
y

DRAUGAS
The Uthaaaiaa Daily Friend

PLTBUSHED BT *THB LITHUANIAN 
CATHOLIC PRESS SOCIETY 

2834 8. Oakley Avė., Chicago, HL 

TeUphone Canal 8010—8011
Th« moet Influontl&l 

Ltthuantan Daily In America

No. 118

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Kaina 3c Chicago, Illinois, Penktadienis, Gegužes (May) 19 d.,, 1944 m.

...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln

Price 3c Vol. XXVIII

ALIANTAI APKARPO HITLER LINIJOS GALUS
Rusai atakuoja nacius Baltgudijoje

Kovose ore numušė 29 nacių lėktuvus
LONDONAS, geg. 18. — 

Rusų pranešimas sakė di
dieji lėktuvai antradienio 
naktį sužalojo nacių trans
porto centrus Baltgudijoje 
ir Lenkijoje.

Nacių aukštoji komanda 
įspėjo, kad reikia tikėtis 
“naujų ir didelių mūšių” ry
tiniam fronte.

Rusų lėktuvai bombavo 
geležinkelius ir nacių mili- 
tarinius traukinius prie Min 
ako, Baronoviče ir Chelmo. 
Trys lėktuvai negrįžo.

Vidutiniškos lėktuvų ko
vos vyksta virš visų frontų. 
Rusai sakėsi antradieny su
naikinę 29 nacių lėktuvus.

Rusų komunikatas sakė 
nebuvo "“svarbių atmainų 
fronte,” bet Berlyno prane
šimas sakė vokiečių ofensy

Atakavo japonu bazę 
4-tą dieną iš eilės

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakariui Pacifike, geg. 
18.—Amerikos Liberator ir 
Mitchell lėktuvai antradieny 
ketvirtą dieną iš eilės ata^ 
kavo japonus Wakde-Sarmi 
apylinkėje, netoli nuo olan
dų Naujos Gvinėjos. Anot 
komunikato, bombos keliose 
vietose sukėlė didelius gais
rus.

Bomberiai taipgi nutildė 
keletą priešlėktuvinių pat
rankų šios. atakos metu. 
Puolimas koncentravosi ant 
Wakde salos, 110 mylių į 
vakarus nuo sąjungininkų 
okupuotos Hollandia bazės, 
ir priešo įrengimus prie 
Maffin aerodromo ir Tor 
upės. '

Toli į pietryčius, ameri
kiečių priešakinės patrolės 
užtiko japonus palei krantą 
34 mylias žemiau A i tapė, 
britų Naujos Gvinėjos, kur 
amerikiečiai išlipo balandžio 
22 d. Raportas sakė patro
lės smarkiai susikerta.

Lėktuvai puolė Wake 
salą dienos metu

PEARL HARBOR, geg 
18.—Šiandien pranešta, kad 
armijos lėktuvai dienos me
tu nntradieny vėl puolė ma
žytę Wake salą.

Kiti lėktuvai tęsė atakas 
ant japonų bazių likusių 
Marshail salyne, ant Pona- 
pe, ir ant Truk.

va atkirto bent dvi rusų pės
tininkų divizijas nuo užpa
kalio, ir joms dabar gręsia 
išnaikinimas.

(Amerikoje girdėtas Suo
mijos radio pranešimas sakė 
rusų lėktuvai atakavo Hai- 
nina, 20 mylių į šiaurryčius 
nuo Kotkas, prie Suomijos 
įlankos, ir kad aštuoni bom 
bėriai ir trys naikintuvai 
buvo nušauti.)

Anot Maskvos pranešimo, 
bombos sukėlė eeptynius 
gaisrus Minske, o Chelme, 
ant geležinkelio tarpe Var
šuvos ir Kovelio, bombos 
pataikė į daugelį traukinių, 
kurie vežė priešo karius ir 
reikmenis.

Vokiečiai sako rusai par
traukia rezervus į pietinį ir 
centrini) sektorius.

Sušaudė misionierius 
japoną belaisviu laive
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Australijoje, geg. 18.—Ro
mos katalikų vyskupas ir 59 
kiti misionieriai buvo už
mušti, kuomet sąjungininkų 
lėktuvai kulkosvaidžiais ap
šaudė japonų belaisvių lai
vą prie Naujos Gvinėjos 
kranto.

Taip pranešė Kun. WiJlem 
Van Barr, šventojo žodžio 
vienuolijos viršininkas Aus
tralijoje.

Fordas sako suklydęs 
kaslink karo pabaigos
DETROIT, geg. 18.—Hen

ry Ford, kuris pasikalbėji
me kovo 19 d. eakė jis ma
nąs, kad karas bos baigtas 
už dviejų mėnesių, šiandien 
sakė jis tuo laiku turėjęs 
informacijų, kurios davė 
jam suprasti, kad karas po 
dviejų mėnesių baigsis arba 
gali baigtis. Ford sakė jis, 
kaip ir daugelis kitų žmo
nių, labai gailisi, kad karas 
dar nebaigtas.

KALENDORIUS

Gegužės 19 d.: ftv. Petras 
Celestinas; senovės: Skais
tuolis.

Gegužės 20 d.: ftv. Ber
nardinas, Sienietis; seno
vės: Augmantė.

ORAS
Ūkanota ir vėsu.

‘DER FUEHRERIS’ NEBEGALI NEI PRISĖSTI Amerikiečiai užėmė Formia, prancūzai 
Esperia, lenkai vienuolyno kalną

Okupavo Cassino, suėmė virš 1,500 nacių
SĄJUNGININKŲ STABAS landas perkirto Vieškelį 6

Adolph Hitler, sienų popieruotojas virtęs diktatorium, atrodo esąs nelabai smagus 
ir negalįs nei ramiai sėdėti savo specialiam traukiny kur norint Vokietijoje. “Der Ii j oje, 
Fuehreris” atrodo susirūpinęs, veikiausiai apie savo dvigubą “triubelį” — naują są- Britai
jungininkų ofensyvą Italijoje ir artėjančią Europos invaziją. (March of Time “Under- 
ground Report”: Acme-Draugas.) ,

U.S. LAKŪNAI PUOLA SUNAIKINO 20,174
JAPONUS KINIJOJE

CHUNGKING, geg. 18.— 
Kiniečių aukštoji komanda 
šiandien pranešė apie; smar
kias amerikiečių ir kiniečių 
lakūnų atakas ant ilgų ja
ponų pėstininkų ir kavaleri
jos eilių į pietvakarius nuo 
Loyang, Honan provincijoj.

Anot pranešimo, tos ata
kos sulaikė tą priešo dalinį, 
kuris žadėjo izoliuoti Loy
ang miestą.

Vienoje atakoje lėktuvai 
sunaikino suvirš 200 japonų 
sunkvežimių, šarvuotų veži
mų ir tankų 40 mylių į pie
tus nuo Loyang.

Pietvakarinėj Yunnan pro 
vincijoje, į vakarus nuo Sal- 
ween upės, kiniečiai spau
džia į šiaurę ir pietus nuo 
Burma kelio. Kiniečiai užė
mė strateginę Hpinaw perė
ją, 15 mylių į rytus nuo 
Lungling ant Burma kelio 
ir okupavo ChiaotouK svar
bų reikmenų centrą prie 
Shwelt upės, 33 mylias virš 
Tengchung, svarbios japonų 
bazės į šiaurę nuo Burma 
kelio.

PRIEŠU LĖKTUVUS
WASHINGTON, geg. 18. 

—Amerikos (armijos aviaci
jos viršininkas Gen. H. H. 
Arnold šiandien pranešė, 
kad nuo karo'"pradžios, arba 
per pustrečius metus, ame
rikiečiai lakūnai sunaikino 
20,174 priešų lėktuvus. Per 
tą laiką amerikiečiai prara
do B,154 savo lėktuvus.

Atstovą butas priėmė < 
veteranu 'GI' bylią

VVASHINGTON, geg. 18. 
—Atstovų butas šiandien 
priėmė taip vadinamą “GI 
Bill of Rights” bylių, kuriuo 
bus parūpinta parama ir pa
šalpa šio karo veteranams.

Atstovams besiūlant viso
kius priedus tam byliui, jo 
priėmimas užsitęsė savaitę 
kitą ilgiau negu buvo tikė
tasi.

Nukritusiam lėktuve 
rado moters lavoną

Stillwell užėmė japonu aerodromą
svarbią rolę Myitkyina ūžėKANDY, Ceylon, geg. 18. 

—Sekant stebėtinai greitą 
žygiavimą, amerikiečiai ir 
kiniečiai kariai ne' ikėtai 
užklupo ir užėmė Myitkyina 
aerodromą, ir šiuo laiku 
puola Myitkyina miestą, 
svarbią japonų bazę šiauri
nėje Burmoje.

Myitkyina užėmimas yra 
reikalingas pasisekimui Gen. 
Stilwell pastangų sujungti 
naująjį Lėdo vieškelį su se
nuoju Burma keliu. Toks su
jungimas atidarytų tiesiogi
ni kelią į Kiniją.

Gen. Merrill džiunglėse 
įgudę amerikiečiai sulošė

mime.
Aerodromas užimtas ge

roj tvarkoj, tad sąjunginin
kų sklandytuvai ir transpor 
to lėktuvai galėjo tuoj ten 
nusileisti su amerikiečiais 
inžinieriais ir kiniečių rezer 
vais.

Kitas Gen. Stilwelt armi
jos dalinys gręsia Mogaun- atdariusio nerimo Istanbu) 
gui, kitai svarbiai priešo ba- mieste įvesta karinis stovis.

Neapoly, geg. 18.—Sąjungi
ninkų komanda šiandien 
pranešė, kad britų aš untoji 
armija užėmė Cassino mies
tą ir apdaužytą Benediktinų 
vienuolyną, o amerikiečiai 
kariai, 25 mylias į pietva
karius, užėmė Formia, vaka
rinį galą Adol f Hitler lini
jos.

Pranešimas sakė “Gustav 
linijos jau nebėra.”

Cassino mieste suimta su
virš 1,500 vokiečių karių.

Šie laimėjimai panaikino 
abu galus nacių linijos Ita-

kariai įžygiavo į

U.S. LĖKTUVAI PUOLĖ 
PLOESTI IR BELGRADĄ
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Neapoly, geg. 18.—Ameri
kos didieji lėktuvai šiandien 
atakavo Ploesti aliejaus lau 
kus, RuJhuriijoje, ir Belgra
dą bei Nis, Jugoslavijoje.

Picesti, Rumunijos alie
jaus centras, buvo paskuti
nį kartą atakuotas geg. 5d. 
Šiandienos ataką atliko ke- 
tur motoriniai Fortress ir 
Liberator lėktuvai. Juos 
saugojo Lightning, Thun- 
derbolt ir Mus’ang naikin
tuvai, kurie padėjo atmušti 
priešo lėktuvus.

Belgrade ir Nise taikiniai 
buvo geležinkelių centrai. 
Grįžę lakūnai sakė atakos 
rezultatai buvę geri.

Jungtinių Tautų radio 
Alžyre sakė 500-750 Ameri
kos lėktuvų išnešė šios die
nos ataką. Su maždaug tiek 
pat naikintuvų, iš viso skri
do apie 1,500 lėktuvų.

Cassino, o lenkai kariai užė
mė Vienuolyno kalną. Speci
alus pranešimas sakė gero
ka dalis rinktinės vokiečių 
parasutistų pirmos divizijos 
buvo išmušta abiejose vieto
se.

Štabo pranešimas sakė 
amerikiečiai, žygiuodami va
karuosna penktos armijos jas pozicijas vasario mėne-

(iš Cassino į Romą) ir tuo 
nedavė vokiečiams kur pasi
traukti. , Į

Amerikiečiai dasivarė iki 
dviejų mylių nuo Itri-Apijos 
kelio, kur valdo vienintelį 
nacių pabėgimo kelią iš For- 
mia ir Gaeita apylinkių. 
Itri randasi keturios mylios 
į šiaurvakarius nuo Formia,

Fronto centre prancūzai 
kariai užėmė Esperia, prie
šakinę dalį Hitler linijos, ir 
prancūzų artilerija iš' kalnų 
pradėjo apšaudyti kelią ei
nantį iš Itri į nacių Uniją 
Liri klonyje.

Sąjungininkams tenka di
deli kiekiai visokių nacių 
karo reikmenų.

Naciai pripažino, jog jų 
kariai evakuavo Cassino 
miestą, bet sakė tas buvo 
padaryta be mūšių.

Neuzelandiečįpi ir indė
nai kariai, kurie įsteigė nau

fronte, užėmė ki'.us svarbius 
objektus, bet kol kas jie ne
buvo išvardinti.

Aštuntos armijos kariai 
pasistūmėjo pirmyn Liri 
klony ir per praeitas 24 va-

sy, ir britai ir indėnai pės
tininkai bei Kanados mecha 
nizuotos jėgos, kurios persi
kėlė per Rapido upę savaitę 
atgal, buvo kredituojami 
Cassino laimėjimu.

Slavai užmušė 1,500 Įspėja dėl netikrą 
vokiečiu Bosnijoje invazijos raportą

LONDONAS, geg. 18. — 
Partizanų štabo pranešimas 
sakė jugoslavai kariai už
mušė 1,500 ašies karių smar 
kiuose mūšiuose, kurie dar 
tęsiasi rytinėj Bosnijoj. Pra 
nešimas taipgi sakė jugos-

WASHINGTON, geg. 18. 
—Karo sekretorius Stimson 
ragino amerikiečius saugo
tis nacių skleidžiamų gandų 
apie Europos invaziją. Stim 
son sakė naciai paleis viso
kių gandų, kad padaryti su-

lavai išvarė priešą iš Kis- • irutę. Sąjungininkai suteiks 
tanje miesto, Dalmatijoje. kuopi’niaustas žinias apie

Anot raporto, partizanai 
labai nukentėjo Bosnijos 
mūšiuose.

invazija, kuomet tik įvyks, 
Stimson sakė.

jų komunikatas taipgi | Reikalauja 'dirbk/‘NEUŽMIRŠ AMERIKOS’’
LONDONAS, ge/g. 18. — minėjo tebesitęsiančias ko- 

Premjeras Churchill eakė vas visuose Croati j os eek-
LONDONAS, geg. 18. —

Berlyno radio, perduodamas 
raportą iš Copenhageno, sa
kė “uniformuotos moters” pagnlbą Australijai 
lavonas buvo rastas tarpe 
žuvusių Danijoj nukri .usio 
britų bomberio įgulos narių.
DNB agentūros raportas DETROIT, geg. 18.—AFL 
snkė spėjama, kad ta mote- Teamaters unija paskelbė 
ris buvusi britų karo rapor- igv€Žio.ojų atreiką, kuris

sustabdys visą maisto ir 
kuro pristatymą ir suparali-VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Ift TURKIJOS — Dėl 80-

zei šiaurinėj Burmoj.
Su Myitkyina aerodromu,

Stilwell jėgos dasivarė iki 
80 mylių nuo stiprios kinie
čių Jėgos, kuri gegužės 11d. 
persikėlė per Salween upę, 
Kinijos Yunan provincijoje.

Australijos žmonės niekuo
met neužmirš Amerikos gin 
kluotų jėgų ir vyriausybės

toriuose, ir sakė vokiečiai 
pasiuntę savo rezervus j 
vakarinę ir centrinę Bosni
ją

ar kariauk’ įstatymo
WASHINGTON, geg. 18. 

—Dėl darbininkų trūkumo, 
didėjančių streikų, ir ameri
kiečių karių moralės silpnė
jimo, kadangi jie mano žmo
nės namie nesirūpina jais, 
karo produkcijos tarybos 
pirmininkas Nelson, laivyno 
sekretorius Forrestal ir ka
ro sekr. padėjėjas Patter- 
son pareiškė Senato milita- 
rinių reikalų komitetui, kad 
jie numato pavojų ir reika
lavo “dirbk ar kariauk” 
įstatymo pravedimą.

Visi trys indorsrivo Bai- 
ley-Brewster bylių, pagal 
kurį visi vyrai tarp 18 ir 45 
metų amžiaus, kurie be lei
dimo apleidžia karinius dar
bus. arba prašomi neima 
karinius darbus, būtų imami 
‘ ‘darbo batalionams. ”

Saukia Detroito išvežiotojų streiką
kodamas būdu išvengti šau
kiamo streiko.

Nors formanų streikas 
baigtas, pasirodo visokių 
komplikacijų. Briggs Manu- 
facturing Co. pranešė, kad 
trys jos dirbtuvės uždary
tos ir 15,300 darbininkų 
lieka be darbo.

Briggs kompanija sakė ji 
turėjusi tai daryti dėl pras
to dąrtxt ir labai aukštų pro
dukcijos kainų, kurios susi
darė dėl darbininkų tinginta 
vimo, kuomet nėra tinkamo

žuos Detroito transporto 
sistemą. Streikas turi prasi
dėti ryt ryte.

Streikas šaukiamas dėlto,
1A KINIJOS — Japonai kad AFL unija nori, kad

labiau upaiidžlfl kiniečius 

Honan provincUoįe.

Ift DETROITO — AFL 
Išvežlotojų šaukiamas strei
kas atidėtas iki bus baigtos 
derybos. •

War Labor Board išrištų 
jos ginčą su CIO unija dėl 
jų jurisdikcijos.

Vietinis WLB direktorius 
pasikvies AFL ir CIO unijų
vadus pas save šiandien ieš-1 formanų prižiūrėjimo.
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PITISBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side

Mūsų moterys visu uolu- 
hlu ruošiasi prie vakarienės 
geg. 21 d. Skleidžia įžangos 
tikietus, kalbina kiekvieną 
ateiti į parapijos svetainę 
ir dairosi, kur geriau gavus 
pirkti reikalingo vakarienei 
maisto. Parapijonai, be abe
jo, parems moterų pastan
gas, nes pelnas skiriamas 
seserų; namo sutaisymui. Ži
noma, atsiranda vienas ki
tas, kuris moka pasinaudo- « « •
ti kitų darbu, bet pats nei 
Aukoja nei dirba nei remia 
parapijos darbuotės. Tokių 
gudruolių atsiranda kiekvie
noj kolonijoj. Bet abelnai i- 
triant northsaidiečiai yra 
duosnūd, praktiški ir elgia
si vyriškai. Jie supranta, 
kad už šešis dolerius meti
nės duoklės šiandieną toli 
neitavažiuosi, ypač jei pri
sėtas ką nors ekstra patar
šyti, sulopyti, arba pagra
žinti.

ėjo jaunas darbininkas Vieš
paties vynuogyne. Visi Home 
steado lietuviai džiaugiasi.

Birželio 11 d. kitas Pitts- 
burgietis J. Girdis taps į- 
šventintas, į kunigus Sv. Vin
cento seminarijoj Latrobe, 
Pa. Kun. J. Girdis laikas 
pirmas šv. Mišias birž. 18 
d. Šv. Kazimiero bažnyčioj, 
3ou(h Side. Pittsburghui la
bai jau reikėjo jaunų dar
bininkų.

Geg. 14 d. mūsų klebonas 
atlaikęs dvejas Mišias, išsi
skubino į Homestead, kur 
dalyvavo kun. Edvardo Bu- 
levičiaus primicijose ir su
rengtame Šv. Petro ir Pau
liaus ‘ svetainėje bankiete. 
Svečių kunigų ir žmonių bu
vo daug. Nuotaika labai gra
ži. Kun. Vasiliauskas Home
stead klebonas labai didžiuo 
jaai, kad iš jo parapijos iš-

Geg. 15 d. netikėtai pa
tiki vau Espleno Šv. Vincen

to mokykloje ir teko daly
vauti sesučių surengtame 
Motinos garbei vaikučių va
karėlyje. Gražiai padainuo
ta ir pašokta ir padeklamuo
ta ir tai lietuviškai. Močiu
tėms buvo daug džiaugsmo. 
Klebonas kun. Lunskis trum 
pai ir gražiai pakalbėjo. 8 
skyriaus mergaitės buvo ap- 
sirėdžiusios tautiniais rū
bais. Šv. Vincento mokyklos 
vedėja yra sesuo Maria Fe- 
’icija, gabi literatė. Daug 
rašo į “Varpelį;” į “Lietuvių 
Žinias” ir į kitus laikraš
čius. Studijavo Lietuvos u- 
niversitete net 4 metus. Yra 
garsaus čikagiečio Piežos se
suo*.

IRAKO ŽUVUSIŲ BKSPUOŽIJOJ

U. S. Feather and Down Co. dirbtuvėje, Detroit, Mich., 
šiomis dienomis ištiko didel-S ekspliozija, nuo kurios dirb
tuvė Sugriuvo, ėjusius arti gatvėkarius numetė nuo bėgių 
ir aplinkui namų langų stiklai išbyrėjo. Sužeista 12 as
menų. Dirbtuvės griuvėsiuose ugniagesiai ieško žuvusiųjų 
darbininkų. Priežastis ekspliozijos manoma buvo gazas. 
(Acme-Draugas telephoto)

sunki. Čia kunigas privalo 
pakilti aukščiau gamtos, ku
rios jis yra kūdikis. Čia jis 
ima naš.ą nepakeliamą pri
gimtomis jėgomis. Kunigys
tės Sakramentas žmogaus 
būdo esminiai nepakeičia. 
Kunigas lis k a žmogumi. Mū
sų visuomenė dažnai neat
skiria kunigo idealo nuo ku
nigo asmens ir plaka jį be 
pasigailėjimo už žmogišką
sias silpnybes.

mai gauti Pietinių Appala- 
chian anglių, rizikuoja labai

-4

Bųdrtko Radio Valandos:
W.H.F.C. 1420 KJlocycleg —

Ketverge, 7 vai. vakare;-
W.C P.K, 1000 Kilocyclee —

NedMloJ. »:«0 vaL vakare.

Bridgeville
Gegužės 14 d. įvyko L. R. 

K. Susiv. vietinės kuopos mi
tingas. Atlikus bėgamus rei
kalus, pasikalbėta apie sei
mą. Apmokėti atstovo ke
li:,nės išk3ščius kuopai bū
tų nepakeliama našta. Jei 
tuo laiku pasitaikytų gera 
proga nuvažiuoti į Scranton, 
kun. A. Jurgutis apsiėmė pa 
atstovauti mūsų kuopai.

Šią savaitę pas savo tė
velius svečiuojasi kariai Pra 1 
nas ir Volteris Cebatoriai.

Didžiausia Lieluvių 
Jevelry Krautuvė

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

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

Rakandu, Parlor Setų, Miegamo 
Kambario Pečių, Lovų, 

Ki
Setų,

Springsų, Matrasų, Karpetų, 
Klejankių, Minkštų Kėdžių ir 
Vaikams Vežimėlių ir Lovelių.

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per šį Pavasarln) SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

Praei! ą sekmadienį mūsų 
klebonas važinėjo į Home
stead gauti palaiminimą ir 
pasveikinti naujai įšvęstą 
levitą — kun. Edvardą Bu- 
levičių. Jaunas, simpatingas 
dvasios vadas buvo įšventin
tas į kunigus gegužės 6 d. 
Pirmąsias iškilmingas šv. 
Mišias atnašavo gegužės 14 
d. šv. Petro ir Povilo lietu
vių bažnyčioje. Kunigas yra 
pašauktas tarpininkauti 
tarp Dievo ir žmonių, ši tar
pininko pareiga nepaprastai

Ickes perspėja anglių 
vartotoju

Kieto Kuro Administrato
rius Harold L. Ickes pata
ria, kad vidurvakarinių val
stijų anglių vartotojai, ku
rie delsia užsakyti vidūrva 
karuose pagamintą anglį, ti- 
dėdamiesi vėliau pakanka-

Turime didelį 
ir gerų pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairi} kitų muzi
kalių daiktų. „

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

JOHN A. KASS
f E WELR Y —— IVATCHHAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

r
Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos B&šiea 
Namų Materijolą Ui Dar Žemomis Kainomlsl 

Atvykite | mūsų Jardų Ir apžlflrėkito ata
ką Ir ankštą r&il LENTŲ—MILLW0BK 
— STOGŲ Ut NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vilkų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

EXTRA!

I lebivlikas 
Žydukas — 
N. KANTER
Mvtalnkaa.

REMKTT1S
SENĄ.

LIETUVIŲ
DRAUGI

EXTRA1
PcmialnytM

vardan Ir 
adresas.

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

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

MONARCH LIQLOR
3529 So. Halsted St.

Phone TARDS 4054

n
CRANE COAL COMPANY 

5332 So. Long Avenue
Telefonas — PORTSMOUTH 9Q£2

W. VIRO. LUMP — Sijoti.......... gg 80
STOKER COAL, Aukštos rūšies, $7*45

2 nyk plautos, Chemiškai prirengtos
BLAČK BAND LUMP...................25
Petroleum coke (Cmime). JĮ2 50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) £ Į 9 *95

APROKAVIMAS EB PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LTTVVTNAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMRER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

85

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT 8UPERVISION

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Virginia 11414192 Archer Avė.

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr. 

TTi.Tlt 11 a. 8 fc L Į

rimtu pavoju sekančią žie
mą pasitenkinti daug mažės 
niu anglių kiekiu, negu jiems 
reikia.

Kieto Kuro Administraci
ja taip pat ragina vartoto
jus užbaigti pildyti “varto
tojų deklaracijas" dabar ir 
sugrąžinti juos vietiniam an
glių prekiautojui, bet ne 
SFA (Solid Fuels Adminie- 
tration).

OR. VAITUSH, OPT.
LICTTVIS

Jašą garantaviisM 
Optaonetrically Akių Specialistu 

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tuaao, skaudamų akių karštį, atitai
sė trumparegyste k toliregystų.

d akinius. Visuo- 
egzamina vimas da

gu elektra parodančia ma- 
klaidas. Speciali atyda at

kreipiama i mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 18 ryto iki I v. 
vak. 8eredomia nuo pietų, • Ne

dėlioj pagal sutartį, 
atsitikimų akys

1

lAIGITIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, JSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHOLESALE

FURNITURE
BROKER

Everything in the line of 
Fnrniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHAND1SE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

4i

4712 South Ashland At.
YARDS U7S

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų reregėjimo — (color 
blindneas), kieipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

NUVARGUSIOS 
DEGANČIOS 

NIEŽI ANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu- su DEVI- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVTNES 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-GOIJ)BLATT

DiVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nefuiilažantls

800 N. Clark St, City
X SUPERIOR 1462.

Rea. 6968 So. Talman Avė.
Bes. TaL GKOvehUI 0817 
Offlee TeL HEMlock 4848

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2428 W<st Marguette Road 

-si.—■■ ■ i y ■ ■ — ■—

.Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tik vl.n» pora aklų vlaam ryvenl- 
tnul. Saugokite Jas leisdami 14c<- 
camlnuotl Ja. modernliklausla 
metodą, kuria regfijimo mokalao 
rali Sutelkti.

SS METAI rATYREMO 
pririnkime akinių, kurie prašali.

na visa aklų |tcmptm«.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenae 

Įtampas lt-toa
Telefonaai CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS:
Raadlan 1:10 a. m. Iki 1:10 p. m. 

Trečiad. Ir Uaud. 0:10 a. m.
' PU T:00 p. m.

a. r • * * e * *

'DR.G. SERNER ’
*»• :
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

35 metų patyrimas
TeLi Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akla 

Ištaiso. Ą,
Ofiso to Aldnlų DlrbtnvS 

1 SO. HALSTED 8T."l ’ 
Kampas S4th Street v 

Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 0 Iki 8 
ft flakmarileayja pagal sutartį, ,

WHFC - lbd kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — omo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

B 8 -Į------- 4-----------4------ 39

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS:
tas 3 fld 4 to no 6 Ori 8 vaL

Offlea TaL YARda 4787 
Tarnų TaL PROapeet 1999

YeL YARda 2246

;dr. C. VEZELIS
DANTISTAS

4845 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenae 
OHaa vaLl 1—8 Ir t-BtM E. M. 

Trečladieniala pagal aotart]

TkL YARda 5921 
Ras.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TaL CANaI 6122

< DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TreOad. Ir

' REZIDENCIJA 
3241 We»t 66th Place

TeL REPublic 7868 /

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 Dd 9 vaL vakaiar

TeL YARda 8144

DR. V. A SIMKUS

744 Went SSth Street
11-13; 3-4; to 4:30-8:» 

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:39
Šventadieniais—11-13.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo 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. Kedžie Avenue

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

Ofiso Tel........... VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
UGONTUS PRIIMA:

Kasdien ano 2:00 liri 8:00 vaL 
7>eflad. tr Sekm. tik susitarius

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VaL: 10-13 ryta, 24, T-fl P. M.

CL47 8. Halsted St, Chlcnga 
Pirmadieniais, 7*re£ladleniala

/ to fteštadieniaki 
VaL: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. TaL: MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Ori 4 
vai. popiet Ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmai nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL I.AFayette 3210 , 
Rea. TeL LAFayette 0094

Jeigu

w VALANDOS:
Pirak, Antr., Ketvir. 0 iki 9 vak.; 
-/Penktad. 8:30 Dd 9:30 vak.

Šeštad. 8 vaL 11d 9:30 vak.
SekmadtenlAls pagal susitarimą.—

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

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

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIP8

"DRACOAS" HETjP VAMTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. DrarlMtrn Street 
Te*. RANdoioh >488-8488

■VARSTO TRANKUMAS

statymai reikalauja kad daugu
mas dnrbinlnkn turi Jslgytl Pa- 
Uuoaavlmo Raštą (stau-ment oi 
avallablllty) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Oommlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persltlkrinkit ar Jfls galit gauti 
lr ar Jums reikalinga palIuoMk- 
vlmo raštas. Jfls sutaupysit sau 
Ir darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

LANGŲ PLOVftJŲ—HOVSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsmaukite 
Tlmekeeper's Oflsan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Road

MEDŽIO IŠDIRBIMO
Bench vyrų. kalikų—prie valdžios 
baksi; užsakymo. Didelis kontrak
tas. Pastovite darbai, viršlaikis, ge
ros darbo sąlygos. Union Shop.

RIVERDALE MILL WORK CO. 
344 E. 136th PLACE

LENGVI DIRBTUVES DARBAI 
Vyniojimas — Shlpping lr tt.

Gera mokestis.
308 W. F.KIE. l>ELawnre 0077

VYRŲ

REIKIA 

★ ★
SVARBŪS KARO DARBAI

48 VAL. IR DAUGIAU 
Laikas ir pusė virš 40 vai.

PUIKI MOKESTIS 
Pastovūs Darbai Po Karo 

Atsišaukit
1000 W. Fulton St.

PAKUOTOJŲ REIKIA
SVARBIOJ PRAMONĖJE 

PIECE DARBAI 
GALIT UŽDIRBTI GERĄ ALGĄ 

ATSIŠAUKIT 
ACID PRODUCTS CO.

4010 S. Wells St.

"PAREMKITE TĄ KAREIVĮ 
TARNYBOJE"

Dirbkite Dėl
INTERNATIONAL HARVESTER CO.

Mums Reikia
• GRINDERS
• INSPEKTORIŲ
• DRILL PRESS 

OPERATORIŲ
• ASSEMBLERS
• LATHE OPERATORIŲ

Patyrusių ir nepatyrusių — Car Pool 
Pienas — 6 Dienų Darbo Savaitė — 
Atsineškit Savo Gimimo Liudijimą ir 
Laišką Darbo Paliuosavimo. Atsišaukit i

WEST PULLMAN WORKS
INTERNATIONAL HARVESTER

939 W. l20fh St.
Patogi Transportaciia: Gatvekariais; 
Busais; ir I. C. R. R.
Atdara nuo 7:30 Rytais iki 4:30 PP.

VYRŲ!

Su ar Be Patyrimo
z

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

HFIiP WANTED — VYRAI

SHEAR VYRŲ
Reikia vyrų prie Plieno

Sųuaring Shears.

SHEAR HELPERS \ 
IR ABELNŲ PLIENO 
WAREHOUSE DARB.

Reliance Steel Corp.
1601 S. YVolcott 

CANAL 2442 G. A. COOPER

STOCK KLERKŲ 

Warehouse Vyrų 

★ ★
IKI 50 METŲ SENUMO

PATOGIOJ VIETOJ
PROGA IŠIDIRBTI

VIRS NORMOS ALGA 
VIRŠLAIKIS, JEI NORITE 
PATYRIMAS NESVARBU

★ ★
GOODYEAR 

TIRE & RUBBER CO
1018 S. YVABASH AVE.

REIKIA
KELETOS VYRŲ

Vartoti rankinius mowers lr karpyti 
žolę kapinėse. Pastovūs darbai, 75c 
j vai. ir laikas lr pusė virš 44 vai. 
Atsišaukit pasiruošę stoti prie darbo.

WESTLAWN CEMETERY 
7801 W. MONTROSE LAC. 8822

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ 

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
Atsišaukit darbo dienomis nuo S ryta 
Iki 6 pp. arba Seštad. Iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
Atslnešklt gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

PIRKITE KARO BONUS!

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

OPERATORIŲ

HELP VVANTED —• VYRAI

VIDUJ PIENINĖJE 
DARBININKŲ

Minimum 350 | savaitę. 6 dienos | 
aav. Svarbi pramonė. 2 savaičių ap
mokamos atostogos. Patyrimo nerei
kia.

CAPITOL DAIRY CO. 
4326 S. ,Wabash — BOU. 6200

CABINET MAKERS (UNION) 
OSCAR PETERSON 

836 N. Wells St. SUP. 7284

VYRO
Abelnlemn darbams. Pastovus darbas

WESLEY HOSPITAL
250 E. Superior SL

RADIO SERVICE VYRŲ
Greitai augančiai įstaigai reikia 3 
gerų pataisytojų, progos neapri- 
buota, valandos ir mokestis ko ge
riausia.

PUBLIC SERVICE STORES 
714 W. 68rd St.

HELP VVANTED — MOTERYS

MERGINU
MOTERŲ

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

10% BONAI
Mokama Už Visus Naktinius 

Darbus

TUOJAU DARBAI DEL: 
ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ

MAŠINŲ OPERATORIŲ

MES IŠMOKINSIM JUS
Matyldt Mr. Danicek 

Paid tarimui

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

PIRMAD. IšTrSAI ŠEŠTAD.
8 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th AVE. CICERO

REIKIA MOTERŲ
Spaudos įstaigoje yra darbų bind- 
ery ir išsiuntimo departamentuo
se, moterims patyrusioms ar ne- 
aptyrusloms. North Side apylin
kėje. Patogi transportaciją. Ma
lonios darbo sąlygos. Kreipkitės 
prie Mr. KOLBA.

THE DARTNELL CORP. 
4660 Ravenswood Ave. 

LONOBEACH 4000

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.

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 7371

PIRKITE KARO BONUS!

HFi.P VVANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Dd 00 
metų senumo. Valandos: ano 5:30 
vakare Ud 12:06 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžins 20 Ud 00 metų.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

VEITERKŲ
Sandwich Merginų — Fountain 

Darbininkių
Pilnam ar daliniui laikui. Patyrimas 
pageidaujama. uniformos duodama, 
aukščiausia mokestis. Atsišaukite 
dabar.

STINEWAY DRUG OFFICE 
1164 S. Wabash. 5th Floor

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ — MOTERŲ
DIRBTUVES DARBAMS
NE APRIBOTO AMŽIAUS 

DIENOMIS 
MIDLAND

2309 S. Archer

KELNIŲ DIRBTUVĖJE 
REIKIA DARBININKŲ

Special Mašinų Operatorių: Plecera: 
SlOlėtojų, 'Prlųtmers. Moderniška 
dienos švleaorf ^IrbtuvS.

MAIER LAVATY CO. 
2141 Lincųln Ave.

Reikia

Cafeterijoi

Darbininkių
★ ★ ★

COUNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniui laikui, dieną ir naktį 
šiitams.
DIBIŲ PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos šiftul.
CASHIER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CHECKER — dalinio lai
ko, vakarais.
VYRO — abelnam virtuvės dar
but Pilno laiko, dienos šiitui. 
Valgis ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

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

VYRŲ-
VAIKINŲ

MOTERŲ 
MERGINŲ

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ 
PAGELBEKIT LAIMĖTI KARĄ 
DIRBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★ *
Mes IŠDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
MFKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PBES8 OPERATORIŲ 
MULTIPLE COIL WINDER8 
COIL FINI8HEB8

★ ★
Gera mokestis. Pastovūs darbai dabar ir po karo. Atsišaukit

SOLA ELECTRIC COMPANY
2525 CLYBOURN AVE. ar 1550 8. KOSTNER AVE.

U2DIRBKIT AUKŠČIAUSIĄ MOKESTĮ MOKINANTIS 
SVARBOS KARO DARBAI 

★ ★
MERGINŲ—MOTERŲ 

LENGVIEMS YVELDING KARO DARBAMS 
★ ★

NEPATYRUSIŲ DARBININKŲ 
VYRŲ — VAIKINŲ

Mes Išmokinsim Jus operuoti Orlndlng Ir Screiv Mašinas. Tathes, 
Milling, W*ldlng, Bench Hand Ir taipgi Paprastų Darbininkų.

Gera po karo ateitis.
SCULLY—JONĖS & CO.

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

HEI.P VVANTED — MOTERYS

MERGINŲ 

IR MOTERŲ
SVARIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS 
AMŽIUS 18 IKI 50

Svarbioje pramonėje. 
Patyrimo nereikia.

Pradinė rata 60c įvalandą, su 
5c pakėlimu pabaigoj 2 savaičių. 
5c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais šiftais.
Pirmas šlftas 7:30 ryto iki 4 pp., 
vakarini* ši f ta* 4 pp. Iki 12:30 ryte. 
naktinis iiftaa 12:30 iki 7:30 ryte.

DYKAI — LIGONINES IR
APDRAUDOS PLENAS

ATSIBAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm Seštad.
8:10 ryto Iki 4:30 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Ploce

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

W I E B O L D T’S 
Mihvaukee arti Ashland 

Ashland ir Monroe
SKALBYKLOJ DARBININKŲ 

REIKIA
Prie ženklinimo — išskirstymo — 
pness merginų — operatorių prie 
lygauo prosijimo. Gera mokestis, 
pastovūs darbai. ,

ADVANCE LAUNDRY CO. 
SOth Ir DAMEN AVE .

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, $87.60 J mėnea] 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkite* prie Honaekeeper.

KDGKWATHR BEACH HOTEL 
5341 KherMan Rd.

OPERATORIŲ
Precision lathes. Lengvi darbai, pa
togios darbo sąlygos, 60c J vai. pra
dedant. Nepatyrusloms merginoms 
ar moterims. Pakėlimas J 2 sav. At
sišaukit tiktai, jei esat nedaugiau 
pusės vai. transportacljos susisieki
mo.

F .C. A., INC.
3124 W. Montrose Ave.

VYRAI IR MOTERYS

DIRBTUVĖJ DARBINIKŲ 
LENGVI SĖDINT DARBAI
Armature Wlndera Lamlnators 
Tapeni Coli YVlnders

Stator Coli Windera 
Solderers Lathe Operatorių
Commutators Assemblers
Punch Press Opera. Papr. Darb. 
Fin Straighteners Dirbt. Pagelb. 

Dykai ligoninės ir gyvybės 
apdrauda. Cafiterijoj valgis 

žemomis kainomis. 
EXCEL AUTO RADIATOR 

COMPANY 
320 E. 21 st Street

ASSEMBLERS
SPRAYERS
PAKUOTOJŲ

ELECTRICAL TESTERS
★

Vakarienė kolegijos 
naudai

Waterbury, Conn. — Ge
gužės 21 d., 6 vai. vakare, 
Šv. Juozapo avetainėje j/vyks 
vakarienė l^rianapolio Ko
legijos naudai. Vakarienę 
rengia TT. Marijonų Bendra 
darbių kuopa.

Atvyks iš Marianapolio 
studentai, kurie paruošę gra 
žią programą. Brolis Banys, 
MIC., programą ilgai ruošė, 
dėlto bua kuo pasidžiaugti.

Programe dalyvaus ir 
Stulginakų šeima, kuri yra 
koncertavus įvairiuose mies
tuose po Naująją Angliją ir 
New York. '

Taipgi dalyvaus kun. Vin
cas Andriuška, MIC., ia Ma-.... bious Corps (abu Anglijoj), nampoho ir kiti kunigai bei ggt Joaeph Jesinskaa _ Ar.

my Air Corps, Florida; M-svečiai.
Komisijoj darbuojasi Jad

vyga Stulginskaitė, pirmi
ninkė; Marijona Stankevi
čienė, Magdalena Karinaus- 
kienė, Dorma Gudiškiūtė, 
Elzbieta Matuliūnienė, Ma
riutė Kašėtaitė, Morta Za- 
ilskienė, Konstancija Jesu
laitienė ir Ona Girdžiauakie- 
nė.

Prašome visų lietuvių da
lyvauti, nes programa bus 
labai linksma ir tuo pačiu 
paremsite gerą darbą šelp
dami savo vienintelę lietu
vių kolegiją Amerikoje.

Jadvyga. Stulginskaitė

HELP VVANTED — MOTERYS

Pantry ir Daržovėms 
MERGINŲ

Aukš. Mokestis ir Valgis 
Geros Darbo Sąlygos

THE STEVENS NOTEI
Atsišaukit 

Employment Ofisan
725 S. YVABASH AVE.

REIKIA MOTERŲ 
Dirbti prie elektros siuvimo mašinų.

Išmokinsim.
AMERICAN CASKET CO.

• 1113 W. VVashington Blvd.

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

ADVERTISE
In America’s Greatest'

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1900 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488
LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

******* *

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tok) darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

Iš Grand Rapids
PRAEITOS SAVAITES 
NAUJIENOS

Karo žinios. Praeitą sa
vaitę Mrs. Nellie Jesinakie- 
nė, nuo Front Ave., gavo ži
nią iš Karo Departamento, 
kad jos sūnus Pvt. Wm. P. 
Jesinskas, 126th Infantry, 
buvo sužeistas mūšiuose 
Saidor New Guinea. Tai jau 
antrą kartą jis tapo sužeis
tas. Pirmą kartą sužeistas 
mūšiuose Būna saloj. Pvt. 
Jesinskas ne vienas tos šei
mos karo tarnyboj — tūri 
tris brolius ir du svogerius 
— Cpl. Peter Jesinskas — 
Engineer Corps; Pfc. Ant
hony Jesinskas — Amphi-

Sgt. Chas. White ir Pvt 
Wallace Ference, abu Angli
joj — Ajr Corps.

Vieši namie. Sgt. Virginia 
Bielecki, WAC, iš Hunter 
Field, Ga., parvyko namo 
kelioms dienoms poilsio pas 
tėvus Frank ir Anna Bieleo- 
ki. Šią savaitę grįžta atgal

Apsivedė. Geg. 13 d. bu
vo vestuvės Margaret Kuk
ta, dukfcės Jokūbo ir Onos 
Kuktų, au Lt. John P. Nor
kus, sūnum Jono ir Uršulės 
Norkevičių. Lt. Norkus ran
dasi Camp Mafey, Texa& 
Jaunavedžiai apsigyvens Pa
ris, Texas.

Laidotuvėm. Marijona 
žvirždienė, 54 m. amžiaus, 
praeitą savaitę (ketvirtadie
nį), nuvykus pas gydytoją, 
mirė jo ofiso rūmu-ose. Ve
lionė buvo narė Šv. Rožan
čiaus dr-jos. Palaidota geg, 
15 d., parapijas kapinėse. 
Paliko liūdėti vyrą Albertą, 
sūnų Pfc. Albert, kuris mo
kosi Marąuette University, 
Milwaukee; dvi seseris — 
Mrs. Margaret Petrulis, čio 
nais, ir Mrs. Agnės Marko- 
witz New York.

Henry Chas. Labiotka, 30 
m. amžiaus, mirė gegužės 14 
d. Palaidotas parapijos ka
pinėse. Paliko liūdėti žmoną 
Adelę (buvusią Nausėdaitę) 
ir tris mažas dukre’es, taip
gi brolį Stanley ir seserį 
Anna Rusilovski.

Gegužės pamaldos. Geg. 7 
d. popiet parapijos bažny
čioje buvo pamaldos ir iš
kilminga procesija mokyklos 
mergaičių ir apvainikavimas 
Švenčiausios Panelės Mari
jos.

Motinos Diena. Mot. Są
jungos vietinė kuopa minė
jo Motinos Dieną iškilmin
gai. 8 vai. rvto didžiuma kuc 
pos narių dalyvavo šv. Mi
šiose ir priėmė šv. Komuni
ją “in corpore”. Po Mišių 
visos nuvyko į mokyklą, kur 
buvo suruošta pusryčiai, ku
riais rūpinosi narės Ver. 
Kamai c k ienė ir Elz. Liū
džiu*. Per pusryčius buvo 
trumpa programa, suruošta 
narės Albinos Kamsickaitės 
pagerbimui motinų. Pofpiet 
iki vėlaus vakaro kuopa tu-

(Nukelta į 7 pusi.)
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1334 South Oakley Avė. Chicago, IUInols
Published Daily, exccpt Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Aasociatio^

$8.00 per yęar outaide of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
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Metams 
Pusei n

Bendradarbiams ir korespondentams rafitų negrąžiname. Jei neprašo, 
ma tai pądaryti ir neprisiunčiama tam tikstui pašto ženklų. Redakcija 

‘*1ko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypačpusi lai t
korespondencijas sulig ____I
trumpai ir aiškiai (Jei salima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius

oraspondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti

tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered ag second-Class Matter Marcb 31, 1916 at Chicago, Dl. 
Under the Act of March 3, 1879.

Sėkmingai daužomos naciu pozicijos
Sąjungininku jėgos Italijos karo fronte žygiuoja pir

myn. Sulaužyta taip vadinama Gustavo linija, paimta 
keli tūkstančiai vokiečių belaisvių, kurių tarpe yra daug 
Rusijos fronto veteranų. Dabar jau triuškinama ir 
Hitlerio linija. Sąjungininkai užima Cassino tvirtoves, 
kuriose vokiečiai per penkis mėnesius laikėsi. Iš Cas- 
sino sričių,, kaip pranešama, vokiečiai traukiasi. Mano- 
iųa, kąd šiuo metų sąjungininkai daužo paskutinius di
džiuosius nacių įsistiprinimus pakelyje į Romą.

Visą laiką vokiečių propagandistai savo žmones įti
kinėdavo, kad Vokietija karą laimės. Nepasisekimus 
karo frontuose jie bandydavo paslėpti. Bet, dabar, kai 
sąjungininkai pradėjo sėkmingą ofensyvą Italijos fron
tą, ir vokiečių spaudoj ir per radijo, kaip pranešama, 
reiškiasi pesimizmo. Net sugestijonuojama, kad tame 
fronte vokiečių armija galinti pralaimėti. Tai reiškia, 
kad pati vokiečių karo vadovybė jau nebepasitiki savo 
jėgoms. Išlengvo ji, matyt, nori priruošti vokiečių vi
suomenę prie dar blogesnių žinių.

Vokiečius, suprantama, nervuoja ir baugina sąjun
gininkų rengiama invazija į, kontinentalinę Europą. Jei 
jie dabar esamų frontų nebeatlaiko, kas bus kai ga
lingos ir gerai prirengtos sąjungininkų jėgos smogs 
vokiečiams iš visų keturių šonų ir iš oro? Atsakymas 
aiškus — bus galas nacizmo ir fašizmo kruvinam 
siautimui.

Kas bus kalčiausias?
“Newsweek” savo vėliausioje laidoje paduoda kun. 

Crlemianskio kelionės į Maskvą ‘‘inside story”. Anot 
to laikraščio, praėjusį mėnesį Stalinas asmeniniu laiš- 
k i kreipęsis į Prezidentą Rooseveltą, kad būtų išduoti 
paspcrtai kun. Orlemanskiui ir prof. Lange IceJlonei į 
Maskvą. Pirmiau Stalinas prašęs duoti vizą Leo Krzyc- 
kį, Amalgamated Clothing Workers Union pareigūnui, 
bet šis iš “priežasties nesveikatos” atsisakęs važiuoti.

Baltasis Namas šį reikalą pavedęs užsienių reikalų 
departamentui. Sekr. Cordell Hull susidūręs su ypa
tinga dilema. Neduosi pasą — Staliną užgausi; išduosi 
— pasaulis pamanys, kad Orlemanskio-Lange * misija 
turi vyriausybės pritarimą.

Pasportai vis tik buyo išduoti. Bet išduoti su ta są
lyga, kad tų “misijonierių” kelionė turi išimtinai pri
vatinio pobūdžio.

Visame tame nelemtame incidente didžiausias kalti
ninkas buvo Stalinas. Jis nekorektingai pasielgė kvies
damas į pasitarimą ne valdžios žmones, bet privatinius 
acmenis. Jis kaltas ir dėl to, kad kun. Orlemanskio ke
lionę į Maskvą garsino tuo tikslu, kad pasėti suiručių 

' Amerikos žmonių, lenkų visuomenės ir katalikų tarpe. 
Stalino pasielgimas buvo nedžentelmeniškas ir, toli gra
žu, nediplomat iškas. Jis pasielgė kaip paprasčiausias 
komunistų agentėlis.

★
Chicagca lietuviai Amerikos Raudonojo Kryžiaus va

juje savo kvotą išpildė su dideliu kaupu. Reikia svei
kinti tuos mūsų veikėjus, kurie vajaus metu uoliai dar
bavosi ir tuos lietuvius, kurie aukojo Am. Raud. Kry
žiui per lietuvių komitetą. Čia gražiai galima pritai
kinti priežodį — kur vienybėj ten ir galybe. w

Svarbūs ir reikšmingi nutarimai
NEW YORK IR NEW JERSEY LIĘTUVIŲ ŽODIS

Praėjusį sekmadienį' Pennsylvania viešbuty New Yor
ke įvyko gausinga ir sėkminga New Yorko ir New Jer- 
sey lietuvių draugijų konferencija, kuriai pirmininkavo 
red. Juozas Laučka, sekretoriavo Francis A. Lapė. 
Mums prisiuntė konferencijos rezoliucijas, kurios mus 
džiugina, nes jose reiškiasi gilus patriotizmas, momen
to reikšmės supratimas ir noras vieningai dirbti Ame
rikos pergalei ir Lįetuvos išlaisvinimui.
PREZIDENTAS, ATLANTO ČARTERIS IR KARO 
PASTANGOS

Konferencija pasiuntusi telegramą Prezidentui Roose
veltui, kurioj teisingai ir stipriai užakcentuojama At
lanto Carterio svarba. Jo] išreiškiamas įsitikinimas, 
kad mažos, taikingos ir pažangios tautos turi dalintis 
atsakomybe taikos palaikymo sistemoje, bet nebųti pri
klausomomis nuo kelių didelių valstybių dominacijos 
ir ginkluotes jėgos. Kadangi šiuo momentu Atlanto 
Čarieris susiduria su didžiuoju bandymu, Prezidentas 
Rooseveltas prašomas atnaujinti savo ir Amerikos žmo
nių ryžtingumą atstatyti visų Europos tautų, totalita
rinės agresijos pavergtų, nepriklausomybę, o ypač Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos.

Amerikos karo pastangų reikalas dar labiau sujungti 
Amerikos lietuvių jėgas ir sukoordinuoti jų ^veikimą 
greitesnei Amerikos pergalei. Pasižadama stipriai ir 
organizuotai darbuotis penktosios U. S. karo paskolos 
vajuje, kuris prasidės birželio 12 d.

Labai graži rezoliucija priimta ir Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus rėmimo reikalais. Be to, New Yorko 
konferencija pažadėjo paramą National War Fund va
jui ir taip pat svarstė lietuvių nuo karo nukentėjusių 
šelpimo reikalus.
IŠKĖLĖ NAUJ£ SUMANYMU

Lietuvių konferencija New Yorke iškėlė naują su 
manymą — siųsti delegaciją Vašingtonan patirti kokia 
prasme Atlanto čarteris taikomas Baltijos valstybėms 
— Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Paraginta Amerikos 
Lietuvių Taryba, kad ji “imtųsi skubių žygių tokią 
delegaciją sudaryti iš rajoninių konferencijų numaty
tų asmenųi, taipgi pakviečiant latvių ir estų kilmės 
mūsų bendrapiliečius toje delegacijoje dalyvauji.
UŽGYRE LIET. AM. INFORMACIJŲ CENTRU

i i JhPažymėtina, kad konferencija, be kitų svarbių ir ge
rų nutarimų, priėmė tokio turinio rezoliuciją:

‘‘New Yorko ir New Jersey Draugijų Konferencija 
džiaugiasi ir reiškia dėkingumą Amerikos Lietuvių Ta
rybai, kuri New Yorke steigia taip reikalingą ir seniai 
lauktą Informacijos Centrą.

Konferencija savo atstovaujamų draugijų vardu pa
sižada visokeriopai remti šį Informacijos Centrą ir vi
sas atsiųstas ir surinktas aukas skiria šiam centrui 
paremti.

Karui triukšmingai beeinant prie galo ir prie Jung
tinių Tautų laimėjimo, mūsų pilietinė pareiga yra su
sirūpinti, kad ne tiktai šis karas, mūsų kruvinų aukų 
kaina, būtų laimėtas, bet kad ir taika būtų laimėta. 
Su apgailestavimu tenka stebėti komunistiškų totalita- 
rininkų neišnykimą karo metu ir jų įkyrias pastangas 
taikai pralaimėti, visai eilei tauių pavergti. Lietuva, 
ir jos gerosios kaimynės, Latvija ir Estija yra šio karo 
nekaltos aukos. Jų pavergimas ir jų gyventojų pasmer
kimas visiškam išnykimui Rusijos gelmėse, kai kam 
gali atrodyti lengva kaina Rusijos apetitams laikinai 
patenkinti. Tikrovėje, Baltijos kraštų pavergimas ir 
atidavimas Rusijai — prieš tų tautų valią — reikštų 
šio karo pralaimėjiimą, Atlanto Carterio sulaužymą, 
žmonijos sąžinės suniekinimą.

Visomis išgalėmis remdami Amerikos karo pastan
gas, ir mūsų šdimų nariams bekovojant karo frontuose, 
mes įpareigoti laimėti taiką. Lietuvių Amerikiečių In
formacijos Centras tebūna- mūsų visų pasiryžimo reiš
kėjas, mažųjų tautų užtarėjas. Visi į laiką!”
VISI IŠVIEN UŽ AMERIKOS PERGALĘ IR 
LIETUVOS LAISVĘ

Tad, matot, kiek gražių nutarimų priėmė Lietuvių 
Konferencija New Yorke. Panašius nutarimus priėmė 
Pittsburgh, Pa., ir Philadelphia, Pa., konferėncijos, ku
rios taip pat įvyko praėjusį sekmadienį. Labai svarbu, 
kad konferencijose reiškiasi vieningumas ir ryžtingu
mas aukotis Amerikos pergalei ir Lietuvos nepriklau
somybei atsteigti. Taip jau yra labai svarbu, kad rajo
ninės draugijų konferencijos daro atitinkamų žygių dar 
labiau susirišti eu Amerikos Lietuvių Taryba.

Busimąjį sekmadienį panašios rajoninės lietuvių drau
gijų konferencijos įvyks — Chicagoj, Binghampton, N 
Y., ir Cleveiand, Ohio. Neabejojame, kad ir šios konfe
rencijos praeis sėkmingai kiek savo gausingumu, tiek 
nutarimais ir darbais.

Pats šių konferencijų sušaukimas yra naudingas. Bet 
kai bus pradėta jų nutarimus vykdyti į gyvenimą, tik
rai daug gero bus padaryta ir Amerikai ir Lietuvai.

t

GEGUŽES
MENUO

Kaso Vysk- P. Bflčy», MIC.

PIERRE MAURICE

Gegužės 19, 1944
VIEŠPATS SU TAVIMI

Žmogus lyg žvakės liepsi 
na: čia dega ir šviečia^ bet 
pūstelėjo kas nors ir nebė
ra liepsnos! Išminčiai nu
liūsta, įsigilindami į tą žmo
gaus gyvenimo nepatvaru
mą. Jie ir mes visi supran
tame, kad šiandien žmogus 
yra, bet pirm keleto dešim
čių metų jo nebuvo. Praeis 
kitos kelios dešimtys metų: 
ir beliks vien atmintis, kad 
žmogaus būta. Liksis dulkių 
sauja ir dar, rasi, vienas ki
tas kaulas. Begu bus nau
dos iš pastangų paminklu 
žymėti tą vietą, kur būta 
lavono kapuose. Žmogus čia 
yr, čia nėr! Laimė, kad dar 
turime sielą, bet ir jos ne
marumas — ne iš savęs.

Dievas yra amžinas. Jis 
nesikeičia ir nesensta. Iš Jo 
ir mūsų siela turi savo ne
marumą. Mums žiūrint pa
stovi išrodo jūros uola, nes 
jos pasikeitimo nematome, 
kol bangos, į ją atsimušda
mos, putoja ir susmunka. Ta 
uola nėr patvari. Ji tik pat
varumo ženklas. Yra tiktai 
vieni amžinoji Buitis, iš Ku
rios visa besikeičiančioji 
buitis yra savo esimą ga
vus. Ta amžinoji, nė laiku, 
nė erdve neribotoji, Buitis 
yra Dievas.

Laimingas yra žmogus, 
kurs sutampa, su Dievu, nes 
iš Jo ir per Jį gauna pasto
vios stiprybės. Dievas pada
rė, kad mes esame. Iš Die
vo turime savo kūnų gyvy
bę, iš Dievo ir sielos nema
rybę esame gavę. Esimu, gy
vybe, nemarumu esame su 
Dievu.

Su Marija, V. Jėzaus mo
tina, V. Dievas buvo ne vien 
tais trimis būdais. Jis su ja 
ja buvo kaip su tobuliausiu 
Savo kūriniu, daug arčiau 
ir daug pilniau negu su pra
našais, kuriems davė regėti 
tiesų, neregimų šiaip žmo
nėms. Jis buvo su ja, labiau 
negu au patrijarkais, ku 
riems padėjo atlikti karžy
giškus, visam pasauliui iš
ganingus uždavinius. Jis su 
ja buvo labiau negu su šven
taisiais, kurių veiksmuose 
žėrėjo Dievo šventybės ga
lingoji šviesa. Su Marija Die
vas buvo, kaip Tėvas su duk
terim ir kaip Sūnus su mo
tina, kaip Šventoji, gaivi
nančioji Dvasia su skais
čiausia ir tobuliausia siela. 
Šituo savo artumu su Dievo• - - - -M • -«• -• . -
Asmenimis Marija pakilo 
aukščiau už visą gamtą ir 
už ’ visą dvasių pasaulį.

Sutapkime ir mes su Ma
rija, tai pamatysime, kaip 
aukštai iškilsime!

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys)
Gal tai dėl to, kad En- 

guerrandas taip savotiškai 
laisvai sprendė šitą klausi
mą, bet jo žmona griežtai 
pasipriešino:

—Kaip? Danielius Dona- 
dieu yra iš patvorio! Ar tu 
tai žinai!

—Atsiprašau, jei aš tave 
užgaunu; aš tik paprasčiau
siai pareiškiu, kad taįp ga
lėjo būti...

—O aš tau sakau, kad ši
tas vaikas ne iš patvorio.

—Aš to neginčysiu, ir aš 
tau užtikrinu, kad aš visai 
nenoriu, kad jis būtų tokio 
kilimo, tačiau pastebėsiu, 
kad 18 metų žmogus,, jau 
turįisi patraukimą nusikals
ti, parodo abejotiną kilimą.

Ponia Enguerrand nulei
do galvą, lyg būtų staiga 
kažko prispausta, ir paskui, 
atsigavusi, tarė:

—Ne, ne, nereikia priim
ti šių pasakojimų nepatik
rinus. Tiesa, atrodė, kad šis 
berniukas turėjo karštą tem 
peramentą, bet dar negalima 
sakyti, kad galėjo įvykti tai, 
kas apie jį pasakojama. Tu 
gerai žinai, kad šitame kraš 
te—tu pats tai pastebėjai 
daugely pašnekesių, — neži
nia kaip susidaro plačios 
nuomonės. Mums pasakojo, 
atsimeni, kad Baurainas e-

z

18 Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

sąs garsiakalbis visai apy
linkei ir kad jo pirmeiviš
kos politinės pažiūros jam 
padėjo įsigyti didelę įtaką. 
Tiesa, jo girtavimas yra ži
nomas, bet šitoje gero vyno 
šalyje žmogus, kuris neda
ro garbės šitam gėrimui, 
nevertas gyventi Tracy Po- 
uilly apylinkėje. Priešingai, 
su mielu noru čia atleidžia
mi perdėjimai šiuo atžvil
giu. ;

Ir po kelių minučių tylos 
ji tarė:”1' '1 ’

—Klausyk, aš noriu ma
tyti šitą Baurainą; ęik su 
manim. ♦

—Ar tai vertai vargo? Tu 
gerai supranti, kad, jei tavo 
Baurainas apkaltino augin
tinį, jis neatsisakys nuo ši
to nusistatymo, kurį turėjo 
iki šiolei. Iš kitos pusės, aš 
nemanau, kad tu galėsi jį 
sugauti meluojant, nes jis 
galės tas aplinkybes papa
sakoti, kaip jam patinka.

—Taip, tur būt, tavo tie
sa. Tačiau aš turėsiu suras
ti tiesą iš to, kas yra apie 
tai pasakojama. Man sakė, 
kad tą mergaitė, kuri draug 
su juo augo, išvykusi į Ne- 
versą; gaila, galėčiau ją pa
klausinėti. Bet aš galvoju, 
gal verta pasimatyti su kle
bonu? Tu atsimeni, kad jis 
pąžinojo Danielių Donadieu.

(Bus daugiau)

fa A PC

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
rf pigesni nuošimtį — be bomtthM 

PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Mūsų J>ačių padirbti graiūa 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mftn

Of
Studlo Couch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD '



^Penktadienis, geg. 10, 1044 DfSNBAfeTIS DRAUGAS CĮJJCAGO. ILLINOIS B

MOTINA BUDĖTOJA
Visas gegužės mėnuo tu- kad ji nenusileistų. Vytės 

ri ypatingos reikšmės moti- Nemunėlio žodžiais beta-
noms. Šis mėnuo yra Mari
jos garbei pašvęstas laiko
tarpis, vienas sekmadienis 
motinoms pagerbti yra ski
riamas. Todėl mes čia sa
vo malonioms skaitytojoms 
duosime kun. J. Prunskio 
surinktų Lietuvos poetų iš
sireiškimų, jautrių poezijos 
posmų apie motiną budėto

jiNaktužę ant rankelių,
Dienužę ant akelių
Tu pražiūrėjai šviesias 

akeles,
Kol mane užauginai.

Liaudies daina
DĄINA PRIE LOPŠELIO

J. Augustaitytė-Vaičiūnie
nė aprašo, kaip motina, kai 
*au krosnyje ugnis užgeso. 

wdaįnuoja — užmikit, vaiku
čiai, užmikit mažieji:
Aš lopšį daina iškaišysiu 
Ir žydrumas erdvių išpiršiu, 
Kad akys, pasaulį išvydę, 
Pamirštų žemės paviršių...

Tikrai, laimingiausios die
nos, kai jas lydi budri mo

tutės globa. Teisingai Vytė 
Nemunėlis mažiesiems sa
ko: 1 jį
Žaisk, vaikuti, mažytėli,
Kol linksma širdelė,
Kol mamytė ir paguldo 
Ir mamytė kelia.

Jauna poetė Gražina Tų- 
l^uskaitė, lyg savo kūdikys
tės atsiminimuos, eilėrašty 
“Prie Mano Lopšio”, taip 
pasakojasi:
Mano mamytės daina skam

bėjo,
Kai mane mažą lapšy 

sūpavo.
Dieną ir naktį ūžimas vėjo... 
Rrie mano lopšio daina

skambėjo...
Motina — tai gaivinanti 

saulė ir kiekvienas tik bijo,

riant:
Kai į saulę pasižiūriu, 
Vakaro saulužę,
Man ji primena kaip gyvą 
Mylimą mamužę... 
budėtoja...

Kaip vienas Lietuvos ra
šytojas parinko labai gerą 
žodį pakelės kryžiui nusa
kyti: RŪPINTOJĖLIS, taip 
kitas motiną taip gražiai 
pavadino: BŪDETOJA. Pa
duodame ištisai tą Butkų 
Juzės eilėraštį tuo vardu 
pavadintą:
Jis lopšy gulėjo.
Kokie stebuklai jį supo,
Kad vaikas akies mirksniu

dangun iškeliavo.
Mėnulis veidą bučiavo.
O žvaigždės aplink ratą ėjo... 
Atsibudo drauge su jom

žaisti.
Pas lopšelį tik mamytė 

tebuvo.
Gal šioj poezijoj perdaug 

modernizmo, bet ji mums 
duoda motinos budėtojos 1 
vaizdą, kuri tykiai sėdi kan
čioje prie Dangun iškeliavu
sio kūdikio, prie lopšio, ku
riame gyvybės jau nėra...

Tumas-Vaižgantas aprašo 
lokį, gal būt jo paties, mo
tutės vaizdą:

—Motutė meldėsi taip pat 
karštai, kaip karštai šeimi
ninkavo ir namus valdė: 
daug, dažnai, balsu verkda
ma, be galo nusilenkdama 
Apvaizdai. Vakarais dėko
dama jai už visa gera per 
dieną patirta, puldavo že-

MOTINOS DIENOS ATGARSIAI Škotijos lietuvaičių veikla
Praėjusį mėnesį Škotijos, 

Didžiosios Britanijos, Lie
tuvių Katalikių Moterų 
Draugija minėjo 15 mėtų 
sukaktį.

Šią draugiją įsteigti pa
dėjo kun. M. Krupavičius, 
kurs lankėsi Škotijoj 1920 
m. Draugija turi savo sky
rius įvairiuose Škotijos 
miestuose.

Atskiri skyriai dirba gerą 
darbą. Iš viso yra apie 300 
narių. Dičžiausis skyrius 
yra Bellshill su daugiau kaip 
šimtas narių. Glasgovo sky
rius irgi turi daugiau kaip 
šimtą narių. Carfin, Craig-

, . ‘~ ‘ : ~ 7... , neuk Blantyre ir BurnbankMotinos Dienos proga Washingtone, National Catholic Community Service klube, bu- ; „.7/7, - , . j , -v , ... x i. • turi po keliolika narių, Ho-vo suruoštos iškilmes, kuriose dalyvavo virs 500 karinėj tarnyboj asmenų ir valdžios * town -U8 turį per 39 
tarnautojų. Aukštai svečiu klube buvo Apaštalinis Delegatas arkiv. Amleto G. Cicog-1 nari Mothervve’l skyrius 
nani, kuris ta proga įteikė Motinos Dienos medalį vieno kareivio motinai, kaip atvaiz
de matome. (NCWC-Draugas)

Budrios ir veiklios
TAVE ME§ BRANGINAM 
BE GALO...

M. Vaitkus, motinos mei
lės pagautas, šaukia — Pa- į 
laimintas motinos dyvinas 
vardas:
Graži ir garbinga šventa 

motinyste!
Gyvenime mūsų ankstyba 

saulute!
Tu puošei, tu lepinai mūsų 

jaunystę,
Kaip brangiąją gėlę, jaut

riausią, švelnutę!
Šventųjų jausmų židinys, 

motinyste!
Tu uždegei širdis, kad bu-

lietuvaitės
Busimąjį sekmadienį įvyks 

gausinga Lietuvių Konfe- 
irencija Chįcagoj. Pastebi
ma, kad veik visos patrioti
nės lietuvaičių draugijos, 
kuopos bei klubai išrinko 
savo atstoves į konferenciją 
ir auką paskyrė. Konferen
cijos rengimo komitete mo
terys ir mergaitės svarbų 
vaidmenį vaidina. Tai paro
do, kad lietuvaitės puikiai 
supranta šio momento svar
bą ir savo tautines bei vi
suomenines pareigas.

MŪSŲ VIRTUVĖ
Mėsos pajus

4 puodukus virintų komu 
miltų, arba ryžių, 1 cibulį. 
2 puoduku tomačiųi, vieną 
trečdalį; šaukštuko pipirų, J 
valgomą šaukštą taukų, 3 
svarą žalios mėsos supiaus- 
tytos į mažus šmotelius, pu
sę šaukštuko druskos.

Ištarpink taukus, pridėk 
cibulį, ir, jeigu vartoji žalią 
mėsą, pridėk prie taukų ir

gyvavęs visą eilę metų, iš-, 
nyko, susirgus kelioms veik- 

.ilesnėms narėms.
Skyriai daro mėnesinius 

susirinkimus, šeimyniškus 
vakarus ir koncertus. Na
rės moka tam tikrą mokes
nį. Su Lietuvos Kat. Moterų 
Draugija buvo palaikomi 
gražūs santykiai.
DRAUGIJA GRAŽIAI 
DARBUOJASI

Š. L. K. Mot. draugijos 
veikimas yra religinis, tau
tinis ir visuomeninis. Numi
rus narei, draugės dalyvau-

cibulio ir kepink iki parus Ja eSzekvijose ir laidotuvė
se. Skyrių metinės šventės 
taip pat turi bažnytinę dalį. 
Paprastai ryte šv. mišios,

Pridėk tomątes, pipirus ir 
druską. Jei vartoji išvirtą 
mėsą, pridėk prie pakepin-

atėjo “Išeivių Draugui”, kai 
kadaise jis buvo įpuolęs į bė
das. Buvo pasiųsta pinigi
nės pagelbos L. K. M. Drau
gijos Panevėžio skyriaus iš
laikomam vargšų našlaičių 
“Lopšeliui”, mergaičių že
mės ūkio mokyklai Karmė
lavoje ir neregiams.

Moters gausiai parėmė 
aukas, sudėtas saleziečių 
koplyčios altoriui įtaisyti 
Pylėnuoge. Taipgi jos gera-, 
širdiškai parėmė Nemuno 
potvynio nukentėjusius ir 
vilniečius jau karui prasidė
jus.

Didelių nuopelnų moters 
turi pritraukdamos lietuvių 
jaunimą prie katalikiško 
lietuviško veikimo. Tai ypač 
aišku, kai moters rengia 
koncertus ar šeimyniškus 
vakarus, ar kaip švenčiamaf * . .• » • v
Motinos Diena, jaunimas vi
sada padėdavo veikalus su
vaidinti. Moterų dėka jau
nuomenei buvo duodama 
progos lavintis viešai lietu
viškai prabilti, geriau pažin
ti lietuvius ir jų tikslus. 
Kai moters padaro šeimy
nišką vakarą, tai malonų 
vaizdą salėje pamatai, — 
ten ir senutės, ten jų sūnūs- 
dukters, ten ir anūkai. Trys 
kartos dalyvauja darniam 
susitikime.

Kaip išimti rašalo 
dėmes

Rašalo dėmes galima iš-

Al

vom prakutę.
mėn kryžium, ją, kaip gyvą Tau šviečiant, tau šildant, 
apkabindama, ją karštai bu- dvasia išsivystė.
čiuodama, visus žodžius tie
siog žemei sakydama: “Juo
da Žeme, šventa Žeme! Aš 
tave nužemintai bučiuoju:

TRECIAS LAKŪNAS

Tave mes branginam be 
galo, mamute!

Šatrijos Ragana moka
nupasakoti, kaip motina 
tais šventaisiais jausmais 
uždega vaikų širdis. Rašyto
ja į motinos lūpas įdeda šį 
pasakojimą vaikams:

—Ar atmenate, vaikai, 
kaip vasarą auginote druge
lius? Kaip iš lėlučių ritos 
drugiai? Lėlutės liko tuš
čios, o gražūs drugeliai lėkė! nė. K. Srįubienė ir daugelis 
kažkur tolybėn. Lėlutė — kitų.
Lai žmogaus kūnas, o dru- \ ................-
gys — siela. Išsiritus iš sa- kasos ant nugaros paleis- 
vo lėlutės. lekia sau pas Die- tos drūktos, kaip dvi virvi 
vulį. Žinot, kokie nevienodi supintos. Tomis žaidė vaikai 
yra drugiai. Taip pat ir sėdintieji lovoje. Kojas bąs-

Pažymėtina, kad Sophie to cibulio su tcmatėm ir 
Barčus, vienintelė lietuvaitė 
kasdieninės lietuvių radijo 
valandos vedėja, praėjusį
pirmadienį visą savo radijo 
valandą paaukojo Lietuvių 
Konferencijai išgarsinti. Ji 
pasielgė labai patriotiškai ir 
dėl to visuomenė jai yra 
dėkinga.

Konferencijos surengimui 
daug darbuojasi Elzbieta 
Samienė, ALRK Federacijos 
apskrities sekretorė, E. Mi- 
kužiutė, SLA iždo globėja, ' 
p-lė Darakiutė, Nora Gugie-

peršildyk. Iš taukuok bliūdą, 
įdėk eilę košės, paskui mė
są įr dąžalą, uždengk eile 
košės, ant gurios uždėta pat uoliai dalyvauja meti- 
šmoteliai taukų. Kepk pusę nėję Carfin procesijoje, 
valandos. I Visuomeninis darbas pa

sireiškia įvairiais gerais

0 po pietų susirinkimas su imti saldžiam piene arba ap- 
koncertu ar pasivaišinimu. šlakščius citrinos sunka. Jei 
Kaspiet daromos moterims dėmės senesnės, tai reikia 
rekolekcijos. Moters taip apibarstyti citrinos druske-

Darbas yra nuolatinis gar darbais. Taip narės pateku- 
bės šaltinis. Tinginiavime — siog ligoninėn atlankomos, 
vien nepaliaujamas nusimi- vargingesnės sušelpiamos.
nimas. Carlyle. Su gausia pagelba moters

le ir užpylus verdančiu van
deniu kiek palaikyti. Tada 
išsiplauja. Spalvotos me
džiagos nuo karšto vandens 
gali netekti spalvos, tai iš 
jų rašalo dėmes reikia imti 
glicerinu ir paskui plauti 
šiltu vandeniu ir muilu.

Mrs. P. H. O’Neil iš Ames, Iowa, su dukterim sega sa
vo sūnui karo lakūno sparnus akto dienoje. Vienas jos 
sūnus lakūnas japonų nelaisvėj, kitas sūnus — lakūnas 
kur nors Pacifike. Dabar trečias baigęs karo lakūno moks
lą. (NCWC-Draugaa)

žmonių sielos. Vienos gra
žios. spindinčios, kitos pil
kos, šlykščios... Kiekviena 
graži mintis, kiekvienas ge
ras darbas, kiekvienas susi
valdymas — auksu ir vaivo
rykšte varaoja jūsų sielų 
sparnelius.”
LIGŲ IR V4JK}O 
nukamuota

Rašytoja žemaitė taip ap
rašo vienos vargingus moti
nos dalią:

—Ant lovos krašto sėdė
jo moteriškė, apsivilkusi 
multininiu sijonu, trumpais 
aplopytais kailiniukai^, gal
vą apskritai susirišusi ske
petuku, iš po kurio kybojo

nirčiai įsispyrusi į suplyšu 
sius veltinius batus, ant vie-1 
nos rankos pkrėmusi galvą į 
į lovos kraštą, antrąja lin- Į 
gavo lopšį. Buyo tat ketver
to smulkmės motina. Nega
lėdama užlinguoti kūdikio, 
paėmė ant rankų, vėl linga
vo, glostė, bučiavo, glaudė 
prie sąvęp, niekaip neįdavė 
peno. Nustojo vaikas verkti; 
išbalęs, pamėlynavęs, sun
kiai pūškavo motinos skrais
te. Ilgai ji žiūrėjo, pasilen
kusi į sergantį kūdikį, ir vėl 
bučiavo, o ašaros jos, kaip 
dvi pupi, nulašėjo ant ma
ciuko veidelip.

—Mama, sukurk ugnelę... 
taip šalta!”

ŽVAIGŽDES ŽVAIGŽDE

Kino artistė Gene Tierney, ištekėjus už Lt. Oleg Cassini, susilaukus pirmojo kūdi
kio. Neužilgo ji vėl pradės darbą naujoj 20 th Century-Fox f Urnoj “Laura”. (Acme- 
Draugas telephoto) *
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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 mandatus ir aukas, priimti ženklus ir 
snisipažinti.

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. Drangelis, pirm.
Kun. I. Albavičius, vice-pirm.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, 188*NOIS

ScVENTOVES ATIDARYMO ISK1LMESE

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

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

----- o-----

w *
Kun. Hilary Maria Doswald, Karmelitų vienuolių viršininkas, New York mieste ati

daro Pragos stebuklingojo Kūdikėlio Jėzaus naują šventovę. Tokių šventovių Ameri
koj yra keliolika. (NCWC-Draugas)

OOOOOO'T. SBDARYBE oooooo

LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 
KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR IŽDININ.

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

ANASTAZAS VALANČIUS, pirm.*
K. JODELI8, OT. CIBULSKIS, ▼. pirm.

ONA J ASPAR1ENC, r*it.
N. HRVTNSKAS, rinan.«ų rnAt.

Brasag j ' --------------- --------------

Rūpinasi prieglaudos i 
statyba

šiomis dienomis atitinka
mos Labdarių Sąjungos ko
misijos, sudarytos senelių 
prieglaudos statybai tvarky
ti, planuoja, kaip greičiau 
būtų galima baigti pradėta
sis darbas. Tasai klausimas 
buvęs rimtai svarstomas ir 
kunigų susirinkime.

Teko nugirs i, kad šią 
savaitę ar kitos savaitės pra 
džioje susirinks kunigų kle
bonų komisija, kuri yra už- 
girta J. E. arkivyskupo Sa
muel A. Stritch. Komisiją 
sudaro: gerb. prel. M. Kru
šas, kun. A. Linkus, kun. 
Ig. Albavičius, kun. A. Briš
ka, ir kun. J. Paškauskas.

Šiuos žodžius rašantis pa
tyrė, kad arkitektas M. Žal- 
dokas turi prirengęs planus 
ir viską, kas yra reikalinga 
užbaigti prieš pora metų 
pradėtus statyti namus. A. 
Rudis, žymus įmonininkas 
ir daug turįs patyrimo sta
tytoje, yra pasirengęs1 lab
dariams ir statybos komisi
jai pagelbėti.

Labdariai, neužmirškime, 
kad centro susirinkimas at
keliamas vieną savaitę anks 
čiau. Jis bus trečiadienį, ge
gužėj mėn. 24 d. paprastoj 
vietoj — Šv. Kryžiaus par. 
salėj. Darbo ir reikalų su
sirinkime bus daug, todėl 
visų kuopų atstovai, vis-os 
komisijos, centro valdyba ir 
direktoriai prašomi susirink
ti laiku, lygia-i 8 vai. vaka
re. A. Valančius, pirm.

Besirengiant prie 
gegužės 30 d.

Dabartiniu laiku Labdarių 
kuopose eina didelis bruzdė-

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Graži nraHžia ' Draugi;u atstovai ir vei-ViaZI piauZIa , kgj.aj prašomi lankytis į Fe-

Cicero. Federacijos 12- deracįjog susirinkimus, kad 
sis skyrius pradeda daugiau geriau susipažinus prOpagan 
darbuotis Lietuvai Laisvės , dinės spaudos klauflimais> 
atgavimo reikalais. Praei-: nes valdyba pakvies pie
tyje, kaip žinome, cicerie- genĮų kurie tuos klausimus 
čiai daug yra nuveikę Lįe- aiškins Taigi, Fe_
tuvos reikalais. Ir dabar ža- <jeracįjos 12 skyriaus susi

rinkimas bus gegužės 28 d., 
parapijas mokyklos 8-me

da taip padaryti.
Federacijos skyriuje yra 

susispietusios 19 draugijų*.1 kambaryje. Svarbu visiems,
Tai nemaža jėga ir ji gali 
daug nuveikti, jei tik visų 
draugijų atstovai lankys'su
sirinkimus, kuriuose svars
tomi svarbūs klausimai. Pa
vyzdžiui, kad ir pastaruoju 
laiku iškilęs sumanymas 
prie Federacijos Chicago 
apskrities įsteigti spaudos 
sekciją. Šiam sumanymui 
mūs skyrius pritarė, sekci
ją suorganizavo ir gegužės 
19 d. suruošė prakalbas pa
rapijos salėje. Kalbėtojais

jimas besirengiant prie rink- buvo kun. P. Daužvardis, 
liavos šv. Kazimiero kapi- j mokytoja Juozelėnaitė, kun. 
nėse ir pikniko Vytauto dar-1 g. Barauskas ir kun. Ig. Al-
že gegužes mėn. 30 d. Kuo
pose daromas gražus lenk
tyniavimas. Visur norima 
didesnį būrį aukų rinkėjų

bavičius. Žmonių į prakal
bas atsilankė vidutiniškai. 
Propagandinės spaudos rei
kalams surinkta aukų $56.75.

sumobilizuoti. Taip jau s:en Taigi, graži pradžia. Veik- 
giamaši kiek galint daugiau dama. sekcija, be abejonės
darbininkų piknikui prista
tyti. Kad prieglaud-os staty
bai būtų daugiau naudos iš 
pikniko, veikėjai stengiasi 
daiktelių parinkti ar tai do-

gaus ir daugiau rėmėjų ir 
susidarys didesnė suma spau 
dai ginti Lietuvos reikalus 
nuo užsimojusų, ją praryti 
diktatorių. Ciceros lietuviai

vanoms ar virtuvei, ar šiaip tokiems reikalams labai 
kokiems pikniko reikalams, duosnūs, tiktai reikia į juos 
Rūpinasi tuo ir labdarių ū- atsikreipti.
kio vedėjai, kad pikniko da

Rūpinasi tuo pačiu reika
lu ir Labdarių Sąjungos 
centro valdyba. Jos pirmi
ninkas A. Valančius ir laiš
kais, ir telefonu, ir gyvu ža- •
džiu prašo, kad sudaryto
sios statybos komisijos kiek snaudžia, 
galint paskubintų darbą. A- 
not jo, ižde jau yra dvide
šimts du tūkstančiai dole
rių. Kai prie prieglaudos na
mo atsinaujins statybos dar 
bai, lietuvių visuomenė bus 
duosnesnė ir sudės tiek pi
nigų, kiek reikės namui baig
ti ir įrengti.

Svarbu, kad J. E. Arki
vyskupas savo visokeriopą 
pagalbą yra pažadėjęs. Rei
kia tik, kad mes patys dau
giau ir rūpestingiau, ir be 
to, vieningiau padirbėtume.

$10 KLINIŠKAS 
IŠTYRINĖJIMAS 

PILNAS UŽ
$3

Atlaidai Roselande

dėlto visi kviečiami jame da
lyvauti. .,

Anastazas Valančius

DĖMESIO!
Tėvų Marijonų Bendradar 

bių 35-to skyriaus mėnesinis 
susirinkimas įvyks gegužės 
21 d., parap. mokyklos kam
baryj tuojau po paskutinių 
Mišių šv. Prašome visų at
silankyti. Valdyba

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Geg. 21, 22 ir 23 dieno
mis Visų Šventųjų bažny
čioj 40 valandų atlaidai. Pra 
sidės sekmadienį per sumą 
10 vai. ir baigsis antradie
nio vakare mišparais.

Pirmadienį, ir antradienį 
Mišios šv. rytais 5, 8 ir 9 
vai. Kitos šv. Mišios bus 
paskelbtos iš vakaro, atsi
radus daugiau kunigų.

Vakarais mišparai 7:30 su 
pamokslu. Pamokslus sakys 
šie kunigai: sekmadienio va
kare kleb. kun. A. Briška, 
pirmadienio rytą kun. Jul. 
Grinius, vakare — kun. A. 
Jagminas, MIC.; antradienio 
rytą — kun. V. Urba, vaka
re — kun. K. Barauskas. 
Prašome visų parapijonų 
naudotis gausiomis Dievo 
malonėmis ir dar kurie nė 
ra atlikę velykinės, atlikti. 
Bus svečių kunigų.

Kun. J. šaulinskas, kleb.

Bravo! Brighton 
Park vyčiai

Gegužės 14 d. parapijos 
svetainėj vyčiai lošė “Kat
riutę” 3 veiksmų, dramą.

Veikalas gražus ir vyčiam 
pasisekė atlošti.

N. Klimas, Keistučio klu
bo pirm., ir visuomenės vei- 

I kėjas, atėjo vyčiams * į pa 
galbą ir žydo rolę puikiau
siai atličo. Kastas Zaroms- 
kis, kuris lošė jaunikio tėve 
rolę ir šarkauskienė, kuri 
nors turėjo sunkumų lietu
vių kalboj, “Rožytės” rolę 
atliko su pagyrimu. Spiraus 
kaitė, Rekašiūtė, Antanas 
Rudokas, Brazauskas ir ki
ti irgi puikiai lošė. Tenka 
tik pasakyti, kad rolės ne
buvo gerai paskirstytos. Ži
noma, karo laiku, daugeliui 
narių esant tarnyboj, kitaip 
ir negalima. Džiugu, kad 
vyčiai turi dar įdomaujan
čių scena veikėjų. Girtina, 
kad jaunimas nesidaužo po 
gatves, bet užsiima tokiu 
gražiu ir pavyzdingu darbu, 
kaipo palaikymas lietuvių 
kultūros, dramos ir kalbos.

Vyčiai, Brighton Park 
kuopa, jau 30 metų kaip su
organizuota. Visuomet gra
žiai veikia. Visas jaunimas 
kviečiamas tapti nariais kuo

pos ir prisidėti prie gražaus 
veikimo jaunosios kartos.

‘•L.”

Senovės graikų ir romėnų 
literatūroje (raštuose) ne
galima rasti žiurkės vardo. 
Spėjama, kad tais laikais 
žiurkės gyveno dar tolimuo
se miškuose.

NATŪRAI! IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PbhJITŲ

TAKTUJAMA8 NAUJAS PLASTI (J MA- 
TUMULAS NATUKAIJM UVH 
■PALVUS DANTĮ* PUUTUMM.

NAUJOS
■vauca Velvalone OANTVVIAITUS

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ

Naatatnuoda. Bo akoolo. Natūrai** ap*|. 
Taa. Nabljnka. Visoj kaly tlnomoa dantų 
plaltoa. Parmotume* crystal clear plaltea.

Plaakanoa sunkumo, aoaltorta, Pntm- 
kLalmaa koruntuota*. MaLortolaa labai pa
satas | gamtini. Vlaaoo dlaoas talayia* 
SaUanaTtauta. Apskaičiavimas Teitai.

Darome p'eitM įspaustas ir 
gautas tik ii lalsniuotų dentislų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO. 

1184 8. Ashland 2n«l Fl. Mon. 9251
Atdara ooo t Ud A tdta*. ano t lkl i. 

KLIBAMI! LUflIJVISKAl

8846 W. 2 61 h St. 2nd Fl. Latr. 2908 
80 N. Dearborn Rot. 806, Sis 8648 

Vldurmlaafilo vai. I—t. Aatradisn* lr
ItstvIrtaAleail auo • Ud T.

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

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

J
at MIRACLE" sienoms

M A LIA V A
1. VIENAS APDENGIMAS 

užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma- 
liavotoms sienoms ar lu-Jt '• T

boms, .vvallboard, 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.

naOAUON
?ast<fom

MIRACLE WALL F1NISH

BERLAND'S
PAINT STORE

Mes PristatomĮ9i7 g Halsted St. T«ler®nl>s 
Visur CANAL 1684

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

Jr
PASISKAITYMAS GEGUŽES MENESIUI —

lyvius savojo ūkio produk
tais pavaišinus. Centro val- 
dyha ir komisijos irgi ne- 

bet darbuojasi,
kad visus ir rinkliavos lr 
pikniko reikalus tinkamai 
sutvarkyti.

Atrodo, kad dabar lau
kiamoji “Decoration Day” 
labdariams duos Labai daug 
darbo, bet tasai darbas at
neš gražios naudos statomai 
lietuvių senelių prieglaudai. 
Vienu žodžiu, darbas apsi
mokės. Sunkiai ir nuošir
džiai dirbančius lietuvių vi
suomenė tinkamai įvertina 
ir jų darbą gausiai paremia. 
Parems ir labdarių darbą.

Labdarys

83

nZIAKAH Ir Fl l'OKOACOPIC

X—RAY—
KRAII.IO IR URINALO 
TIRINft-IIMAS—VtKkta ai
-apmatai spksin«Tlm>ui tokio lltlrln* 
limo yra |1«. Ir m«s ovorantuojams 
lama patenkinimų arba Jūs mums nlakn 
nsmokato

JOKIO MOKRRCTO NEREIKIA 
PARITARIMIII 

KRONT4KO8 I.IOO4 
PAHBKMrNOAI GYDOMOS 

YARTCORH OTRIOS. kolų ropos. Ir 
nanailal kolų iMlnlmal llhsumatlama 
SKILVIO SKAUSMAI. nsvlriklnlrnaa 
Asarančloo pllvtnba lalsdoa ar uiklatA- 
limaa
KRAUJO t.IOOR. silpno novarouslo 
įnamis Ir krau'e ntnuodljtmua II prte- 
tastlss kronllkų IIku AukMo kraujo 
apnudlmaa.
Onos LIGOS. nloiAJImna. darančios 
■>»«ama. paorlaata ar spuorų 
HRINAI. INTAI SKAUSMAI. prostntl- 
tla aksudlloa Ir 1 numirimo KRONIS- 
KOS Ltooa Ar atalkeltl rolkla nak
timis?
• NrOI-ATINB* PASKKMftS
• Tonini, pnlenarvtnlmaa
• įniko sapraradlmas
• tos* kaina. I^sirrsmlo A*Iyrmnla

M P. S KALBAME LENKIŠKAI 
CHICAOO MEIMCAI. INSTITUTO 

to» SOUTH STATE STREET 
K««i|>*« Adams tostam Anktta
TALI 8 ryto Iki 6 rak. Stknmd. 1A-1.

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATUS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, tulferlnės vanioe duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA. 8*vlninkas

SVEIKA MARIJA
Lietuviškai parašė

KUN. ANTANAS PETRAUSKAS, M.I.C.

Kaina tiktai 35c
šioji graži knygutė tari 200 puslapių ir 8 paveikslus; pilnai 

yr* išaiškinama t* gražioji maldelė, “Sveika Marija”.

Šino laiko yra labai svarba, kad geriau suprastnmėm tuos 
labai gražius Švenčiausios Panelės maldelės žodžius.

Siųskite savo užsakymus šiuo adreso šiandien —

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

aa aa

J

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Seimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMASOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15, Išskiriant
Sekmad. 

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO. VAIDINANT 

“TACKCNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.
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MALDOS UŽ LKTUVĄ IR MALDOS APAŠTALA
VIMO NARIAI

Apaštalų pasauly yra vi
sokių. Vieni skelbia pasau

liui Kristaus Evangeliją, 
' krikštija, atleidžia nuodė

mes, kiti tam rengia dirvą, 
kiti auklėja jaunimą, vėl ki
ti apaštalauja per spaudą 
ir Lt. dar kiti po kasdieni-

daviČie.nė, Vaičekauskas, Mi- 
kužienė, Naaakaitiėnė, Vi- 
sockienė, Jackūnienė, Kihar- 
tienė, Norušienė, Česienė, 
Aleknienė, Svenciskienė, Bal 
sys, Gedvilienė, Barkauskie-

Grand Rapids, Mich.
(Tęsinys iš 3 pusi.)

rėjo surengus pramogą mo
kyklos kambariuose, kur rū
pestingai darbavosi mūs e- 
nerginga, darbšti pirm. A- 
gata Naudžius su komisiją 
ir valdybos narėmis. Pramo-

. „ .. . . _ „ . . . ga visais atžvilgiais pavy-ne, Macij.UBk.ene, NaT.ck.e- Ro buvQ
nė, Rakštienė, Jucikienė,

nio darbo dirbtuvėse ir triū- Treinauskienė, SimonaVičie-
so namuose, apaštalauja 
maldomis, tai Maldos Apaš-K
talavimo nariai. Šiuo mėtų 
jie otganizuojaši maldoms 
už Lietuvą.

Štai, Bridgeporte ir Brigh 
ton Park Apaštalystės drau
gijos susirinkimuose, susi
organizavo grupelės žmonių, 
kurie kiekvieną sekmadienį 
eis prie šv. Komunijos už 
Lietuvą. Brightonparkiečiai 
nusitarė ir šv. Mišias užpra
šyti už Lietuvą kiekvieną 
mėnesį,. Manoma, kad jų pa
vyzdį paseks ir kitų para
pijų Maldos Apaštalavimo 
nariai. Tačiau čia ne vienos 
kokios draugijos pareiga, 
bet visi kas tik myli Lietu-

> vą turėtų prisidėti prie to 
sąjūdžio. Dirbkime ir Dievo 
pagalbos prašykime, nes nei 
vieno gero žmogaus sąžinė 
negali būti rami dėl Lietu
vos padėties.

Sekantieji Maldos Apašta
lavimo nariai ir nenariai, tik 
Lietuvą mylintieji patriotai 

r pasižadėjo aukoti šv. Komu
niją už Lietuvą kiekvieną 
Šekmadiėrų: B. Tūbelis, A. 
Daugirdas, mok. Juozelėnai-
tė, P. Jančauskaitė, Sadaųg 
kaitė, Žemaitienė, 'Pretikat- 
tė, Mačiulis, Benč, Kriščiū- 
nienė, Nedvaraitė, Šidlaus- 
kaitė, Bučienė, Jackienė, 
Budrevičienė, Budrevičius 
Šliogeris, Šliogerienė, Kras- 
nauskienė, Pvčauskienė, Ra-

nė, Meistininkienė, Bliūdžie- 
nė. E. S.

Parengimas naujiems 
ligoninės įtaisymams

Gegužės 23 d., šv. Antano 
parapijos salėje bus paren
gimas (card and bunco), kad 
sukėlus pinigų įtaisymui 
naujo departamento Loretto 
ligoninėje, kur Šv. Kazimie
ro seserys vadovauja.

Šį parengimą ruošia Lo
retto Ligoninės Bendradar
bės ir tai yra tik vieųas iš 
daugelio parengimų šios li-

riamas parapijos naudai.
Sekantį vakarą pirmihln- 

kė visas darbininkes savo 
namuose p&vaišiho.

Dabar kuopa rengiasi prie 
parapijos metinio vasaros 
hazaro, kuris bus pradžioj 
birželio mėnesio.

Dirmavonė. Gegužės 24 d. 
vakare mūs parapijos baž
nyčioje bus dirmavonė, ku
rią teiks diecezijos vysku
pas Francis Haas.

Didelis džiaugsmas. Prieš 
kelis mėnesius laikraščiuo
se buvo paskelbta, kad vie-

gonFnSs naudai” Štai darbS- “» “«"» J"®*** T-Sgt. 
čiai organizacijai vadovau- buvo dingęs
ja visiems gerai žinoma Ci
cero asesoriaus žmona, Mrs. 
F. Christenson, kuri yra Šv. 
Kazimiero akademijos auk
lėtinė ir nuolatinė seserų ka
zimieriečių rėmėja.

Ši organizacija jau yra į- 
rengusi kai kuriuos kamba
rius Loretto ligoninėje. Da
bar įrengia svarbų kambarį 
pokariniems reikalams.

Ateikite į pagalbą šiai or
ganizacijai. Atvykę į pramo
gą prisirašykite prie drau
gijos.

Bolšetiku parašiuti
ninkai ir lenkai 
Vilnijoje

(LKFSB) Iš Londono mū
sų korespondentas praneša, 
kad Vilnijoje veikia bolše
vikų parašiutininkai, kurie 
kartais net sudegina jiems 
nepatinkamų žmonių sody
bas. Bolševikų parašiutinin
kai difrha išvien su suptąja 
lenkų armija, šiemet, vasa
rio mėnesyje, įvyko svarbes
ni susikirtimi! sū okupantų 
daliniais šiose vietoše: ties 
Ašmeną, žodiškiais, Varnė
nais, Kiemeliškiafs, Smurgo- 
nimte.

kur tai Anglijoj mūšiuose.
Štai, aną dien vėl buvo ap
rašymas ir nuotrauka to pat 
jaunūoiio namuose pas mo
tiną. Motinos ašaros ir rū
pestis virto džiaugsmu, su
laukus savo sūnaus netikė
tu būdu. Jaunuolis pasako
jo, kad jo lėktuvas buvo pa
šautas, bet jis pats iš nacių 
rankų giliukingai pasprukęs.
Medalį, kurį jis gavo už nar- [Į] g f U S., 
sumą, jis atidavė motinai - . n.KFSB sitfflet 8ūėia4

Lietuvio žodis 
iš Anglijos

Apsilankė buvęs 

"Draugo" veteranas
Geg. li d. ‘‘Drauge” ap

silankė Jonas Naujalis, bu
vęs mūsų dienraščio techni
kinio skyriaus narys. Jonas 
yra išdirbęs mūsų tarpe 
apie dešimts metų' kaipo 
formų ir pagarsinimų tvar
kytojas ir, galima sakyti, 
yra Veteranas tų darbų ir 
kovų, kurie pasitaiko spaus
tuvininko gyvenime.

Dabartiniu laiku Jonas 
Naujalis darbuojasi kaipo 
eleveiterio operatorium vie
name didmiesčio dangorai
žyje ir gyvena YMCA kote
lyje. Nors jam tenka kas- 
diefa susidurti su visokios 
rūšies žmonėmis, visgi, jis 
išlaikęs savo gr^žų lietuviš
ką, katalikišką būdą ii* jo

LKFSB šiomis dienomis i apsilankymas pas mus pri
gavo laišką nuo Vieno veik- mena mums tuos laikus, kuo-

NULIŪDIMO o VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

8812 So. VVestern Avė., Chicago
Telefonas GROvehlll 0142

flMsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

- - • —
•14 !!■

lauš lietuvio iš Anglijos. 
Laiške, be kitko, Šios eilu
tės: “Stebėtini yra Ameri
kos lietuviai! Amerikos lie
tuviai negaili pinigo įvai
riems labdaringiems reika
lams, milijonus Skolina J. A 
Valstybėms, kratiją atiduo
da Raudonajam Kryžiui, o 
savo Tėvų žemei nesumetė 
nė po vieną dolerį jai va
duoti. Dolerių pas jus daug, 
tik nėra, kas juos paimtų 
tėvynės reikalams.”

met, paskendęs savo darbe, 
jis maloniu, negarsiu balsu 
uždainuodavo “Kur yra tas 
šaltinėlis” ir mes džiaugia
mės jojo nors ir trumpu vi
zitu. V-

Prieš penkerius

Ksaverai Runcclienei, kaipo | penkerj meta, kaip mirf 
dovaną Motinos Dienos pro- slaptosioB lietuvHį

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATABNAVIVAS 

JgMnPKITES PRIE MŪSŲ

AUPYKITE

dėl 
1944

UPREME
'SAVINOS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorių* Ir liritninhao
ĮKASAKTINI 
jnVlDKNTV 

LTA..

Chicagoje "Rašytoju 
diena" geg. 29 d.
Laikraštininkai vyrai ir 

moterys bus pagerbti gegu
žės 29 dieną dėl jų pasiau- 
kavimo karo sėkmingumui, 
paskelbus mayorui Ed- 
wardoi J. Kelly kaipo “Ra
šytojų dieną Chicagoje”.

ga. Jaunuolis T-Sgt. Jofin 
Runcel, tik 19 m. amžiaus.
Jis yra valdžios paskirtas 
atžymėti fcirple Heart ordi- _ Taip?i siemett 
nu. V. M. K

bendradarbis Kaz. Katilius. 
Mirė jisai 1939'4b geg. 21

'Draugo' Piknikai
1944 metais

1. Liepos (July) 9 d.

Bergman's Grove, 
RIVERSIDE, ILL.

ž. LABOR DAY, 

Rugsėjo (Sept.) 4 d., 

VYTAUTO DARŽE~ ».rni •• • * ~

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi iniimiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiMiuttiii 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

?■ 3

••••••

1751 W. 47th Street

Statybai, Remontavtmui, Refinansavimui— 
ANT LKNGVŲ MftNESINIŲ ISMOKfiJIMV!

I’aiuuirinklte Proaa Dabartinėm* Zenfoma 
Ktioftlmfto Itatoms.

TAPKITE FINAN8INIAI NEPRIKLAUSOMI!

TArrrklTFz MKItfoJe. JftmJ ImUMIal
rii. Ingai glnlmjaml Ir Ifcrt •»000.00 ap. 
drausti per Federai Satlngs and Loan iri- 
snttiffee CofpnrtMou. Jflsg pinigai Ma greitai 
Umokami Jums ant pareikalavimo.

* <• 
SESIACStA m ŽYMIAUSIA LIKTlf IŲ 

PINANKlNft IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

LONDONAS, geg. 17. — 
Įsakyta visiems amerikie
čiams kariams neišeiti iš 
barakų per 24 valandas, kad 
duoti progos patikrinti visų 
kredencialų tikrumą.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
PAS MUS JŪSŲ

Geriausio Matoriolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI prt-

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN

štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO; 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WE8T&ftft AVĖ.

22
d., sueina 5 m. nuo mirties 
prof. Simpson, kurio vtirdas 
Minimas eilėje Lietuvos tarp 
tautinių aktų. Pvz., prof. 
Simpsonas pinūininkįtVo pa
sirašant arbitražo sutartį su 
Latvija 1920 m. lapkričio 
mėnesy, kada buvo nustaty
tos tų abiejų valstybių Sie
nos.

Nėdtsargtimas
Valdžios įstaigos ir pri

vačios draudimo kompani
jos nustatė, kad iŠ višų ne
laimingų atsitikimų 78 pro
centai nelaimingų atsitiki
mų įvyksta dėl neatsargu
mo. Neatsargume gali būti 
kaltas ne vien darbininkas, 
bet ir negerai apsaugota 
mašina, čia jau yra kaltė 
samdytojų.

GARY, INDIANA LAIDOTOVfŲ ĮSTAIGA

PRUŽIM PUNBRAL HOME

PHONE 9000
_ 1 — H10Wn» p&tftrflnlljp.
1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS M MOOteNISKlAUSIOS
LAinaroviy įstaigos

John F. Eudeikis
LArtKTrtJVIV BtitEKTORfUS 

AMBULANCE Dt£N£ IR NAKTĮ

PASKOLOS DAROMOS ANT P 1 R M t M 0 K O f C 1 Ų !

KEISTUTO SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3226 80. HALSTED ST.

3E

PERSONAUZKD MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COOTI 
fARTIOTrLAR raOPLB FREFER PACHANKIS PBODUCTIONg 

DIOTKIBUTOR8 O» TH» FAMOUffi MONTELLO GRANITE
Moat Bmmttfal—Mom <Wwa<kg Bim ta Dm orio.

BŪT U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KREIPKITtS reni —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Ltthnaniaa Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4585 W. Mashtegton Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 8845 Tet RĖPttbHc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; SeStad. Ir Sekm. 9-6 vaL

UUIX7TUVt9 D1BEKTOHJU

NARIAI

Chicagos
Lietuvių
lJKi(iottivtq
tHfekttrrlų

Z'O'V '

AMBULANCE 
Patarnavimas 

menų Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

YMM

4605-07 S. Hehnitage 
Avenne

Yards 17414

4330-34 Š. California
Anum* 

Lafayetta 0727

KoflIyėlM VBtzttJl VtoM.

Knato

ip -1

l' w
Hli

.41

J, LIULEVIČIUS
80. fcAtiroENĮA AVt. »Įiom Ita,. MTl

P. J. RIDIKAS
8854 Sa HALSTED ST. 710 W. 18th 8TBEB1

Telephone YARDS 1419

L L ZOLP
1646 WEST 46th 8T. Phoae YAftDS 6781

MAŽEIKA
8819 UTVANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phoae YABDS 1188—89

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
16756 S. MICHIGAN ATM

Phones: CANAL 2518 
COMMODORE 5768 

PULLMAN 1876

L BUKAUSKAS
M8Ž1 SCĮį HOCHJ8AN AVĖ. Phont PUIJ JUM 1WW1

ANTANAS M. PHILLIPS
SSOT UttAAlOA ATC. FKou TĄSOS <90S



R

Laiškas iš Italijos fronto

Ką rašo lietuvis kareivis
DfiKOJA UŽ DOVANAS. SEKMADIENIS KARO FRON

TE. KAREIVIAI DALYVAUJA ŠV. MIŠIOSE
Šv. Jurgio lietuvių para

pijos šv. Vardo draugija 
nusiuntė šios parapijos ka
reiviams dovanų. šiomis 
dienomis Jonas Jurevičius, 
iš Italijos pronto parašė 
kun. P. Lukošiui laišką. 
Laiškas įdomut, todėl jį įde
dame į šio laikraščio pusla
pius.

Brangus Tėveli: >
Šiandien gavau siųstąsias 

dovanas: dievotumui skirtus 
dalykus ir kitką, ką siuntė- 
te. Nuoširdžiausiai dėkoju 
Jums, parapijiečiams ir Šv. 
Vardo dr-jos nariams. Aš 
visada jaučiau, kad Jūs vi
si nesate manęs užmiršę sa
vo -maldose ir dabar savo 
dovanėlėmis dar kartą įro- 
dėte, kad taip iš tikrųjų ir 
yra.

Tėveli, kiekvienu laiku, 
kada tik galiu, aš einu iš
klausyti Šv. Mišių. Kaip Jūs 
jau tur būt žinote, mes, 
esantieji kautynių zonoje, 
ne visada turime laimės iš
klausyti Mišių: kartais nėra 
kapeliono, kartais siaučia 
mūšis, kartais gi esame spe
cialioje tarnyboje, nuo ku
rios negalime pasitraukti. 
Tačiau sekmadieniais, dau
gumoj atsitikimų, mes turi
me progą išklausyti Mišių. 
Čia ne visada Mišios laiko

Visada perka geriausius
mano tabakus—*

“Esu patenkintas, kad Chesterfield 
visada perka mano geriausius tabakus. 
Mano sūnūs augina tokį. tabakų kokį ai 
auginu, ir jie parduoda savo geriausius 
tabakus Chesterfield.”

Tabako Ūkininkas, Morrltvlllt, M. C.

...
1
Iz

► 5 SVARBŪS ŽODŽIAI

GERESNIO RŪKYMO MALONUMUI

uwa Kombinacija

PASAULIOGERIAUSIU Tabakų

gamta ir mokslas susijungė padaryti 
Chesterfield geresnį cigareta. Gamta, su 
ūkininkų pagelba, augina Pasaulio Geriausius 
Tabakus.

Mokslas tada paima ir sumaišo juos kartu / 
į Chesterfield’s Tinkamą Kombinaciją (J 

l kuri duoda jums cigaretą kuris Leng- 
vesnis — kuris Geresnio Skonin-

mos bažnyčioje — kartais 
pamaldos būna atvirame 
lauke, kartais miške, kar
tais kieme už mūsų stovyk
lų. Vieton altoriaus dažnai 
vartojamas paprastas sta
las, automobilis, ar net mū
ro siena, ir aš vistiek tikrai 
žinau, kad Dievas čia yra 
taip pat tikrai, kaip jis yra 
ant altoriaus Šv. Jurgio baž
nyčioje. Aš meldžiuosi prie 
Jo ir prie Dievo Motinos, 
meldžiuosi kasdien, prašy
damas, kad greičiau baigtų
si karas ir taika užviešpa
tautų pasaulyje. Tikiu, kad 
vieną dieną bus malda iš
klausyta ir aš sugrįšiu į sa
vo bažnyčią, į savo kraštą, 
prie savo namiškių ir drau
gų. Turėkime viltį, kad ta 
diena yra arti.

Dar kartą prašau priimti 
mano padėką už Jūsų geru
mą. Melsdamasis už Jus ir 
mąstydamas apie Jus aš 
baigiu laišką šventuoju Die
vo vardu. Tegu jis Jus visus 
laimina.

Jus gerbiąs
P. F. C. Jonas Jurevičius

Marija, Taikos Karaliene, 
sukruvintomis širdimis mal
daujame Tavęs: suteik lais
vės mūsų broliams lietu
viams ištrėmime mirštan
tiems iš bado ir šalčio.

Kas Girdėt 
Chlcagoje ♦

Pagerbtuvės
Šv. Kryžiaus lietuvių pa

rapijos vikarams kunigams 
Stasiui Adominui ir Stasiui 
Joneliui parapijiečiai sek
madienio vakare, gegužės 
21 d., parapijos salėje ruo
šia jiems pagerbtuvių vaka
rą — banketą, varduvių 
proga.

• ų •

Konferencija
Gegužės 21 dieną, sekma

dienį, Lietuvių auditorijoje, 
3133 So. Halsted st. įvyks
ta svarbi Illinois, Indiana ir 
Wisconsin lietuvių konfe
rencija. Pirmasis, posėdis 
10 vai. iš ryto, antrasis — 
2 vai. po pietų, 4 vai. po pie
tų bus svarbios rezoliucijos, 
programa su muizka ir dai
nomis. šokiai ir žaismės va
kare 7 valandą. Visi kvie
čiami dalyvauti konferenci
joje.

Išgelbėjo
Keturių metų amžiaus 

mergytė bežaisdama buvo 
pasikabinusi. Tuojau davė 
keturių metų amžiaus ber
niukas aliarmą ir mažoji 
mergytė buvo išgelbėta.

* * *

Paėmė
Iš 6101 Racine avė. krau

tuvės vagys paėmė whisky, 
vyno ir cigariečių už $165.

DIENRASTtŠ fcftAUOAS, CHICAGO, IEETNOIS

Nenori eiti iš 
kalėjimo

Čia dalykai kažkaip susi
raizgė.

Elijah Jackson, 52 metų 
amžiaus, nenori eiti . iš vals
tijos kalėjimo, Joliet, nors 
terminas jam už plėšikavi
mą pasibaigė savaitės pra: 
džioje.

Jackson nori pasilikti Jo
liet kalėjime, tuo reikalu 
užvedė bylą.

Pareigūnai iš Columbus, 
Ohio, pareiškė, kad jie lau
kė Jackson’o prie kalėjimo 
durų. Jie .nusistatę jį suim
ti už parolės sulaužymą taip 
greitai, kai jis bus laisvas. 
Bet Jacksoų matyti labiau 
nori pasilikti Joliet, negu 
vykti į Columbus kalėjimą.

Illinois bonų kvota
Penktasis karo paskolos 

vajus prasidės birželio 12 
dieną ir baigsis liepos 8 die
ną. Illinois valstijai yra pa
skirta $1,107,000,000 kvota 
penktame karo paskolos va
juje. Apie tai pranešė pra
eitį pirmadienį Renslow P. 
Sherer, Illinois karo finansų 
komiteto vedėjas.

Iš viso $405,000,000 turės 
būti parduota pa vieniems 
asmenims ir $702,000,000 
korporacijoms. Tai yra auk
ščiausia kvota dėl Illinois, 
kai prasidėjo karo bonų par

oda vimas. •

Palei darbo frontą

85,000 namų 1 valandas be pieno
Vakarinėje Cook kauntės ' Streikas, kuris prasidėjo 

dalyje ir Du Page kauntėje 6 vai. ryte, buvo atašuktas 
1 vai. po pietų, kai kompani- 
ja,sutiko atstatyti kelią.

praeitą trečiadienį septy
nias valandas 85,000 šeimų 
buvo be pieno pristatymo, 
kai Fiver Forest fabriko, 
Borden pieno kompanijos, 
140 vairuotojų buvo sustrei
kavę. "s M

Vairuotojai, Milk Wagon 
Drivers Unijos nariai, Local 
No. 753, A. F. of L., atsisa
kė ryto metu pristatyti pie
ną, protestuojant prieš tai, 
kad kompanija nutraukė 
vieną pieno pristatymo ke
lią. Peter J. Hoban, unijos 
biznio atstovas, kaltino 
kompaniją, kad ji atsisakiu
si, jog dalykas būtų spren
džiamas per arbitražą, kaip 
sutartyje numatyta. Kompa
nija pareiškė, kad ji norinti 
War Labor Boardo arbitra
žo, bet unija atsisakė.

Pažvelgus į 
gyvenimą*

Iš gaisro nagu pabėgo
Šios savaitės pradžioje 

dviejų aukštų name, 1733 
Nelson, kilo gaisras. Šis na
mas ir dar kiti trys namai 
kaiminystėje buvo gaisro 
sunaikinti. Trys asmenys iš
šoko į saugią vietą, vaikas} 
buvo numestas iš antrojo 

{aukšto lango ir kitas kūdi
kis buvo nuleistas žemėn 
per rūbų liniją, kai kilo 
gaisras.

Apiplėšė gatvėje
Charles M. Pearson, 48 

metų, 732 Bittersweet pi., 
karo fabriko produkcijos 
inžinierius, pranešė polici
jai praeitą antradienį, kad 
vyras jį užpuolė Rush ir 

ai ton str., ir atėmė iš jo 
piniginę, kurioje buvo $125.

Pavogė akmenis
Iš paminklų kompanijos, 

5010 N. Pulaski rd., buvo 
pavogta keturi kapams gra
nito akmenys, kurie sveria 
1,900 svarų. Apie tai George 
Sorich pranešė Albany Park 
policijai praeitą antradienį. 
Jis pasakė, kad akmenys 
kainuoja $300.

Apiplėšė policininko 
narna

VIDALIA, Ga. — James 
Walter Wilson, negras, yra 
skaitomas seniausiu asme
niu Jungtinėse Amerikos 

•Vagys įsilaužė į policinin- Vabt Gegužės 15 die-
ko George Illg narna, 1607 jam 8ugjo 119 metų am- 
W. 80th str., ir paėmė $690
pinigais, už $450 karo bonų, 
ir už $800 deimanto segtu
ką. Illg yra priskirtas prie 
Dės Plaines str. stoties.

Baisui

Joseph Pejskar, 44 metų, 
2024 Blue Island avė., auto
mobilių mechanikas, sunkiai 
ginklu save sužeidė praeitą 
antradienį po to, kai jo at
siskyrusi žmona Mary, 40 
metų, 1813 May st., atsisa
kė pas jį grįžti. Jis buvo nu
gabentas į kauntės ligoninę.

Penktadienis, geg. 19, 1944

/ mus
X Rt. Rev. Msgr. George 

J. Casey, J.C.D., Chicagos 
diecezijos generalinis vika
ras, priėmė kvietimą 
dalyvauti Šv. Kazimiero A- 
kademijos mokyklos 1944 
metų užbaigime ir įiteLks a- 
biturientėms diplomus bir
želio 5 d.

X Darata Faizaitė, Soda- 
licijos Chicago apskrities 
pirmininkė, išrinkta Marijai 
apvainikuoti Sodaiicijos Dle 
nos iškilmėse, kurios bus 
sekmadienį, gegužės 28 d., 
Šv. Antano parapijos baž
nyčioje, Cicero.

X Monikai Volterienei, 
Brighton Park biznierkai 
(Volteriai turi bučernę ad
resu 4312 S. Talman Avė.) 
šiomis dienomis padaryta 
sunki operacija. Valerija

per neužrakintas duris ir Į Gedminienė, kuri prieš ke-

Nelaimės
Praeitą antradienį Chica- 

goje šuo įkando keturių me
tų amžiaus vaikui į nosį ir 
veidą. ' i r; f ilt

Mirtis svečiuose
George Perlson, 53 metų, 

5342 Blackstone avė., mirė 
praeitą trečiadienį, kai jis 
nuvyko aplankyti savo drau
go. Greičiausia mirė nuo šir
dies atakos.

* * *

"Nukniaukė"
W. A. Robertson, 909 E. 

<50th str., pranešė policijai 
praeitą trečiadienį, kad va
gys įėjo į jo apartamentą

KARO KORėSPONDENTAS

pavogė $125.

Burke Walsh, iš Washing- 
ton, D. C., Nacionalės Kata
likų Gerovės Tarybos spau
dos sekcijos direktoriaus pa
dėjėjas, jau pasiekęs Italiją, 
kur jis bus oficialus NCWC 
korespondentas katalikiškai 
spaudai. (NCWC-Draugas)

Įvairios ~ Įdomios

...ŽINIOS
WASHINGTON. — Clark 

Gable, herojus, filmų žvaig- 
ždė, buVo pakeltas iš kapi- jM8’ Amerikos Legiono pos- 
tono.į majoro laipsnį, U. S.itul’ kurio ™tiek mi“«- 
armijos oro jėgose. Apie apseiti. Bu-
sužinota gegužės 15 dieną.

žiaus.

Iš Šveicarijos, Berno mies
to, pranešama, kad popie
žius Pijus XII gegužės 28 
dieną kalbės socialiniais 
klausimais.

Pirmą kartą per 41 me
tus vienuolė buvo išrinkta 
vadovauti Detroit Slaugių 
Sąjungai. Ji yra sesuo 
Marie Bernard Materson, 
R. S. M. Ji dabar yra Slau
gių (nursių) Sąjungos pir
mininkė.

lėtą mėnesių nukentėjo nuo 
šūvių, dar tebeserga.

X Aušros Vartų parapijos 
choro scenos mėgėjai sek
madienį, gegužės 21 d., vyks
ta į Gary, Ind., Moterų Są
jungos 61 kuopos suruošta
me vakare parodyti garie- 
čiams Onytės jaunikius. Kas 
atsilankys pamatyti, prisi
juoks iki šonų skaudėjimo

X Town of Lake šiomis 
dienomis matėsi parvykę, 
namo poilsio šie kareiviai: 
Ch. Beneckis, aviacijos ka
detas F. Stakauskas, Master 
Sgt. St, Yurkus, S. Stegwell, 
Mutts Matimaitis, T. Vaš
kevičius, Walter Yuška ir k.

i
X Lt. Thomas Zapolskis, 

iš Town of jLake, neseniai 
baigė Karo 'Aviacijos Mo
kyklą Navigacijai ir gavo 
lakūno žymę — sparnus.

X S. ir O. Nedvarad, bri- 
dgeportiečiai, savo taverną 
adresu 3203 S. Halsted St., 
pardavė taip pat bridgepor- 
tiečiams Jonui ir Josephinal 
Grabe riams.

X Dariaus ir Girėno me
tinę žuvimo sukaktį minėti 
šįmet kiek tenka girdėti, no
rima pervesti Darius-Girė-

vusio komiteto daugelis na
rių šiuo metu yra kare. Da- 
rius-Girėnas poetui paėmus 
iniciatyvą, minėjimas, ma
noma, kai kuriais atžvilgiais 
būtų įspūdngesnis.

X Sv. Kazimiero Akade
mijos a cappella choras yra 
pakviestas giedoti De Paui 
universiteto Bakalaurato Mi 
šiose šv. universiteto bažny
čioje, birželio 4 d. Choras 
giedos “Sanctus” ir “Bene- 
dictus” iš Missa Regina Pal
eis, parašytų sesers Bernar- 
dos. Vasarinių kursų metu 
dr. Becker, profesorius uni
versiteto muzikos skyriaus, 
tas mišias mokins universi
teto chorą ir rugpiūčio mė
nesį, vasarinių kursų Bakar 
laurato Mišiose šv., pade
dant Šv. Kazimiero Akade
mijos chorui, tos mišios jau 
bus giedamos ištisai.




