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BAIGIA SUTRIUŠKINTI NACIU GUSTAV LINIJA
Persikėlę per Salween upę, 

kiniečiai kariai varosi pirmyn
CHUNGKING, geg. 16.— 

Varydamiesi į vakarus nuo 
Salvveen upės, kiniečiai už
ėmė kelias strategines vie
tas. Amerikos lėktuvai visą 
laiką padeda Kinijos ka
riams.

Kiniečių jėgos šia ofensy
va nori atidaryti kelią į In
diją.

Savo ofensy voje jie jau 
pasivarė per svarbiąją Na- 
mien perėją, 40 mylių į 
šiaurryčius nuo japonų Ten 
gchung bazės, ir pasiekė 
Shwele upę.

Toliau j| pietus kiniečiai 
beveik apsupo didoką skai

Rusai ruošiasi vasarinei ofensyvai
susisiekimo centrusLėktuvai puola nacių

MASKVA, geg. 16.—Čia i 
sakoma, kad rusų kariuome
nė koncentruoja jėgas iš 
Rusijos gilumos, iš Krymo 
ir iš Ukrainos vasarinei 
ofensyvai centriniam fron
te. Manoma ta ofensyva at
nešianti gerus rezultatus 
Lenkijoje.

Atsargūs pranešimai nu
rodo, jog ateinančioji ofen
syva bus vedama tuose Len
kijos laukuose, kurie duos 
trumpiausią kelią j pačią 
Vokietiją.

Militariniai sluoksniai in- 
timuoja, kad armijos gru
puojamos už centrinio fron
to tokiam tolume, kad vo- 
kiečių lėktuvai negali jas 
atakuoti, tad išeina, kad dar 
ims laiko kol jos bus pris
tatytos frontan.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ WASHINGTON—Sekr. 

Hull sakė Amerikos nusi
statymas dėl Prancūzų ko
miteto pasilieka koks buvęs. 
Prancūzų komitetas, vakar 
ptttfivadino save “IaSldna 
Prancūzijos vyriausybe.* *

IŠ PEARL HARBOR. — 
Vienas laivyno lėktuvas ata
kavo Shumusliu salą,, Kurl- 
liuose. Kiti lėktuvai vėl puo
lė Truk.

IŠ CHUNGKING — Ki
niečiai atsiėmė 12*4 mylių 
dalį Peiping-Hankovv gele
žinkelio. Jų padėtis Loyang 
mieste vis dar kritiška.

KALENDORnJS
Gegužės 17 d.: Maldavimų 

diena. šv. Paskalis; seno
vės: Mandagus ir Gigą.

Gegužės 18 d.: DANGUN 
ŽENGIMAS (šeštinės/, šv. 
Klaudija,- senovės: Erdvilas
ir Ryte,

Dalinai
ORAS
ūkanota, šilta.

SUPAŽINDINKITE KITUS 

SU DIENR. “DRAUGU”

čių japonų Tatangtzu apy
linkėje, 29 mylias nuo Teng- 
chung.

Kiniečiai taipgi okupavo 
Hongmoshu, 21 mylią į ry
tus nuo Tengchung, ir užė
mė Pingka, 24 mylias nuo 
Lungling miestelio prie Bur- 
*mos kelio, kuria yra svarbi 
japonų bazė.

Kiniečiai vis dar atsilaiko 
Lcyang mieste, bet japonai 
siunčia šimtus savo tankų 
juos atakuoti.

Į vakarus nuo Loyang, ja
ponai užėmė Kyanyintang, 
geležinkelio centrą 75 my
lias į rytus nuo Tungkvvan.

Rusų lėktuvai šiomis die-! 
nomis praplečia savo veik-1 
lą, ir vis dažniau atakuoja | 
strategines vokiečių susisie
kimo linijas nuo Pabalčio 
iki Karpatų.

Rusų didieji lėktuvai sek
madienio naktį atakavo mi
litarinius traukinius ir ki
tus geležinkelių taikinius 
prie Rava Ruskaya ir Styri, 
į šiaurvakarius ir pietus nuo 
Lenkijos Lvov miesto; Uk- 
hnov ir Dobrosin stotis, ne
toli nuo Rava Ruskaya, ir 
Latvijos Divinsk geležinke
lių centrą.

Manoma, kad rusų lėktu
vai ateities mūšiuose sulos 
daug svarbesnę rolę negu 
iki šiol, ypatingai Rusijos- 
Lenkijos sienos apylinkėse.

Streikas pavojingas 
mūs lėktuvu ofensyvai

WASHINGTON, geg. 16. 
—Karo sekr. padėjėjas Pat- 
terson pareiškė, kad Pack
ard Motor fabriko Detroite 
uždarymas sudaro pavojų 
mūsų lėktuvų, ofensyvai Eu
ropoje, kadangi nepagami
nama reikalingi motorai.

Detroit ir Flint apylinkė
se nedirbančių darbininkų 
skaičius paaugo iki 51,000.

Packard fabrikas buvo 
uždarytas kelias dienas at
gal iš priežasties 3,300 for
manų streiko.

Karo darbo taryba (WLB) 
šaukia formanų unijos pre
zidentą ir ekzekutyvįi komi
tetą pasitariman ryt dieną, 
pirm negu bus imtasi griež
tesnių priemonių. Unijistai 
formanai nepaklausė WLB 
įsakymo grįžti prie darbų.
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PIRMASVAIZDAS NAUJOS OFENSYVOS ITALIJOJE

Mechanizuotas prancūzų ir amerikiečių dalinys įeina į Castelforte miestą, Italijoj, 
vydamasis vokiečius, kurie tą miestą evakuavo, kuomet nebegalėjo atsilaikyti prieš są
jungininkų ataką. (Acme-Draugas Telephoto)

ALIANTAI LAIMĖJO KOH IMA MOSI USAtakavo japonu bazes 
Wakde-Sarni apylinkėj

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, geg. 16.— 
Po amerikiečių lakūnų ata
kų, japonų lėktuvų bazės 
užpakaly jų linijų clandų 
Naujoj Gvinėjoj virto į iš
degintas krūvas griuvėsių.

Amerikiečiai ypat ingai 
smarkiai atakavo taikinius 
Wakde-Sarni apylinkėje, ir 
į vakarus nuo Hollandia. 
Wakde randasi pusiaukely 
tarpe Hollandia ir Schou- 
tens salyno.

šeši priešo lėktuvai ban
dė atakuoti amerikiečių Hol 
landia pozicijas, bet nepa
darė jokių nuostolių.

Winant grįžo tartis
su Prezidentu, Hull

VVASHINGTON, geg. 16. 
— Amerikos Ambasadorius 
Anglijai John G. Winant grį 
žo Washingtonan pasitarti 
su Prez. Rooseveltu ir už
sienių reikalų sekretorium 
Hull.

VVASHINGTON, geg. 16. 
—Iždo departamentas pa
reiškė opoziciją planui su
mažinti kabaretų taksą nuo 
30 iki 10 nuošimčių.

NACIU LĖKTUVAI ANTRA NAKTĮ 
IS EILES ATAKAVO ANGLIJA

LONDONAS, geg. 16. — 
Pravesdami savo kontr-in- 
vazijos lėktuvų ofensyvą, 
naciai vakar antrą naktį iš 
eilės atakavo pietinį Angli
jos krantą. Anot pranešimo 
iš Berlyno, puolimas buvo 
koncentruotas ant Ports
mouth.

Manoma nacių lėktuvų 
skaičius buvo ir vėl maž
daug 300. Britai gynėjai še
šis jų numušė.

KANDY, Ceylon, geg. 16. 
—Didžiausios kovos Indijos- 
Burmos fronte užsibaigė 
šiandien, kuomet sąjungi
ninkai kariai išvarė japonus 
iš visų Kohima kalnų, kurie 
dominuoja strateginį lauką 
prieš tą didelę reikmenų ba
zę.

Pietryčių Azijos koman
das pranešimas sakė japo
nai bandė prasilaužti pro 
sąjungininkų linijas netoli 
Indijos sienų, 220 mylių į 
pietvakarius nuo Impha-1. 
Komunikatas sakė ataka 
buvo atmušta 10 mylių į 
vakarus nuo Daletme.

Daletme randasi tik 11 
mylių į rytus nuo Indijos

Mirė Metropolitas 
Seręei, 78 m. amžiaus

LONDONAS, geg. 16. — 
Metropolitas Sergei, rusų 
stačiatikių bažnyčios virši
ninkas. mirė nuo kraujo ant 
plūdžio smegenyse. Tass 
agentūros pranešimas iš 
Maskvos sakė laidotuvės 
įvyks ketvirtadieny.

Velionis buvo sulaukęs 78 
metų amžiaus.

Apart Portsmouth, bom
bos krito ir ant keturių ki
tų Anglijos miestų, bei pa
taikė į ligoninę.

BrPų Mosųuito bomberiai 
vakar naktį atakavo vokie
čių industrijos centrą Lud- 
vvigshafen, taikinius šiaur
vakarinėj Vokietijoj, ir prie
šo aerodromą Prancūzijoje. 
Keturi britų lėktuvai negrį
žo iš naktinių operacijų.

sienos Kaladan upės klony, 
ir apie 50 mylių į šiaurry
čius nuo Buthedaung. Bri
tai nesenai pranešė, kad jie 
apleidę Buthedaung.

Pranešimas taipgi sakė 
japonų ataka į vakarus nuo 
Labavva, Kaladan k elny, 
buvo atmušta.

Burmiečiai kariai varosi 
pirmyn iš šiaurės į< didžiulę 
japonų Myitkyina bazę.

Sąjungininkų lėktuvai 
skraido virš visų frontų, 
ypatingai atakuodami japo
nų taikinius už linijų že
miau Myitvvyina, kur sklan
dytuvais pristatyti chindits 
kariai jau perkirto priešo 
geležinkelio linijas.

Ispanijoje apsikeis 
karo belaisviais

BARCELONA, geg. 16.— 
Sąjungininkų ir ispanų au
toritetai pradėjo rinktis 
šiame Viduržemio uoste, 
kur jie ryt dieną prižiūrės 
karo belaisvių apsikeitimą. 
Maždaug 900 britai ir ame
rikiečiai belaisviai bus iš
keisti už apie 700 vokiečių.

Nuėmė draudimą nuo 
Kunigo Orlemanski

SPRINGFIELD, Mass., 
geg. 16.—Gavus atsiprašy
mo laišką iš Kun. Orleman- 
ski, šiandien nuimtas ant jo 
uždėtas draudimas.

Kun. Orlemanski, kuris 
serga nervų iširimu, galės 
išduoti Amerikos State De- 
partment’ui ir Vatikanui 
raportą apie savo pasikal
bėjimus su Stalinu, bet po 
to turės užsiimti vien tik 
parapijos reikalais, ir turės 
pasitraukti iš jo suorgani
zuotos Kosčiuško organiza
cijos.

I Sutriuškina visą priešo opoziciją
Perkirto svarbų kelią ir vejasi nacius

LONDONAS, geg. 16. —
Berlyno radio šiandien pri
pažino, jog vokiečiai pasi
traukė iš kelių kalnų į pie
tus nuo Cassino.

NEAPOLIS, geg. 16. —
Sąjungininkai šiandien pa
siekė vieškelį, kuris jungia 
apgriautą Cassino< su jūra, 
ir gręsia nacių Gustav lini
jos galui Cassino mieste.

Amerikiečiai ir prancūzai 
kariai išvarė vokiečius iš 
Spigno ir San Giorgio mies
telių. Jų laimėjimai demo
ralizavo pietinį galą priešo 
linijas ir sutriuškino visą 
nacių opoziciją A usente klo

Nacių DNB agentūros ko
respondentas pranešė iš 
fronto, kad naciai pasitrau
kė iš Ausonia, Spigno, San
Giorgio ir Castelnuovo į pa- ,T.,,,A|C cmix,a 
ruoštas naujas pozicijas. Tai j | AL IJU J L jIAULIA
buvo pirmas nacių pripaži
nimas apie pasitraukimą.

Greit po to, Gen. Sir Oli
ver Leese aštuntoji britų 
armija perkirto Cassino- 
Minturno vieškelį, įi pietva
karius nuo Cassino. Anot 
raporto iš fronto, britams 
belieka pasivaryti mylią, 
kad atkirsti Cassino iš už
pakalio.

Radio korespondento pra
nešimas “iš Italijos fronto” 
sakė prancūzai kariai ran
dasi netoli vieškelio į vaka
rus nuo Orsogna, kuris ve
da tiesiog į Pontecorvo, 
Adolf Hitler linijos centro, 
ir tik septynias mylias į 
šiaurę.

Kito korespondento ne
patvirtintas pranešimas sa
kė vokiečių pirmoji parašu- 
tistų divizija sustabdžiusi 
britų aštuntąją armiją į 
šiaurę nuo Cassino. Oficia
lūs pranešimai nieko nemi
ni apie kovas į šiaurę nuo 
Cassino miesto.

Gen. Wilson štabas pra
nešė, kad iki šiol suimta 
suvirš 3,000 naciui karių.

Amerikos kreiseris, dviejų 
naikintuvų saugomas, bom
bardavo nacių pozicijas ir 
baterėjas aplink Formia, 
septynias mylias į pietva
karius nuo Spigno, ir Itri, 
devynias mylias nuo Spig
no. šoviniai pataikė į du 
amunicijos krovinius.

Britų kreiseris sekė Ame
rikos laivus, ir paleido su
virš 100 šovinių į nacių po
zicijas krante.

Šiaurinėj Liri klonio da
ly vokiečių opozicija padi
dėjo ir šiuo laiku ten vyksta 
didelės kautynės.

Pirm negu naciai pasi
traukia iš apleidžiamų mie
stelių, jie išsprogdina na

mus. kelius ir tiltus, kas la
bai trukdo sąjungininkų ka
riams.

Aliantų nuostoliai 
'mažesni negu tikėtasi’

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, geg. 16. — Gen. 
Alexander štabo narys sakė 
sąjungininkų nuostoliai nau 
joj Italijos ofensyvoj buvo 
“mažesni negu tikėtasi.” 
Jis pridūrė ir tai, kad sąjuri 
gininkų komanda “labai pa
tenkinta’’ sąjungininkų la
kūnų veikla.

Jis įispėjo, tačiau, kad bus 
žygiuojama pirmyn iš lėto 
dėl sunkumų pristatyme pa
trankų ir amunicijos į nau
jai užimtas pozicijas, ir dėl
to, kad bus reikalinga su
taisyti išgriautus tiltus.

DIDELĖ SUIRUTĖ
BERNAS, geg. 16.—Są

jungininkų veržimasis į Gus
tav liniją, drauge su lėktu
vų atakomis ir partizanų 
atliekamu sabotažu išardė 
maisto pristatymą ir sukė
lė didelį nerimą Italijoje.

Prancūzai pasiekią Šveica 
riją sako bent 500,000 italų 
bėga iš pietinės karo zonos 
ir grūdžiasi į Romą, kur 
apie 100,000 asmenų neturi 
pastogės iš priežasties lėk
tuvų bombavimų.

Iš Florencijos į pietus 
kaip ir nėra susisiekimo, tuo 
būdu negalima pabėgėlius 
siųsti į šiaurę. Maisto pri
statymui yra tik sunkveži
miai ir lėktuvai.

Jugoslavai partizanai 
užėmė dar tris miestus

LONDONAS, geg. 16. — 
Pranešimas iš Maršalo Jo- 
sip Broz štabo sakė jugosla
vai partizanai užėmė Korit- 
za, Elbasani ir Berati mies
tus, centrinėj Albanijoj. Ar
šios kovos tebevyksta visuo 
se frontuose.

Ypatingai smarkūs mūšiai 
vyksta Bosnijoje ir Croati- 
joje. kur naciai desperatiš
kai bando išlaikyti svarbią 
susisiekimo liniją. Partiza
nai sunaikino nacių trauki
nį ir 45 vagonus ant Dobjo- 
Derventa geležinkelio.

Parliamentas rinksis
'slaptam posėdžiui'

LONDONAS, geg. 16. — 
Užsienių reikalų sekr. Eden 
pranešė, kad parliamentas 
ketvirtadieny susirinks slap 
tam posėdžiui.
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▼

ėjęs nustebau, kad čia cent
rinėje salėje sėdi žmonės ir

M v . ,, . . „ . . . ... -TO < !ys ko taukia, lyg ilsisi. Pa-— Mažas nuotykis su taxi. — Ką mėgsta piešti USA . , . ,. , . , . . ... . . . ... .. , sirodo, kad dienos metu a-
moksletvtai. — Jaunavedžiai, kurte raiti ant žmonių , . , ,, . . . . „ . . . . o Pie ketvirtą valandą, čiajoja i savo vestuves. — Ar Kristus gims antrą kartą? —
Strauso valsai ir Milwaukės kalakutas. — Kodėl kinai 
laikraščius klijuoja ant durųi. — Chiangkaisheko ponios 
amžius neilgas .. — Apie ašaras, be kūrybinės minties.

Viena diena Milwaukee (viams, dabar išspausdintas 
puikiame leidinyje. “Ctonica 
Diplomatica”. Po memoran-

esama koncerto Ant balko-

Vienas iš pačių maloniau- ir kiti vertingi kūriniai. Be
siu pašaukimų telefonu bu- veik nė nėra tų moderniz- 
vo tą vakarą, kai išgirdau mo “plėmų’’ apie kuriuos 
kun. P. Ciniko balsą: mnsgr. F. Sheen rašė, kad

— Klausyk, važiuojam į vienas toks paveikslas bu- 
spaudos konferenciją Mil- vo kažkur parodoje aukštyn 
waukee mieste. kojom pakabintas, vis'ick

Sekantį rytą, trijuose, su nematė skirtumo, klaidos 
red. L. Šimučiu skriejomė nepažino nei žmonės, nei 
skubiu traukiniu to miesto komisija — net premiją pa- 
linkui. Atsimenu, kitados tė- skyrė.
vas Mažonas (dabar ištrem
tas į Sibirą) sakydavo:

— Aš labiau mėgstu va
žiuoti traukiniu, negu auto
busu. Čia ir savo breviorių 
atka'bi, ir paskaityti gali ir 
su žmonėmis turi laiko pa
sikalbėti.

Taigi buvo vienas malo
numas truputį, daugiau va
landos išsėdėti traukinyje. 
Taxi Milvvaukės mieste

Kartą Chicagoje reikėjo 
gauti taxi, tai gal į penkias 
vietas teko šaukti ir nieko 
iš to neišėjo. Matyt — ir 
Miltvaukee ne per geriausi 
reikalai su jais, kad vieną 
nugriebę supuolėme į jį ko
kie šeši žmonės. Pavažiavus 
išlipa vienas. Kiek mokėt?
— 35ct. Išlipame mes trys.
— Kiek mokėt? Vėl 35ct. — 
Tai gal už kiekvieną, — klau 
sia nebetikėdamas kun. Pet
ras. — Ne, už visus... Ir su
prask tu žmogus...
Margoji minia

Vienas iš puikiausių Mil- 
waukės viešbučių, be abejo, 
yra Pfister Hotel. Čia iš lau
ko pusės didelėmis raidėmis 
išrašyta anglų ka'.ba — Ka
talikų Spaudos Konferenei- 
ja. Registravosi ir registra
vosi vis nauji delegatai. Čia 
buvo jaunų vyrų ir senesnių, 
moterų, ir, pasakytumei, stu 
denčių, o — didžioji dalis 
kunigų. Suvažiavę iš visur: 
ir iš New Yorko, ir iš Los 
Angeles, ir iš Kanados pa
sienių ir iš pietinės Georgi- 
jos — iš visos Amerikos 
Juk Jungt. Amerikos Val
stybėse katalikai turi dau
giau, kaip 200 savo laikraš
čių ir žurnalų su šimtais 
tūkstančių pasaulin palei
džiamų numerių. Vieni čia 
augę, kiti iš Europos atva
žiavę, o visi jautėmės, kaip 
viena šeima, nes mus junge 
bendra tarnyba ir bendras 
atsidavimas tai pačiai tie
sai.

— Katalikų spaudos tiks
las yra paveikti į kiekvieną 
individualinį (paskirą) žmo
gų, laimėti jį Kristui. Mes 
nesiekiame sukelti masinių 
sąjūdžių, bet mes norime, 
kad kiekvienas žmogus bū
tų laimėtas Kristaus tiesai,
— pabrėžė vienas kalbėto
jas.
Miluaukė* garsenybės

Per pora valandų, kurios 
buvo galima ištaikinti tar
pu posėdžių, daug ko nepa- 
matysi. Skubinai užbėgau j 
netoliese esančią meno ga
leriją. Kaip ir kituose mies
tuose, turima gražių paveik
ių. Puikūs gamtos vaizda>

no išėjo keletas dainininkų, .. . . į.\ . . . , , ,, i menkos ir Kolumbijos lietuvyras jų dainą ėmė palydė-‘ 
ti su pianu — ir tik klau
sykis ir gerėkis. Mažai mes

Kolumbijos lietuvių 
balsas

(LKFSB) Kolumbijos lis- durau PasiraSf dr. S. Siru- 
tuvių memorandumas, kurs1 ^*8’ ^un' N- Šaltukas, M. Ta 
buvo įteiktas Anglijos, A- ■»<*»"»» * G. Feldminas.

Gretimame meno institu
te gani didelė moksleivių 
piešinių paroda. Ir jie, ma
tyt, domisi gamtos vaizdais, kanos,
tik vis miesto vaikai — kur keistų

čia Amerikoje ir karą at
jaučiame. Besiklausydamas 
koncerto žiūrėjau čia pat 
esančiame muziejuje viso
kiausių, žvėrių, sudaryti čiu 
puikūs Afrikos, Pacifiko sa 
lų ir kitų kraštų reti vaiz
dai, kad matai augmeniją 
gyvulius, kaip gyvus. Net 
ir puslaukinių tautų gyve 
nimas vaizdžiai parodytas. į 
akis krito prie jų trobelių 
— krūvos kaukuolių. Tai 
vis jų nugalėtų priešų lie- 

Pavaizduoti ir 
vestuvių

vestuvių, ceremonijas. Visa 
tą, kaip gyvus, tik suma-1 apalvų siūlų.
žintus, matai po stiklu. Į__________

(Bus daugiau)

Khaki paltas yra audžia
mas iš penkių skirtingų

EXTRAI EXTRA!

JU
“navatni’

I.ietnvlšk>s 
Žydukas — 
N. KANTER 
savininkas.

REMKITB
8ENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGA.

Permainyta* 
vardas ir 
adresas.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

jų piešta karvės, arkliai — 
silpnai išeina. Geriau pa
vyksta, kur traukiniai, ma
šinos ar moksleivių gyveni
mo vaizdeliai, ar ret — au
toportretai. Tie mažieji me
nininkai, matyt, turi ne vi
sai mažų ambicijų: prie dau 
gelio piešinių ir kainos pa
dėtos — po vieną, penkis, 
net po 15 ir daugiau dolerių

Aplankiau ir kokią pen
ketą knygų parduotuvių. 
Gražių veikalų čia galima į- 
sigyti. Miestas gali didžiuo-! 
tis ir puikia savo rotuše. 
Dailių akmenų pastatas, 
bokštas aukštai stiepiasi . 
viršų. Įėjus, viduje erdvus 
ruimas, kurio pačiame vi
duryje lentos, kur sukabinė
ta visokie pagyrimai ir at- 
sižymėjimo ženklais, kuriuos 
laimėjo miestas.
Netikėtas koncertas

papročiai: jaunieji užsisėdę
ant
joja,

Jr

kitų žmonių pečių 
kaip ant arklio, į savoi

tt

ir
MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

MIRACLE" sienoms
.M A LIA V A

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma
li a vo toms 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.

Amerikos miestai tikrai 
gali didžiuotis savo knygy
nais — Librariss. Puikus 
pastatas ir šiame mieste. Į- vr

nudriko Kailio Valandos:
W.H.F.C. 1420 Kilocycles —

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

Nedalioj, 9:10 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

□

Jevvelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dahar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šį Pavasarinį 31 Metų

IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

Utarnikais, Ketvergais ir Suba
tomis iki 9:30 vai. vakare.

MIRACLE IMU. FINISH

BERLAND'S
PAINT STORE

Mes rristat«m1g17 g. Halsted St. „
Visur CANAL 1684

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

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rfišies 
Namų Materijoią Ui Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite | mflsų Jardą Ir apžiūrėkite ata
ką Ir ankštą rūšį LENTŲ—MH<LW0BK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vlškų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kantlak perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LTPWINAS,

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

■J?

i

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — H’ATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SIIOH’KOOMS IN
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

fflARGIJTU'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

tfHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 Iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas;

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

įįU -y--------- 4- -.4.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMMINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUTERVISION

_ Ir JI

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Virginia 11414192 Archer Avė.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

H- ifi - fl B - į

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DĖVINT OINTMENT
Nesutepantis — N'eniidažantis

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik vien* por* akių visam gyveni
mui. Saugokite Jae ld’rlnnil IS-(f- 
zamlnuotl Jas modirnlSktauaia 
metodą, kurių regSJ.mo mokslą, 
gali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų akių (tempimų.

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

" OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

-.r, Kampai 18-toa
Telefoną, i CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS:
Kasdl.n 8:80 a. m. iki 8:80 p. m. 

Tračlad. Ir ieltad. 8:80 a. m. 
v ■ Iki T:00 p. tn.

aa
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRlKOL'ISru k SIČIAM AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenne 

OFISO VALANDOS:Mon 3 Ori 4 Ir nno 6 iki 8 vaL vak.
NedMfcanh pagal antartį . 

Offlea TaL YARte 4787
Manų TeL PROapect 1939 '

TaL CANai 6122

< DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR tTHIRURGAK 

2201 W. Cennak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet Ir 7—8 ▼. U. 
■ekauuL, Trečiad. ir flrjtarflfla

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place

Tel. REPubUo 7868 /TeL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

TeL CANai 0257
Rez. Tek: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakar*.
Ofiso Tei. VIRglnia 0036 

Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenne 
Ofieo vaL| 1—1 Ir •—81M E.H. 

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 3146

DR. V. A. 31MKUS
- » Anon nor aud

144 Went SSth Street 
▼ak: 11-12; 3-4; Ir «:39A:» 

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

TeL YARda 5921
Ua: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oflao vaL: nno 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Stree'

Skaniausia duona yra to^, 
kurią uždirbama aavo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. nEMIock 8700
Rez. tel. PROspeet 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434 DR. CHARLES SEGAL
DR. PETER J. BARTKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue

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

TDR/G. SERNERrtt* —-**•»*’* *•
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel.i Yards 1829 v 

Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis 

Ištaiso. L
St^Oflao Ir Akinių Dirbtuvė 

SĮ8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
Sekmadienyje pagal sutartį.

Ofiso Tel...........VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
UGONTUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vai 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitariu*

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniai* 

tr Penktadieniais 
▼aL: 10-12 ryta, 3-6, 7-9 P. IL 

1147 s. Halsted SU Chicagi 
Pirmadieniais, Trečiadieniai*

/ Ir šeštadieniai*
Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: Y.ARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Ori 4 

j vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CIITRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayetto 3210 
Rei. TeL LAFayetto 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
ianktta: KEDria 2868

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 Iki 9 vak.;
V Penktad. 8:30 Dd 9:30 vak. 

fieštad. 6 vaL IM 9:30 vak.
Sekmadieniai* pagal susitarimą.

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

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

“DRAUGO** 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP WAHTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
Tet. RANdoiofa MM-M*

SVARBOS rRANEUMAN

Matymai reikalauja kad 
maa darbininku tori ,sigyti Pa- 
lluoMavtmo 1U5U (statement at 
avallablllty) nno dabartinės dar
bo fstaiiros — ar nuo War Man- 
power Commlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persitikrink lt ar Jfls galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga palluosa- 
rtmo raitas. Jūs sutaupysit san 
lr darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI 
. .. ■ ■»»»»» -

LANGŲ PLOVfiJŲ—HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper's Ofisan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Road

POLIRUOTOJO
Hotel sidabrui, pastovūs darbai 

REIFFEL & HI’STED 
2700 W. Van Btiren St.

REIKIA
CABINET MAKERS 

AMERICAN CASKET CO. 
ISIS W. DIVISION ST.

REIKIA
PATYRUSIU AR MOKINIŲ 

> SWITCHMEN
A PPL Y MR. C. E. 8HERMAN

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

Tel. VIRglnU 2471

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

VYRO
Dirbti kaipo Dženttorlua—Porter nuo 
7 ryto lkl 2 pp. Jei turit gana svei
katos galit taipgi dirbti plieno wa- 
rehouse nuo 2 Iki 6:30 pp. už aukš
tesnę ratą moloeetiee.

A. M. CASTLE & CO. 
1182 W. BLACKHAWK

PAKUOTOJŲ REIKIA
SVARBIOJ PRAMONĖJE 

PIECE DARBAI 
GALIT UŽDIRBTI GERĄ ALGĄ 

ATSIŠAUKIT 
ACID PRODUCTS CO.

4010 S. Wells St.

HELP WANTED — VYRAI

SHEAR VYRŲ
Reikia vyrų prie Plieno

Sųuaring Shears.

SHEAR HELPERS 
IR ABELNŲ PLIENO 
WAREHOUSE DARB.

Reliance Steel Corp.
1601 S. Wolcott 

CANAL 2442 G. A. COOPER

STOCK KLERKŲ 

Warehouse Vyrų
★ ★

na 50 METŲ SENUKO
PATOGIOJ VIETOJ 
PROGA ĮSIDIRBTI 

VIRS NORMOS ALGA 
VIRŠLAIKIS, JEI NORITE 

PATYRIMAS NESVARBU 

★ ★
GOODYEAR 

TIRE 8C RUBBER CO
1018 S. WABASH AVE. 

REIKIA
KELETOS VYRŲ

Vartoti rankinius mowers lr karpyti 
žolę kapinėse. Pastovūs darbai, 76c 
J vai. Ir laikas ir pusė virš 44 vai. 
Atsišaukit pasiruošę stoti prie darbo.
' WESTLAWN CKMETERY 
7801 W. MONTROSE LAC. 0A22

HELP WANTED — VYRAI

STIKLO DARBININKŲ
Patyrimo Nereikia

A
STIKLO PIOVBJŲ 

VALYTOJŲ 
POLIRUOTOJŲ 
PAKUOTOJŲ 

IR TROKERIŲ 
PASTOVŪS DARBAI

GERA MOKESTIS 4 
PATOGI

TRANSPORTACIJA

HOOKER GLASS 

& PAINT MFG. CO.
659 W. VVASHINGTON 

BLVD.
Klauskite dėl Mr. Viai

MEDŽIO IŠDIRBIMO
Beneh vyrų, kalikų—prie valdžios 
baksų užsakymo. Didelis kontrak
tas. Pastovūu darbai, viršlaikis, ge
ros darbo sąlygos.

RIVERDALE MILL WORK CO. 
S44 E. lSSth PL.

Kai kurie žmonės yra, ne
lyginant laikrodis bokšte: 
jie naudingi tiktai kaimy
nams. v
PIRKITE KARO BONUS!

'PAREMKITE TĄ KAREIVĮ 
TARNYBOJE"

Dirbkite Dėl
INTERNATIONAL HARVESTER CO.

Mums Reikia
GRINDERS 
INSPEKTORIŲ 
DRILL PRESS 
OPERATORIŲ 
ASSEMBLERS

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

• LATHE OPERATORIŲ OPERATORIŲ
Patyrusių Ir nepatyrusių — Car Pool 
Pienas — 6 Dienų Darbo Savaitė — 
Atslneškit Savo Gimimo Liudijimą ir 
Laišką' Darbo Palinosavimo. Atsišaukit į

WEST PULLMAN WORKS
INTERNATIONAL HARVESTER

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

VYRŲ!
Su ar Be Patyrimo✓

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SHOIWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

HEjlP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo darfiaL Moterim Bd » 
metų senumo. Valandos: nao 5:» 
rakare Bd 12:00 valandoe naktį 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodamai 

> • Valgis dykai.
Amžius 20 Dd S0 motą.

Dienos, vakarais ai 
valandomis

BORING MILL HANDS
ENGINE LATHE HANDS 
TURRET LATHE HANDS 

MAŠINISTŲ 
PUNCH PRESS OPERS 

MAŠINŲ MOKINIŲ 
★ ★ ★

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

Foster Ave. Basas iki Darę.

M. P. HEINZE 

MACHINE CO.
6300 NORTHWESTt

III G HW A Y

HELP WAKTED — MOTERYS

PROGA IŠSILAVINTI 
SIUVĖJŲ REIKIA

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

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

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street ftoor
800 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

MOTERŲ
Mekaniškai palinkusių atlikti 

VYRŲ DARBUS už LYGIĄ MO
KESTĮ. Regularia pakėlimas. 
Pašaukit Mr. Mlner, CALomet 2121

B. R. DONNELLEY * SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenne

DŽENITORKŲ
PRIE LENGVO VALYMO 

OFISUOSE 
4:30 IKI 10:30 VAK.

2 SAVAIČŲ ATOSTOGŲ 
LAIKOTARPYJE
- " .'?> 1 ___

PAŠAUKIT PERSONNEL DEPT. 
REPUBLIC 3000

CENTRAL 

STEEL & WIRE CO.
2024 W. 51st St.

ASSEMBLERS
Amžiau. 17—60, patyrimo nereikia, 
bet pageidaujama, prie Svaraus ma
li) beneh darbų dirbant prie Radar 
Ir radio Jrengimų.

UNDERVVOOD ELECTRIC MFG. 
COMPANY 

8120 VV. Grand Ave.

REIKIA
PRECISION ASSEMBLERS 
PRECISION INSPEKTOR. 
MAŠINOMS OPERATORIŲ 

MATRON

MINNEAPOLIS 

HONEYWELL
4737 W. DIVISION

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, 117.30 J mėnesi 
Pilnam ar dalintam laikui 
Kreipkite* prie Honaekeeper.

■DOKHATHR BHACH HOTEL 
Rd.

MERGINŲ 

IR MOTERŲ

LATHE OPERATORIŲ
THREADING MACHINE 

OPERATORIŲ
GRINDING MACHINE 

OPERATORIŲ
100% Karo Darbai

Gera Mokestis, Pastovūs Darbai.

T. F., INC.
3905 N. CENTRAL PK. 

JUNIper 7871

OPERATORIŲ
PrecMon latbea. lengvi darbai, pa
togiom darbo sąlygos, SOc J vai. pra
dedant Nepatyrusloms merginoms 
ar moterims. Pakėlimas J 2 aav. At
sišaukit tiktai. Jei esat nedaugiau 
pusės vai. transportacljoa euslstekf- 
mo.

F .C. Am INC.
8124 W. Montrooe Ave.

REIKIA MOTERŲ 
Dirbti prie elektros siuvimo mašinų. 

Išmoklnatm.
AMERICAN CASKET OO.

1113 W. Wa«blngtnn Blvd.

Platinkite “Draugą’

VYRAI IR MOTERYS

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINŲ 

IR MOTERŲ
•VAI .'41 JI.', S DIRBTUVES 

DARBAMS
AMŽIUS 18 IKI 60

Svarbioje pramonėje. 
Patyrimo nereikia.

Pradinė rata 60c įvalandą, su 
5c pakėlimu pabaigoj 2 savaičių. 
5c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais šiftais.
Pirmas šiftas 7:30 ryto Iki 4 pp., 
vakarinis šiftaa 4 pn. Iki 12:30 ryte, 
naktinis šiftas 12:30 lkl 7:30 ryto

DYKAI — LIGONINES IR
APDRAUDOS PLENAS

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm fieštad. 
k: 10 ryto lkl 4:30 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

Coffee Shop *

Pilnam laikui ar trumpoms 
valandoms Fountain Mergi
noms, Counter moterims ir 
Veiterkoms. Atsišaukite į 
PERSONNEL OFISĄ.

IVIEBOLDT’S 
Mihvaukee arti Ashland 

Ashland ir Monroe
SKALBYKLOJ DARBININKŲ 

REIKIA
Prie ženklinimo — Išskirstymo — 
pness merginų — operatorių prie 
lygaun prosillmo. Gera mokestis, 
pastovūs darbai.

ADVANCE LAUNDRY CO. 
59th Ir DAMEN AVE .

MERGINŲ
MOTERŲ

★ ★
Mums reikia darbinin
kų popietiniam šiftui. 
Pradėsit 4 vai. pp. ir 
baigsit vidurnaktį.'

10% BONAI
Mokama Už Visus Naktinius 

Darbus

Reikia ą
Cafeterijoj 

Darbininkių 
★ ★ ★

COUNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniui laikui, dienų ir naktį 
šiitams.
DIŠIŲ PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos šlftui.
CASHTER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CHECKER — dalinio Įni
ko, vakarais.
VYRO — abelnam virtuvės dar
but Pilno laiko, dienos šiitui. 
Valgis Ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Ave. Cicero, DI. 
Imkit Douglae Park “L" lkl Purų-

PIRKITE KARO BONUS!

TUOJAU DARBAI DEL: 
ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ

MAŠINŲ OPERATORIŲ

MES IŠMOKINSIM JUS
Matykit Mr. Danicek 

Pasitarimui
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD.

8 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK “L" IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th AVĖ, CICERO

Kaa nori tarp žmonių tu
rėti pasisekimo, privalo ap
sišarvoti mandagumu. J. 
Kone.

U2DIRBKIT AUKŠČIAUSIĄ MOKESTĮ MOKINANTIS 
SVARBŪS KARO DARBAI 

★ ★ 
MERGINŲ-—MOTERŲ. 

LENGVIEMS WELDING KARO DARBAMS 
★ ★

NEPATYRUSIŲ DARBININKŲ 
VYRŲ — VAIKINŲ

Mes Išmoklnatm Jua Operuoti Orlndlng lr 8crew Mašinas, Lathes,
» Mining, Weldlng, flksneh Hand Ir taipgi Paprastų Darbininkų.

Ckera po karo ateitis.
SCULLY—JONĖS & CO.

1901 S. Roekvvell St. — ar tel. LAW. 8770

SULAUŽYTA GUSTAVO LINIJA
MILĖS

:'-.'.:GAtTA• 'it”
Vokiečių pravesta vadinama Gustavo linija Italijoj, v 

pietus nuo Romos, pastaromis dienomis amerikiečių, bri
tų ir prancūzų sulaužyta, nepaisant didelio vokiečių gy
nimosi. (Acme-Draugas telephoto)

Giria R. K. kraujo perliejimo tarnyba
vo Jaiške iš vasario 14 d., 
1944, rašo:

Laivyno kapelionas Fre- 
drick P. Gehring “kažkur 
iš Guineaos” atsiuntė laiš
ką, kuris yra netiktai pul
kus aprašymas Amerikos 
ginkluotų .vyrų drąsos, bet 
ir atžymėjimas tos svarbios 
rolės, kurią atlieka Raudo
nojo Kryžiaus kraujo plaz
ma šiame kare.

Tą kapeliono Gehringo 
laišką paskelbė N. Y. Rau
donojo Kryžiaus skyrius.

Šių metų pradžioje kape
lionas gavo atviruką iš R. 
Kryžiaus N. Yorko skyriaus 
Kraujo Davėjų Tarnybos, 
pranešant jam, kad Irving 
Siegel paaukoja jo garbei 
pantę kraujo. Irving Siegel 
dirba kapeliono giminėms ir 
girdėjo apie jo darbus Pie* 
tų Pacifike.

Kapelionas Gehringas šar

mo* WANTED — MOTERY8

Panfry ir Daržovėms 
MERGINŲ

Aukš. Mokestis Ir Valgis 

Geros Darbo Sąlygos

THE STEVENS HOTEL
Atsišaukit 

Employment Ofisan 
725 S. WABASH AVE.

i* ★★★★★★★★

★ For Salei
★ For Rentl
★ For Helpl
★ For Service I
★ For Results I 

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Newspaper 
. — ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER ' 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

¥¥*¥¥**¥*

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

“Nepaprastai gražus da
lykas įvyko man šiandien.
Tai atėjo į mane formoje at
viruko, kuriame sakoma, 
kad Jungtinių Valstybių ka
riuomenei buvo paaukota 
kraujo, kuris buvo Irvingo 
Siegelio duotas mano gar
bei.

“Aš nepažystu p. Siegelio. 
Nemanau, kad ir jis mane 
pažįsta. Aš net gi nemanau, 
kad jis mano tikėjimo... ir 
vis dėlto, neabejotinai pui
kus, patriotiškas žydų džen
telmenas davė pantę savo > 
kraujo katalikų kunigo gar
bei. Palaimink jį, Viešpa
tie, už tai.

“Norėčiau, kad jūs pra
neštumėte p. Siegeliui, kaip 
esu jam dėkingas. Norėčiau, 
kad jūs pasakytumėt jam, 
ir tūkstančiui kitiems Ame
rikos piliečiams, kurie davė 
aavo kraują taip duosniai, 
ką toji auka mūsų vaiki
nams reiškia; kad aukoda
mi savo kraujo pantę, jie 
įgalina mūsų jaunuolius gy
venti ir kovoti dar vieną 
dieną ilgiau ir tęsti šią ko
vą iki pergalės.

“Aš turėjau privilegiją 
būti su mūsų herojiškais 
marinais ankstyvomis die
nomis, kada Guadalcanalasx * * - ’S' i 1gręsė tapti antruoju Bataa- 
nu. Mačiau daug mirštan
čių vyrų. Drąsūs, kilnūs vai
kinai, kurie atidavė savo gy
vybes, kad jūs ir aš galėtu
me gyventi. Laikiau ranko
se sužalotus jaunų marinų 
kūnus ir kai girdėjau jų 
maldas — katalikiškas, pro
testantiškas, žydiškas ir vi
gų kitų tikėjimų — aš abe- 
jodavau ar jie begalės išgy
venti. Tačiau, po to kai mū
sų Medicinos Korpuso vy
rai nugabendavo kraujo į 
mūsų lauko bgonines, jie 
kažkaip išgyvendavo dėka 
stebuklingos kraujo plazmos 
transfuzijoe.

4‘Tūkstančiai mūsų vyrų 
miršta kovos laukuose visa-• ps ime pasaulyje. Tačiau šim
tai tūkstančių nemirs, ir dau 
gelis jų bus savo gyvybėmis 
skolingi žmonėms kaip Irv
ing Siegel, kurie nesigailė
dami duoda netiktai dole-Vaikai yra gyvenimo žie 

dai. Jais remiasi gyvybę rius, bet ir kraują.
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Lenky-rusų santykiai ir Vilnius
Atrodo, kad vis tik yra daroma daug pastangų, iš

spręsti sienų ginčą tarp Sovietų Rusijos ir Lenkijos. 
Per ilgoką laiką nieko nebuvo girdima apie naujas ban
dymus sutaikyti rusus su lenkais. Šį opų klausimą atgai
vino sensacinga kun. Orlemanskio ir prof. Lange ke- 

1 lionė į Maskvą. Ir, matyt, netrukus paaiškės priežastis, 
kodėl Jungtinių Valstybių užsienių reikalų departamerv 
tttff. d?rvė užsienio pasus aniem dviem lenkam. Mat, jie 
turėjo parvežti iš Stalino “kompromisinį” planą rusų- 
leukų ginčui išspręsti. •

žinios apie naują sąjūdį rusų-lenkų santykiuose ir 
‘kompromisinius planus”, tiesa, oficialiai nėra patvir
tintos. Bet užvakar paskelbti spaudoje pranešimai sa
ko, kad tos žinios nėra be pagrindo.
NĘBIŠA, BET PAINIOJA

Jei tikėti pranešimams apie Maskvcs pasiūlymus Len
kijos vyriausybei užsieny ir tuos pasiūlymus analizuot 
;'<ant, darosi aišku, kad Stalinas bando dar labiau su
painioti esantį ginčą, kuris ir šiaip jau buvo pasidaręs 
neatmezgiamu mazgu.

Pirmoje vietoje, kaip iš seniau Maskva yra įpratusi 
daryti, kišimąsi į Lenkijos vidaus reikalus. Tik įsivaiz
duokime sau tokį dalyką: Sovietų Rusija duos Lenki
jai miestą Lvovą ir net Vilnių, jei lenkų vyriausybė pa
šalins kai kuriuos savo kabineto narius ir net patį pre
zidentą. Maskva nori, kad į pašalintųjų vietą būtų įsi- 
leisti Wandcs Wasilewskos (Maskvoje esančių lenkų 
“patriotų”) ministrai. Rusams ypač parūpo visą lenkų 
kariuomenę savo kontrolėn paimti.
APGAULINGI PLANAI

Sovietų Rusija Lenkijos klausimą panašiai nori “iš
rišti”, kaip ji “išrišo” Baltijos valstybių klausimą 1940 
m. Prieš okupuojant Lietuvą, Latviją ir Estiją, Mask
va, pradėjo rodyti joms savo “geraširdiškumą”. Ji Lie
tuvai net Vilnių “atidavė”. Bet už tą “geraširdiškumą”, 
ji savo kariuomenės bazes ten įsteigė Vėliau pareika
lavo sudaryti tokias vyriausybes, kurios atitiktų Mask
voj norams ir tikslams. Tačiau, nelaukiant prisitaiky
mo prie tų reikalavimų, rusai ginklo jėga Baltijos kraš
tus okupavo.

Reikalavimas perorganizuoti Lenkijos vyriausybę, tai
pirmieji žingsniai prie jos susovietinimo.«
DALINA- SVETIMĄ TURTĄ

Matot, kaip geras yra Stalinas. Jis lenkams žada ati
duoti Vilnių ir Lvovą, kurie Sęvietų Rusijai nepriklau
so— Vilnius priklauso Lietuvai, o LvoVas — Ukrainai. 
Vadinas, jis “pedliavoją” svetimu turtu. Bet “pedlia- 
voja” taip, kad “for a long run” tie miestai visą Len
kiją “atvestų” į Sovietų Rusijos glėbį. Juk taip buvo 
au Vilnium. 1939 m. Stalinas Vilnių “atidavė” Lietu
vai, bet užtat 1940 metais visą Lietuvą pasigrobė.

Kalbant apie Vilnių, gera proga yra priminti, kad 
>laskya du. kartus jį. Lietuvai pripažino. Tai buvo 1920 
m. ir 1939 m. specialinėmis sutartimis tarp Lietuvos ir 
Rusijos vyriausybių. O dabar matome Vilnių lenkams 
siūlant. Tai parodo, kaip vingiuota ir tiesiog apgaulin
ga yra Maskvos politika.

Jei lenkai Stalino pasiūlymais “susižavės” fr sutiks 
priimti svetimas teritorijas, jie sau pakenks, nes sve
timo turtu pasisavinimas niekam į gerą nėra išėjus.

Pagaliau, kitų tautų skriaudimu save besigelbėdami, 
pažeidžia Atlanto Carterio dėsnius, kuriais siekiama 
po šio karo pastovios ir teisingos taikos. Lenkija, kuri 
pati vis tik yra dideliame pavojuje, turi eiti tiesiu ke
liu,— reikalauti tik to, kas jai teisėtai priklauso, nepa
siduoti Maskvos viliugystėms ir griežtai stovėti už vi
sų savo kaimyninių tautų laisvę ir nepriklausomybę.

★
Amerikos Lietuviu Tarybos darbai

(Iš ALT pirmininko kalbos, pasakytos gegužės 15 d. 
Sophie Barčus radijo valandoj).
Šiandien minime Lietuvos Steigiamo Seimo 24 metų

sukaktį. Steigiamojo Seimo rinkimai, jo padaryti pa
reiškimai ir nuveikti darbai, tai savo rūšies čarteris, 
kuris stipriai paremia lietuvių tautos teises į laisvą ir
nepriklausomą gyvenimą. Juo remiasi ir mūsų susirū-• *
pinimas ir darbas padėti Lietuvos žmonėms išsilais
vinti iš žiaurių nacių okupacijos ir vėl sukurti tokį gy
venimą, kuriuo nusitarė gyventi 1920 metų rinkimais, 
Steigiamo Seimo pareiškimais ir darbais.

Lietuvos žmonių nuolatinės kovos ir pastangos iš
laikyti savo tautinę gyvybę, kalbą, papročius ir būti 
savo krašto pilnais šeimininkais, Amerikos lietuvius 
skatina vieningai eiti į talką savo kraujo broliams.

Šiam tikslui veikia Amerikos Lietuvių Taryba, susi
dedanti iš visų patriotinių ir demokratinių grupių, or
ganizacijų ir daugybės draugijų. Kiek Amerikos karo 
pastangose, tiek darbe Lietuvos nepriklausomybei at- 
steigti, Amerikos Lietuvių Taryba daug svarbių žygių 
atliko. 1940 m. ji suorganizavo delegaciją pas Preziden
tą Roose veltą, kuris aiškiai pažadėjo ginti Lietuvos 
Nepriklausomybės.bylą; paruošta ir pasiųsta įvairioms 
mūsų valdžios instancijoms atitinkami memorandumai; 
sušaukta gausinga ir Labai geru laiku Lietuvių Konfe
rencija Pittsburge 1943 metais; orgąpizuętą, nuo karo 
nukentėjusiems lietuviams pašalpa; šį pavasarį sušauk
ta keliolika rajoninių lietuvių konferencijų ir daug kitų 
stambių darbų atlikta.

Gerai nusimanant, kad tik Amerikos ir jos sąjungi
ninkų pergalė tegalės užtikrinti Lietuvai išlaisvinimą 
Amerikos Lietuvių Taryba visais galimumais stengiasi 
vienyti ir koordinuoti mūsų, lietuvių, pastangas, kad 
tik daugiau U. S. karo bonų būtų išpirkta, gausingiaū 
Amerikos Raudonajam Kryžiui aukota,, daugiau dirba
ma ir aukojamasi, kad tik padidinti karo pastangas. 
INFORMACIJŲ CENTRAS

Bet, nepaisant tų visų didelių ir nuoširdžių organi- 
zuotųjų Amerikos lietuvių pastangų,, dar daug kas A- 
merikoje apie mus, lietuvius, nedaug arba visai nieko 
nežino. Yra nežinančių ir apie mūsų tėvų kraštą, — 
Lietuvą, nežinančių apie jos troškimus, siekimus ir 
teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Todėl Ame
rikos Lietuvių Taryba šiandien atidarė Amerikos Lie
tuvių Informacijų Centrą — Lithuanian American In
formation Center, kuriam vadovaus kvalifikuoti, iš
mokslinti ir patyrę asmenys.

Lithuanian American Center uždavinys bus infor
muoti platųjį pasaulį apie lietuvius, apie amerikiečių 
dedamas pastangas laimėti karą, apie jų nuopelnus 
kultūros srityje ir, apskritai, jų gyvenimą šiame krašte. 
DIRBAME UŽ PASTOVIĄ IR TEISINGĄ TAIKĄ• i •

Bet, turint galvoj, kad Amerikos lietuviams rūpi, kaip 
ir visiems kitiems patriotingiems amerikiečiams, ne 
tilų karą laimėti, bet ir taiką ir tai pastovią ir teisingą 
taiką, kurioj' visos tautos, ar jos didelės ar mažos, tu
rėtų sąlygas laisvam ir nepriklausomam gyvenimui, 
Amerikos Lietuvių Tarybos informacijų centras rūpin
sis ir ta kryptimi dirbti,ir kalbėti Amerikai ir pasau
liui, kad be laisvos ir nepriklausomos Lietuvos negalės 
būti pastovios ir teisingos taikos. Juk mums visiems 
rūpi, kad, kaip viso pasaulio žmonės, taip ir Lietuvos 
žmonės, turi turėti laisvę kalbėli, laisvę rašyti, laisvę 
tikėiĄ gyventi be baimės, be vargo, tiek savo vidaus 
tvarka, tiek tarptautine prasme, tiek paskiram asmeniui, 
tiek valstybiniam junginiui. Kiek mūsų įsteigtam infor
macijų-centrui, tiek visam mūsų darbui gyva inspira
cija yra garbinguose Atlanto Carterio dėsniuose.

šiuomi aš prašau lietuvių visuomenės paremti didįjį 
Amerikos Lietuvių Tarybos užsimojimą — Lithuanian 
American Information Center, nes jo išlaikymas ir dar
bai pareikalaus nemažai lėšų.

Ęlačiau apie informacijų centrą ir kitus Amerikos 
Lietuvių Tarybos darbus sužinosime Lietuvių Konferen
cijoje Chicagoje, kuri įvyks sekmadienį, gegužės 21 d. 
Lietuvių auditorijoj. Konferencija prasidės 10 vai. ry
tą. . Suvažiuos Illinois, Wisconsin ir Indiana lietuvių 
draugijų atstovai pasitarti, kaip geriau susiorganizuoti, 
kaip glaudžiau sujungti visas mūsų lietuvių jėgas dar
bui, vedančiam Ameriką į greitesnę pergalę ir į Lietu
vos išlaisvinimą, Prašomi suvažiuoti ne tik drąugijų 
atstovai, bet ir svečiai, vi?i geri lietuviąį, taurūs Ame
rikos patriotai ir priremti 3avo petį Amerikce Lietuvių 
Tarybos darbams.

Tad, tegyvuoja garbingoji Amerika, težygiuoja į gar
bingą pergalę į vietį tautij ir į Lietuvos išlaisvinimą!

Trečiadienis, geg, 17, 1844

Gegužės 17, 1944

SVEIKA MARIJA

Gamtoje pavasariui atė
jus, gėlėms ir medžiams pra 
žydus Katalikų Bažnyčia sa
vo žmonių mintis kreipia į 
V. Jėzaus Motiną, skaisčiau- 
siąją Panelę Mariją. Ji yra 
visų tobuliausias žmogus ir 
visų gražiausias žmonijos 
žiedas. Ch. Darwino pažiū
rose nors tiek buvo tiesos, 
kad tėvų geruięai, tam tik
rais atvejais, gerėja vaikuo
se. Kaip saulės spindulių 
smarkiausioji kaitra susi
renka į įdubusio veidrodžio 
giliausiąją vietą, taip Jckį- 
mo ir Onos Dukteryje su
sitelkė visa, kas buvo gera 
Izraeliuje ir kitose tautose.

Marija paveldėjo savo pro
tėvio Dovydo gabumus au 
talentais ir dar tolimesnio 
pranokėjo Judos karališkąją 
dvasios stiprybę ir jo tėvo 
Jokūbo nepaprastą minčių 
kilnybę ir Abraomo pasiau
kojimo. drąsą, . didesnę už 
žmogaus jėgas. Rahab, Rut 
ir Noemi į Marijos protėvių 
kraują įnešė tokių gerumų, 
kurių buvo nežydiškose tau
tose. Visas tas tobulybių su
sitelkimas Marijoje įvyfc) 
tikslingu Dievo Apvaizdos 
veikimu, Ji auklėjo tautą, 
kurioje gyvena išrinktoji 
šeima. Rasi, ir tauta tik dėl 
to buvo Dievo išrinkta, kad 
joje galėtų ištobulėti ypa
tingai Dievo pareikštoji šei
ma. Ir pati šeima buvo iš
rinkta, kad pagimdytų tobu
liausios mergaitės asmenį.

Dievo mintis bei veiksmas 
darė atranką iš tautų ir pa
gamino mažą skaičium, bet 
didelės ir galingos dvasios 
žydų tautą. Toje tautoje ta 
pati Dievo mintis darė at
ranką šeimose ir vieną šei
mą pervedė per žemdirbių, 
karalių, belaisvių, rankpel
nių amatininkų vargus bei 
pamokas, sutelkdama į ją 
visų tų padėčių gerumus. 
Šitos atrankos paruoštoji 
mergaitė galėjo būti taip 
tobula, kad vainiko nepra
radus nė neatsisakius moti
na tapo.

Angelas Gąbrieli.ųs, svei
kindamas ją, neištarė jos 
vardo, tik su didžia pagar
ba sakė: Sveika, malonės pil
nąjį! (Lk. 1, 28). Visą šį 
mėnesį mes ypatingai ski
riame Marijos tobulybei mi
nėti, jos dorybėms pagerb
ti. Savo gi reikalams neuž* 
mirštame jos meilingąja 
globa pasinaudoti.

(Tęsinys)
Teresė galėjo išsprukti 

pas kunigą Vieillot papasa
koti apie įvykį ir Danieliaus 
pabėgimą. Gerasis klebonas 
pakėlė rankas į dangų:

— Vargšas vaikas! Aš 
dažnai jam patardavau būti 
kantriam... Keli metai — 
ir jis būtų buvęs atleistas. 
Ne, ne, jis neturėjo išvykti, 
jis turėjo ateiti pas mane. 
Nors Bauraino ratelis žiūri 
į mane nepalankiai, aš vis 
tik būčiau bandęs sutaikin
ti. Vargšas vaikas nepagal
vojo: jokių popierių, maža 
pinigų ar ir visai be pinigų; 
jį sulaikys, kaip valkatą ...

—O ne, klebone,—atsakė 
Teresė,—Danielius nebus su 
laikytas; jis nueis stačiai į 
Paryžių ir, kada ras vietą, 
ateis manęs pasiimti.

Ir gerasis, klebonas prieš 
tokį nuoširdų pasitikėjimą 
nieko negalėjo pasakyti, tik 
patraukė pečius ...

* *
Vargšę mažytę Teresės 

širdelę pripildė neapsakoma 
baimė, kada ji išgirdo kai
mynus vartant savo rankose 
laikraštį Nievros pabudimas. 
Baurainas taip pat gavo 
laikraštį, ir ji galėjo, neat
kreipdama dėmesio, pasiim
ti ir greitai surasti tą straip 
snį, kuris taip jai kėlė bai
mę.

Perskaičius jai buvo skau 
du, skaudu ... Kaip jie ga
lėjo būti tokie žiaurūs! Jo
kio atlaidumo jos broliui. 
Nebuvo visai kalbama apie 
Bauraino žiaurumą, kurįs 
sukaupė tokį kerštą jo au
gintinio širdyje; ne, jie pa
sirodė jam be pasigailėjimo. 
O! Taip, bėgo jai ašaros, 
kai ji skaitė:

Įvykis Tracy miestely
Atiduodami laikraštį spau

dom, mes sužinojom apie pa
sikėsinimą, kurio auka tu
rėjo būti mūsų malonus

draugas p. Baurainas. Užsi
degęs visai neišaiškinamu 
pykčiu, jo augintinis Danie
lius Donadieu suskaldė jam 
galvą. Bauraino žaizdos, šio 
mis dienomis nekeldamos 
pavojaus, vis dėlto yra labai 
sunkios, ir gydytojas mano, 
kad reikės dviejų ar trijų 
mėnesių jam atsigauti. O 
nusikaltėlis, bijodamas po
licininkų, sekančią naktį pa
bėgo. Mes manome, kad jis 
nenueis tolį, ir kad mažos 
saugumo priemonės neleis 
jam vėl kam nors pakenkti. 
Jo laukia kalėjimas.

Mes visi linkime draugui 
greit pasveikti. Ir blogame 
dalyke yra šis tas gero. Po 
vienų-dvejų metų jam būtų 
dar blogiau įvykę. Kada vai 
kata leidžias nuo šlaito, nie
kados nežinoma, kur jis su
stos.

* * *
Kleboną ėmė apmaudas: 

jis jiuk pažino Danielių ir, 
žinojo, dėl ko šis sukilo 
prieš girtuoklį Baurainą, 
kurį politikos' draugai pada
rė auka. Jis jau buvo pasi
ryžęs rašyti laikraštin pro
testą, bet ką tas padės? Jis 
pažinojo,, .deja, provincijos 
laikraštininkų šąli š ku m ą,

• kurių sąžinė labai dažnai 
dėl viętinės politinės kovos 
iškrypdavo iš kelio. Argi 
jis pats nebuvo apkaltintas 
per paskutinius miesto rin
kimus to paties laikraščię, 
kuris papasakojo Bauraino-. 
Donadieu įvykį? Jį kaltino, 
kad mokyklą pavedęs poli- 
tikai.per pirmosios Komuni
jos mišias, kurios įpuolė 
kaip tik į rinkimų dieną, O 
ką jis bjuvo pasakęs? štai: 
“kad sunkūs laikai, kad 
kraštas kenčia, kad reikia 
daug melstis už jį! ” Dau y 
giau nieko.

(Bus. daugiau)

PIRKITE KARO BONUS!

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų)*

Mūsų j>ačių padirbti gražūs 

PARLOR SETAI — su t 

Springsais,
arba jūsų k
sęnas setas
ar matraaas
perdirbtas ir
padarytas
kaip naujas. ’•

Ant visko sutaupysite 26% 
per VASARIO Ir KOVO

Telefonas SEELEY 8760
CToavl

’&APDiN
Isttn.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
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linsko draugų ir pažįstamų 
iš tų kolonijų, kuriose jis 
pirmiau darbavosi. Pastebė
jau ir keletą klebonų, kaip 
J. Paškauskas, V. Cernaua- 
kas ir A. Briška. Daug ir 
jaunų kunigų.

Vytauto parkas prižiūri
mas užvaizdos J. Šalčio, pa
vyzdingoji tvarkoj.

Saulė jau leidosi, artinosi 
vakaras, ir atvykusieji ne iš 
noro, bet iš reikalo skirstė
si namo.

Parapijos komitetas ir vi
si darbuotojai stengėsi at
likti savo pareigas kaip rei
kia. Namiškis

aliantų invazija galinti įsis
teigti ne vien krantuose, bet 
ir glttau Europoje

kitas salas prie pat Japoni 
jos.

NULIŪDIMO VALANDOJEji žino, kad jų pačių ten 
yra reikalas dalyvauti kartu 
su visais pažangiais lietu
viais ir tarti tvirtą žodį už 
laisvą nepriklausomą ir de
mokratinę Lietuvą.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks gegužės 25 d., 7:30 v. 
v. Visi malonėkite būti. Bus 
daug svarbių dalykų svars
toma. Be to, dar išgirsite 
raportą iš lietuvių konferen
cijos. Ir visados turėkit min
tyje, kad reikia atsivesti j 
susirinkimą ir naujų narių. 

Augusi Grygel, koresp.'

SKELBKITES “DRAUGE

užgyrė taksųMarąuette Park. — Na
mų Savininkų klūbas laikė 
mėnesini susirinkimą balan
džio 27 d., kurį atidarė pirm. 
J. Butkus ir pranešė, kad 
kviestas atstovas iš pokari
nės atstatymo komisijos ne
bus todėl, kad kvietimas bu
vo per vėlai įteiktas. Pasi
žadėjo dalyvauti kitam su
sirinkime.

Priėmus protokolą, iškišu 
sius valdybos raportus, ap
svarsčius visus nebaigtus 
reikalus, kiurių tarpe buvo 
ir baliaus komisija; jį išda
vė ganėtinai pilną raportą, 
kad liko draugijai gražaus 
pelno. Už tokį komisijos pa
sidarbavimą draugijos la
bui sus-mas nutarė paskirti 
jiems piniginę dovaną $10.

Iškeltas naujas, labai 
svarbus, sumanymas ir pla
čiai apkalbėtas, tai yra a- 
pie suorganizavimą Chicago 
namų savininkų draugijų į 
vieną bendrą draugiją arba 
išrinkti iš visų draugijų po 
kelis atstovus ir sudaryti 
Namų Savininkų Lygą.

Sumanymas pavestas val
dybai, kad ji susižinotų su 
Chicago lietuvių esamomis 
namų savininkų draugijo
mis ir iš jų išgirstų nuomo
nes.

Namų savininkai išrinko 
10 delegatų į Lietuvių Kon
ferenciją, kuri įvyks gegu
žės 21 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Delegatais yra: 
M. Bakutienė, E. Stasiūnie
nė, P. Lileikienė, W. Grigel, 
J. Gricienė, A. Sillus, K. Ma
žonienė, P. Steponaitienė, M. 
Povilaitis ir S. Vaišnorienė.

Marąuette Parko Namų 
Savininkų dr-ja nors negavo 
kvietimo į konferenciją, bet

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
VVASHINGTON, geg. 16. 

—Senato finansų komitetas 
vienbalsiai užgyrė Atstovų 
buto užgirtą bylių pajamų 
taksų (income tax) mokėji
mo palengvinimui. Pirmi
ninkas George sakė jis iš
šauks bylių halsivimui Se
nate penktadieny.

MARIJONA TOLIŠIEN1 
(po tėvala Ynlrtiaftė)

MlrS Geg. 15 d. 1944 tn., 
8:35 vai. ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo lt Tau* 
ragės apskričio, Kvėdarnos 
parapijos, Papinaujoa kaimo..

Amerikoje Išgyveno 3 5 met.
Paliko dideliame nuliūdime:

2 dukteris Anna Yume Ir anū
kę Dolores Ir Helen Tolltlūtę;
3 sūnus Mykolą. (U.S. Army), 
Ben ir jo moterj. Oną tr anūkę 
Patay Ir sūnų Bruno; švogerką 
Karoliną Strelauaklenę ir Jos 
šeimą; švogerj Antaną Kazlau
ską ir jo šeimą, Ir uau® kitų 
giminių, draugų Ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko seaerj Oną 
Yuknaltę.

Velionė priklausė prie Apaš
talystės Maldos, Tretininkų Ir 
Gyvojo Rožančiaus draugijų,

Kūnas pašarvotas namunue, 
4485 So. Washtenaw Ave. Lai
dotuvės Įvyks penktad. Geg. 
19 d. 1944m. Iš namu 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta 1 Nekalto 
Prasid. šv. Pan. Marijos para
pijos bažnyčią, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės Melą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Sv. Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimine®, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šlšae laidotuvėse

Nuliūdę: — Dukterys, Sūnai, 
žentas Marti, Antikai, švoger- 
ka, švogeris ir Giminės.

Laid. dlrektorlue J. Liulevi- 
čius, Telef. Lafayette 3572.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYCIO8 
JOSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave., Chicago
Telefonas GROvehUl 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus k 
Jūsų finansiškam stoviai f*"**——Iš parapijos pikniko

Roseland. — Visiems Chi
cago lietuviams yra žinomas 
Vytauto parkas, kuriame va
sarą lietuvių parapijos ir 
didesnės organizacijos laiko 
savo piknikus.

Gegužės 14 d., Visų Šven
tųjų parapija turėjo pirmu
tinį pikniką. Pasitaikė labai 
graži šilta, saulėta diena. 
Ilgas žiemos naminis kalėji
mas visiems įkyrėjo, dėlite 
visi veržėsi iš miesto į at- 
gijančią gamtą pakvėpuoti. 
Parke šimtai automobilių. 
Valgykloje ir visur kitur pil
na žmonių. Prie žalių suolų 
susėdę žmonės šnekučiuoja
si, gėrisi gamta. Supyklose 
žaidžia vaikai. Šokių salėj 
muzika; jaunimo daug, bet 
didžiumoje mergaitės ir ne- 
subrendusio amžiaus bernai
čiai.

Į pikniką atvyko daug 
naujo klebono kun. J. Šau-

NEW YORKAS, geg. 16. 
—Tokyo radio vakar naktį! 
sakė japonų lėktuvai ataka
vo Amerikos armijos lėktu
vų bazę prie Suichwan, Ki
angsi provincijoje/ Kinijo
je. Japonų pranešimas sakė 
jie ten sunaikinę 45 Ameri
kos lėktuvus.

Minimas aerodromas yra 
bazė, iš kurios Amerikos di- Idieji lėktuvai galėtų atakuo! 
ti Formosa, Philippinus, ir

Moterų Sąjungos Chicago 
apskr. susirinkimas įvyksta 
šį trečiadienį, gegužės 17 d., 
7:30 v. v., Šv. Antano par. 
salėj, Cicero, III.

Delegatės prašomos skait
lingai ir anksti atvykti, kad 
būtų galima apsvarstyti vi
sus bėgamus reikalus.

Pirm-kė

PETER TROOST MONUMEN1/COMPANY 
. (Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi HmiinniiiiiiiiiiinnmmiHmininniumiii
PAMINKLAI _______

MAUZOLEJAI HMt
ŽENKLAI 4 Jttfc ‘% Tėvų Marijonų Bendradar

bių Chicago apskrities mė
nesinis susirinkimas įvyks 
gegužės 17 dieną, 7:30 va
landą vakare, Aušros Vartų 
parapijos salėje. Valdyba 
pageidauja, kad kuo dau
giausiai kolonijų atstovų da
lyvautų tartis svarbiais klau 
simais.

B. Jakštai tė, apskr. rašt.

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!

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

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

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

Amerikoje išgyveno 41 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterj Karoliną (po tėvais Gri

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

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioj®, 1410 
So. 50th Ave., Cicero, Di.

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

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

Nuliūdę: Moteris, Šansą, Daktė, Marti, Anūkai, švogerka, 
švogeriai, Pusseserė, Pusbroliai, Giminaičiai, Brolis ir Gimi
nės.

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

IŠ LONDONO — Berlyno 
radio Jspėjo vokiečius, kad PERSONALIZED UZVORIALS AT NO ADDITIONAL COSTI 

PARTIdULAB PEOPLE PREFEK PACHANKIS PRODUOTION8 
DISTRIBUTORB OF THE FAMOUS MONTELLO ORAMITE 

Mm* Bmutiful—Most Eadartar—M®—gest -Best ta A® ETorld.
BUY U. S. WAR BONDS WITH THB SAVINGS 

KREIPKITSS PRIE —kreipkitės prie mus 
tiesiog nr sutaupy
sit AGENTŲ KOMBEĄ JOHN W

— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 
Member of th® Lithuanian Chamher of Commercetfi 200 PAMINKL 

ABI PAS MUS JUS
MODERNI ISvkfinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Wasktagten Blvd. 5919 South Troy Street 

TeL ESTebrook 3645 TeL REPubUc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 ▼. vak.; fleštad. ir Sekm. M vaiSkolinam Pinigus 

MorgičiamsF
GROTAS IB MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 
KREIPKITĖS PRIE MCSŲ
MM p Y J f £

LAIDOTUVIŲVENETIAN 

MONUMENT CO.

OABT, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
PHONE 90M> V DMfen«: sn n. westebn AVB. 

(Netoli Grand Ave.)
PHONE: SEELEY 6168
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Laidotuvių
Direktorių
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SJJPREME
'SAVINGS and LOAN 

' ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretoriui ir Iždininkai
•ABARTINt m
SVIDENTŲ AkvJ/ 
kATA...................../f)

Mes Turime 
Koplyčias

Visose MiestoCRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

L Telefonas — PORTSMOUTH 9022
■ W. VIRO. LUMP — Sijeti.......... <|Q

STOKER COAL, Aukštos rūšies,K 2 syk plautoa, Chemiškai prirengtos
H BLACK BAND LUMP...................$1 T .2 u
l PETROLEUM COKE (Conrae).

PETROLEUM COKE (Pfle Run) tfl n Q C

L MULEVIČIUS
4348 SO. CALIFOICNIA AVE. PAMBULANCE DIENA IR NAKTJ

4605-07 S. Hermitage751W. 47th Street

Statybai, Reraontaviiaui, Refinansavimui— 
ANT I.ENGVU MĖNESINIU IS.MOKfcJlM v I MAŽEIKA EVANAUSKAS

8819 LITUANICA AVE. Phone YARDS 1138—81

4330-34 S. California 
Avenne 

Lafayette 0727

1’Anau (lokite Progą Dabartinėms Zrmoma 
Nuošimčio I tetoms.

LACHAVVICZ m SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE Phones: CANAL 2515
10756 8. MICHIGAN AVB. COMMODORE 5760

PULLMAN 1276

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKVATTROMT!

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai 
rūpestingai gtobojnnri Ir Hat SA 000.00 ap
drausti per Fešrrnl SAiiną, and kan In- 
•mranc® Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami Joms ant paronttfavtam.

Koplyčios VELTUI Visose

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 0661

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IHTAK4A.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! — ANTANAS Ma PHILLIPS
3307 LITUANICA AVB. Phone YABKEISTUTO SAVINGS 

TEL.: CALUMET 4118
AND LOAN 

Jos. M. Mozeris, 8®c’y.
ASSOCIATION 

8226 SO. HALSTED ST. Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę
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LIETUVIAI Koriai Kovoj
S už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimo
Rockfordo lietuvis kariuomenėje

Jonas Klikna gimė 1916 
m., balandžio 9 dieną, Lie
tuvoje, Viduklės parapijoje. 
Baigė pradžios mokyklą ir 
lankė aukštesnę mokyklą. 
Yra vedęs. Dirbo Stile Truck 
Co. I * (9

Jonas Klikna į Dėdės Ša
mo kariuomenę išvyko 1944 
m., sausio 19 d., dabar ran
dasi Texas valstijoje.

Dingę karijri kovos 
laukuose

DiENRAMTŠ DRAUGAS, CHTCAGO, IEEINOIS

PADARE NAUJA GREITUMO REKORDĄ

Karo departamentas pra
eitą antradienį pranešė, kad 
karo frontuose yra dingusių 
30 oficierių ir kareivių iš 
Chicagos ir jos apylinkės.

Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje yra 2nd 

Į lt. Vincent L. Ginkus, jo se
suo Mrs. Margaret G. Piani 
gyvena šiuo adresu: Box 
77, Glenwood.

__________________ _____ __
Col. Clair A. Peterson iš Fargo, N. D., buvo vairuotojas šio lėktuvo (Mustang 

Fighter), kuris padarė naują greitumo rekordą. Iš Inglewood, Calif., į LaGuardia aero
dromą, New Yorke, atskristi ėmė tiktai šešias valandas, 31 minutę ir 30 sekundžių. 
(Acme-Draugas telephoto)

Sekmadienį, sekmadienįl

Įvyksta svarbi konferencija
VISI DALYVAUKIME LIETUVIŲ KONFERENCIJOJE, 

KURIOJE BUS LABAI SVARBIŲ KLAUSIMŲ

Kai Girdė t
Chicagoje ♦

JONAS KLIKNA
Į * * *

. Jo tėvai Simonas ir Mar
ei joną Klikna gyvena Rock
forde, III. i

Du kuro aliejaus kupo
nai pratęsiami iki 
rugsėjo 30 dienos

Kainų administracijos ofi
sas Washington, D. C., pra
nešė praeitą pirmadienį, kad 
bėgančiojo periodo kuro 
aliejaus kuponai No. 4 ir 5 
geri iki rugsėjo 30 dienos, 
vietoj baigimosi rugpiūčio 
31 d., kaip 1 pirmiau buvo 
pranešta. Kainų administra
cija pasakė, kad spalių mė
nesį vartotojai dar turį ne
suvartoto periodo 4 ir 5 ir 
nustatytam laikui suvartoti 
kuponus gali iškeisti vietos 
racionavimo boarduose ant 
kuponų, kurie galioja 1944- 
45 m. šildymo sezonui.

Įtartą paleido banditui 
prisipažinus

Praeitą savaitę buvo areš
tuotas ir patrauktas atsako
mybėn John Dispensa, 24 
metų amžiaus, už eilę api
plėšimų. Bet vėliau prisipa
žino Robert Burtch, barten- 
deris, kad jis tuos apiplėši
mus įvykdė. Teisėjas pasa
kė Dispensai, kad “aš esu 
kaltas”. Ir Dispensa buvo 
paleistas, kaip banditas pri
sipažino prie kaltės.

Dispensa ir jo žmona gy
vena 2913 Wentworth avė.

Illinois, Indiana ir Wis- 
consin lietuvių konferencija 
įvyksta sekmadienį, gegužes 
21 dieną, Chicagoje, Lietu
vių Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted str.
Lietuvių konferencijos pir

masis posėdis įvyksta 10 v. 
iš ryto, antrasis — 2 vai. 
po pietų, o programa su re
zoliucijomis, muzika ir dai
nomis įvyks 4 vai. po pietų. 
7 vai. vakare bus programa 
ir šokiai.

šioje konferencijoje bus 
paminėta Lietuvos Steigia
mojo Seimo sukaktis, 40 me-

Šeštinėse, gegužės 18 die
ną, 2 vai. po pietų, Chicago
je, Švento Kazimiero aka
demijos auditorijoje, įvyks
ta metinė dainų šventė.

Bus įdomi dainų progra-

tų Lietuvos spaudos laisvės 
atgavimo sukaktis, ir svars
toma kaip sėkmingiau pri
sidėti prie Amerikos karo 
pastangų ir Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo.

Labai svarbi lietuvių^ ma. 
konferencija įvyksta sekma
dienį, todėl visi dalyvauki
me konferencijoje.

Konferenciją šaukia Ame
rikos Lietuvių Taryba, ku
ri uoliai rūpinasi Amerikos 
ir Lietuvos reikalais.

Gražus darbas

Vagystės tragedija

Bėgdamas paskendo upėje...

3,500,000 žiurkių
Chicagoje yra trys ir pu

sė milijono vyrų, moterų ir 
vaikų. Sakoma, kad Chica
ga turi 3,500,000 žiurkių, 
kurios sukelia ligas slankio- 
damos po namus. Žiurkės 
yra didelis žmogaus priešas. 
Apsižiūrėk, ar kartais jūsų 
name nėra to priešo!

Lavonas Eugene Hankes, 
29 metų amžiaus, 588 Main 
str., Aurora, kuris pasken
do Fox upėje praeitą ket
virtadienį, kai bėgo nuo po
licijos po vagystės, buvo iš
trauktas praeitą pirmadie
nį. '

Eugene’s dvynas brolis 
^Harold, 80 So. Lincoln avė., 
Aurora, kuris prisipažino 
dalyvavęs vagystėje, yra su
laikytas.

Policija pastebėjo Eugene 
ir Harold sandėlyje, 211 
New York str., Aurora. Bro-

Kęstos formos 
kiaušinis

Praeitą pirmadienį White 
Rock višta padovanojo savi
ninkui ką tai nadjo, kai ji 
padėjo du sujungtus kiauši
nius, dumbbell formoje. 
Kiaušinio triųys buvo vie
name dumbbell gale, o bal- 
timas kitame gale. Dvigubą 
kiaušinį višta greitai sudau
žė, kai ji buvo padėjusi.

Beveik 7 bilijonai 
kiaušiniu!

E. O. Pollock, Karo mais
to administracijos regiona
linis direktorius, pareiškė, 
kad balandžio mėnesį Ame
rikos vištos ( padėjo 6,978,- 
000,000 kiaušinių. Apie tai 
j is pranešė praeitą pirma
dienį. Jig pareiškė, kad per 
tą mėnesį vištos daugiausia 
padėjo kiaušinių. Jis ragi
na civilius gyventojus dau
giau vartoti valgiui kiauši
nių, kad galima būtų sutau
pyti kitą maistą kariaujan
tiems vyrams.

Gegužės 15 dieną vakare 
per Sophie Barčus radiją 
Lietuvių Konferencijos, į- 
vykstančios gegužės 21 die
ną, garbei buvo pašvęsta 
įdomi ir graži patriotinė 
programa.

Aktualiais klausimais 
kalbėjo L. šimutis, P. Gri
gaitis. M. Vaidyla, kun. K. 
Barauskas ir konsulas Dauž
vardis. Programoje buvo 
gražiai išpildyta dainos ir 
patriotiški vaidinimai.

Sophie Barčus labai gražų 
darbą atliko.

*
Peter Dolce, 3 metų, 3528 

So. Well8 str., mirė 4 vai. po 
pietų praeitą pirmadienį 
nuo žaizdų, kurias gavo 
anksti dieną, kai buvo su
trenktas troko.

Pažvelgus į 
gyvenimą

Baisi šeimos
v

tragedija
s Ą t . '

Robert Jarke, 45 metų 
amžiaus, septynių vaikų tė
vas, peršovė du kartus savo 
žmoną Helen, 41 metų, ir 
paskui paleido kulką savo 
galvon, anksti pirmadienį, 
jų name, 1320 N. Claremont 
avė., pasak North avė. poli
cijos pranešimo.

Abu greitai buvo nuga
benti į ligoninę, Jarke mirė, 
jo žmona buvo sunkioje pa
dėtyje. ;

Policininkai Robert Fi- 
sher ir Walter Green rado 
trijų puslapių Jarke rašytą 
laišką, kuris adresuotas 
“The Coroner”. Jie taip pat 
rado *32 kalibro ginklą.

Rašte minimas kitas vy
ras ir pasakyta, kad Mrs. 
Jarke norėjo divorso, bet 
jis atsisakė sutikti tam da
lykui.
. Mrs. Jarke, su kulka krū-r 7 y

tinėje ir jos žande, pasakė, 
kar jos vyras staiga atidarė 
į ją ugnį, kai jie buvo prie 
pusryčių.

Trys Jarke vaikai, Lor- 
raine, 20 metų; Rita, 11 me
tų, ir Donald, 7 metų, buvo 
namie, bet nematė šovimo. 
Keturių kitų vaikų nebuvo 
namie. Pvt. Robert, 19 me
tų, yra kariuomenėje, Itali
jos fronte; Eugene, 17 metų, 
ir Jack, 16 metų, buvo dar
be, ir George, 15 metų, buvo 
mokykloje.

Kaimynai pašaukė polici
ją, kai įvyko ugnis.

Trečiadienis, geg. 17, 1944

mus

Paklausė ir šovė

Pirkite tose krautuvėse, 

kurios skelbiasi “Drauge”.

WE
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Apie tai pranešė savininkas
n-i v-., Sam Jovicsin, 2638 Ruther-liai bego į upę, kad paspru- ’
kus. Eugene paslydo į gilų 
vandenį ir paskendo, Harold 
pasakė policijai.

Eugene’s lavoną rado L. 
A. Davis, 536 Morton avė., 
Aurora, kurį žvejojo su sa
vo sūnumi.

ofrd avė.

NEWARK, N. J. — Mrs. 
Joseph Montone, 69 metų, 
septynių vaikų motina, ge
gužės 24 dieną baigs pra
džios mokyklą.

Susipažinimo Diena99
$

Kas gi čia?

1,000 galonų pieno išpilta

Pradinę mokyklą baigiančios mergaitės ir jųjų tėveliai yra kviečiami dalyvauti
ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOJ

(2601 We«t Marųuette Road, Chicago, Illinois)

Ketvirtadienį, Gegužes 18d., 1944m. - nuo 5 v. pp. iki 8 v. v.

ŠIA PROGA BUS MUZIKALINE PROGRAMA 7:30 VAL. VAK. BUS TAIP
GI IR MOKSLIŠKOS PARODOS PAMOKU KAMBARIUOSE. BE TO, MERGAI
TES GALĖS REGISTRUOTIS STIPENDIJŲ KVOTIMAMS IR TĄ PAČIĄ DIENĄ 
STOTI Į AKADEMIJĄ, NES VĖLIAU GALI BOTI PERVELU.

ATLANTA, Ga.— Vienas 
tūkstantis galionų Georgia 
valstijos pieno buvo išpilta 
į Atlanta miesto nuobėgą, 
gegužės 15 dieną. James D. 
Gay, Georgia pieno gamy
bos konfederacijos generali
nis vedėjas, pareiškė, kad 
tai įvyko todėl, kad “nelei
do mums išvežioti pieną 
sekmadienį.”

Pienas buvo suvežtas į 
konfederacijos sandėlį ir 
“turėjo būti išvežiotas”, — 
pasakė Gay. “Mes bandėm 
duoti labdaringoms organi
zacijoms, bet jos paėmė tik 
60 galionų.”

J. C. Newton, vedėjo pa
dėjėjas pasakė: “Mes ban; 
dėm išgelbėti visą Smetoną, 
kurią galėjom”, ir kiek tik 
pieno buvo nugraibyta.

Generalis vedėjas pasakė:

jom laikyti čia pieno — jis 
žmonėms reikalingas”.

Stanley Romanowski, 1615 
Leonote str., buvo šau- 

is ir staiga buvo užmuštas 
ęjjmadienio rytą, kai jis at- 
ęfisędo 'gauti, “ankstyvo ry
to išgėrimą” su savb žmona 
D ir D klube, 1958 Division 
str. . :. ■. s < •

Policija pasakė, kad vie
nas žmogus įėjo į klubą 
ir paklausė Romanowskio, 
“kaip yra jūsų gazo biz
nis?” Tada ištraukė pisto
letą ir šovė jam per širdį.

X Lietuvos Konsulatas 
Sao Paulo, Brazilijoj, at
siuntė “Draugui” padėką už 
nusiųstą konsulatui sieninį 
šių metų kalendorių. Mes, 
kurie lengvai tokius daly
kus gauname, negalime net 
įsivaizduoti, kaip jie verti
nami kituose kraštuose gy
venančių lietuvių.

X Šv. Kazimiero akade
mijoj per šeštines, gegužės 
18 d., bus metinė Dainos 
Šventė. Programa prasidės 
2 vai, popiet, akademijos au
ditorijoj. Akademikių prog
ramos visuomet klausan
tiems padaro didelio įspū
džio.

X Radio klausytojai pra
eitą pirmadienį gėrėjosi S. 
Barčus vedama radio prog
rama, skiriama Chicago Lie
tuvių Konferencijai, gegu
žės 21 d. Kalbėjo net ketu
ri redaktoriai ir Lietuvos 
konsulas P. Daužvardis.

X Kun. Ant. Bernatsky, 

ukrainietis, Rytų apeigų ku
nigas, kuris nuo 1930 iki 
1936 buvo marijonų vienuo
lis, o vėliau perėjo į bene
diktinų vienuolyną, praeitą 
sekmadienį laimingai baigė 
gyvenimą sulaukęs 80 met. 
amžiaus. Laidojo trečia
dienį. Tėvus Marijonus lai
dotuvėse atstovavo kun. M. 
Urbonavičius, MIC.

X Jurgis ir Julija Pūke
liai, žymūs organizacijų vei
kėjai ir jų rėmėjai, balan
džio 30 d. Vargdienių Sese
rų Gildos seime, paliko am
žinais nariais Nekalto Pra
sidėjimo Šv. P. Marijos Se
serų vienuolijos. J. Pukelie
nė, sveikindama seimą, taip 
pat pažadėjo trumoj ateity 
šį-tą surengti gildos naudai. 
Nuoširdžiai dėkojame ir lau
kiame. ? ;

A >

A

Nuoširdžiai kviečiame visas mergaites baigiančias pradines mokyklas atvykti 
ir susipažinti su mūsų gražiaja įstaiga, Sv. Kazimiero Akademija. Atvykite su 
tėveliais pasiklausyti gražios muzikos programos ir susipažinti su mokytojoms.

šv. Kazimiero Akademijos Viršininkė ir Mokytojos.
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....ŽINIOS
LONDON. — 50,000 vyrų 

virėjų ir 25,000 pagelbinės 
teritorijos tarnybos (britų 
WACS) virėju buvo išlavin
ta britų armijoje, nuo to lai
ko kai karas prasidėjo. Apie 
tai pranešė gegužės 15 dią- 
ną maj. gen. Thomas S. Rid- 
dell — Webster štabo gene
rolas. Jis pastebėjo, kad bri
tų armija yra labai gerai 
maitinama.

Stambi vagystė
Vagys iš Parkway vieš

bučio basemento, 2100 Lin
coln Park West, paėmė 142 
dėžes whisky, už $5,716 ver
tės. Stambi vagystė įvyko 
praeitą pirmadienį.

Lietuvių konferencija Chi

cagoje įvyksta gegužės 21 

dieną, Lietuvių auditorijo-

X Klikūnai, vestsaidiečiai, 
ilgai neturėję žinių apie sa
vo sūnų Lt. Phil, šiomis die
nomis džiaugiasi gavę laiš
ką iš Anglijos. Sveikas. Siun 
čia sveikinimus visiems drau 
gama ir pažįstamiems.

X Sofijai Sakalienei, “Mo 
terų Dirvos” redaktorei jos 
vardadienio proga praeitą 
pirmadienį būrelis sąjungie
čių ir artimųjų jos vyro bi
čiulių padarė surpryzą.

X B. Sldrienė, O. Petro

šiūtė ir A. Petrokas Chica
go Lietuvių Konferencijoj, 
gegužės 21 d., atstovaus A- 
teitininkų draugovę, kuri ir 
aukų paskyrė $5.

f

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių

Mokiniu lėktuvai
Illinois mokyklų vaikai

.ToOT|nuPirk° 120 15ktu'?; Chi^' 

irfUdleni, kad gaut! '
mą išvežioti pieną, bet jie
pasakė, kad “reikalavimas 
yra irregularus” ir atsakė

ir parapijinės mokyklos — 
17;

PAS

mums leidimą. Mea nenorė- Skelbkitės “Drauge”.

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas




