
gametis Brighton Park biz
nierius, *4140 S. Maplewood 
St., sekmadienį turės surpri-I
zą. Vardinių klūbas, kuriam 
ir Šlapikas priklauso, atvyks 
pasveikinti ji vardadienio 
proga. “Prie taurių, prie 
taurių’’ prasidės apie 4 vai. 
popiet.

X Kristina Mileriūtė, jau- 
na>, bet daug žadanti daini
ninkė, gegužės 14 d., kon
certuoja Kimball Hall. Pro- 
gramon įtraukta rinktinės

Sprogimas
Detroito rytinėje dalyje, 

dviejų aukštų name, U. S. 
apiplėšti Feather ir Doun Co., gegu- 

banką, bet jam pačiam teko žės 11 dieną kilo sprogimas,
palikti banke tris dolerius. Vienas asmuo buvo užmuš- 

Apie tai teko sužinoti ge- tas ir 11 sužeista, devyni 
gūžės 11 dieną. sunkiai.

Du maisto pardavėjai 
suspenduęfi

Du maisto pardavėjai pra
eitą ketvirtadienį buvo su
spenduoti Kainų-administra- 
cijos ofiso dėl Bnlaužymo 
racionavimo taisyklių.

Jim’s maisto krautuvė, 
5940 W. North ave., užsi
traukė 30 dienų suspendavi
mo, keturias dienas aktua
liai ir 26 bandymui, už per
viršijimą kainos ir nepaėmi-*
mą punktų; ir Evergreen 
Market, 2565 N. Clark str., 
gavo 10 dienų aktualiai ir 
20 dienų bandymui suspen
davimo dėl perviršijimo kai
nų.

, --------- 1—
PIRKITE KARO BONUS!

Prarado $30,000
PITTSBURGH. — Kai Z. 

I. Leko v, iš New York, sėdė
jo miesto teatre, neteko ry
šulėlio, kuriame buvo tarp 
$35.000 ir $50,000 brangak
menių, kurie buvo jo kiše
nėje. Lekov, brangakmenių 
krautuvės savininkas yra 
atvykęs iš Vokietijos prieš 
keturis metus. Jis pranešė 
teatro patarnautojams. Te
atre nebuvo rasta brangak
menių. Antras ryšulis, ku
riame buvo neįstatytų dei
mantų už $50.000 vertės, bu
vo antroje kišenėje.

John Caswell, specialus 
gumos ofiso atstovas Wa- 
shingtone, pareiškė metinia
me Plastikos Industrijos 
Dr-jos suvažiavime, Edge- 
water Beach viešbutyje, kad 
guma reikalinga karo tiks
lams ir negalima išleisti 
padangų dėl civilių gyven
tojų.

KRISTINA MILERlCTft
dainos, kurias dainininkė pa 
siruošus gražiai išpildyti. 
Koncerto pradžia 3 vai. po
piet.

X Kazimiera Baubkienė. 
narė Moferų Sąjungos 67 
kp. ir Šv. Teresės draugijos, 
Marąuette Park, sunkiai ser 
ga. Ji ypatingai sunegalėjo 
išleidus į karo tarnybą du 
sūnus, vos baigus jiems high 
school.

X Vincas Jonaitis, gavęs 
“furlough” iš Texas parvy
ko namo į Marąuette Park. 
Sako, buvo labai išsilgęs 
šeimos, dėlto džiaugias ga
vęs tokią progą.

X Adv. Olis į teisėjus or- 
ganizacija birželio 4 d. ruo
šia bankietą Darius-Girėnas 
salėjų Vietas rezervuoti rei
kia pas Stanley Balzekas 
4030 Archer Ave.

ROSELANDO MOTINU DIENOS PIKNIKAS
— Rengia —

VISŲ ŠVENTŲ PARAPIJA (Roselande) 

RYTOJ — GEGUŽĖS (MAY) 14 DIENĄ, 1944

Gražiam VYTAUTO Darže 115th St. - Cicero ir Pulaski

DOVANOS - $100.00 CASH IŠDALINTA Į 11 DALIŲ
PRADŽIA: 12 VAL. PIETŲ.--------------------------------------- ĮŽANGA: VELTUI

Kvečiame visus Chic&gfečius ir apielinkkės Lietuvius atvykti su Motinėlėmis 
ir linksmai praleisti valandėlę kitą su Roselandiečiais tyrame pavasario 
ore.
Nuoširdžiai kviečia. KUN. KLEB. J. ŠAULINSKAS IR RENG. KOMISIJA.
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