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NACIAI TRAUKIASI ATGAL ITALIJOS FRONTE
Amerikiečiai užėmė dvi japoną salas

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
N. Gvinėjoj, geg. 19.—Kitas 
staigus žygis šiandien davė 
sąjungininkams beveik vi
suotiną kontrolę strateginės 
Wakde salos. |

Naujam išlipdinimui ap
saugą davė lėktuvų ir laivų 
bombardavimas. Amerikos 
laivai privežė įgudusius ame 
rikiečius karius prie Toem, 
110 mylių į šiaurvakarius 
nuo Hollandia anksti trečia
dienio ryte. Iki nakties jie 
buvo pasivarę į abi puses 
krante ir užėmę mažą Inso- 
emanai salą.

Amerikiečiai nerado jo
kios opozicijos nei šitam iš
lipime, nei kitam, olandų 
Naujos Gvinėjos krante.

Iš Wakde amerikiečiai ga 
lės: siųsti naikintuvus sau
goti bomberius, kurie ata
kuoja japonus šiaurvakari 
nėj Naujoj Gvinėjoj; ata
kuoti Halmahera, priešo 
salą tarpe MacArthur jėgų 
ir Philippinų; pulti Palau, 
japonų laivų bazę prie Caro
line salyno; smarkiau ata
kuoti nederlandų Rytų In
dijos salas.

SMARKIOS KAUTYNĖS 
SALWEEN SEKTORY

SU KINIEČIŲ ARMIJA 
Salween fronte, geg. 19. — 
Kovoms paaštrėjus ketu
riuose naujojo fronto sekto
riuose į vakarus nuo Sal- 
ween upės, raportai sako 
japonai skubiai ten siunčia 
rezervus. Abi pusės smar
kiai nukenčia.

Kautynės koncentruojasi 
apylinkėje tarpe Chaitou, 
prie Schweli upės, ir Ma- 
mien perėjos, kur kiniečiai 
greit varosi į Tengchung ir 
Tatangtzu pusę. Japonai, 
kurie saugoja svarbų kelią 
į Tengchung, smarkiai prie
šinasi. nors beveik visiškai 
apsupti.

Sąjungininkai laužiasi 
į Myitkyina bazę

KANDY, Ceylon, geg. 19.

SUBMARINO ĮGULA GELBSTI LAKŪNUS Pralaužia Hitler liniją, suduoda 
vokiečiams labai didelius smūgius

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, geg. 19.—Prancū- 
zai kariai ir Amerikos tan
kai Šiandien įsilaužė į nacių 
Hit ler liniją pačiam jos cen
tre. Sąjungininkai puola šią 
kalnų liniją, kurią vokiečiai, 
po “betvarkingo pasitrauki
mo” dabar gina.

Sant’ Oliva yra pačiam 
gale prancūzų-ameriki e č i ų 
įsilaužimo, tarpe Ponteccrvo 
ir Esperia.

Štabo pranešimas 
naciai prarado labai
visokių reikmenų, ypatingai 
artilerijos.

Amerikiečiai kariai ata
kuoja nacius netoli Apijo3 
kelio centro, Itri. Britai ir

U. S. submarino Tang įgula gelbsti laivy no lakūnus, kurie buvo numušti laike Truk lenkai karįaj varosi vaka- 
pranešta, jog oro ofensyvos, balandžio 29-30 d. Pilotai nusileido. į vandenį, įlipo į laivelius. Laike—Oficialiai

amerikiečiai ir kiniečiai ka- Į submarino Tang operacijos, submarinui va dovavo lt. comdr. Richard H. O’Kane, sub 
riai įsilaužia į japonų Myit
kyina bazės pakraščius. Myi

marinas išgelbėjo 22 numuštus lakūnus, jie visi buvo saugiai nugabenti į Pearl Har
bor. (Acme-Draugas photo)

tkyina yra didžiausias mies
tas šiaurinėje Burmoje.

Tą pralaužimą padarė Gen. 
Merrill vadovaujami kariai, 
kuriems padeda Gen. Stil- 
well lėktuvais atsiųsti dali
niai.

Vienas Gen. Merrill jėgos 
dalinys okupavo Nawraz 
Sakan ir užblokadavo Mo- 
gaung-Myitkyina kelią. Sa
koma kiti sąjungininkų da
liniai skuba į Myitkyina iš 
šiaurės.

Po 5 dienu poilsio NACIAI NUŠOVĖ 47 
vėl atakavo Berlyną

LONDONAS, geg. 19. —
Didelis skaičius Amerikos 
lėktuvų, spėjama apie 1,500, 
šiandien atnaujino atakas 
po penkių dienų poilsio, ir 
puolė Berlyno ir Brunsviko 
apylinkes.

Vokiečių radio praneši
mai sakė orinės kovos vyko 
virš Vokietijos visą kelią

Jugoslavai pavaro 
vokiečius iš Bosnijos
LONDONAS, geg. 19. — 

Po smarkių kautynių jugos
lavai partizanai pavarė vo
kiečius iš rytinės Bosnijos. 
Anot Maršalo Broz prane
šimo, sąjungininkų laivai ir 
lėktuvai vis dar padeda ju
goslavams.

Sąjungininkų karo laivai 
nuskandino tris priešo gar
laivius ir vieną pilną karei
vinį laivą, o lėktuvai atakuo 
ja nacių susisiekimo linijas.

Lika sektory, Croatijoje. 
naciai tebeveda savo ofensy
vą

KALENDOKIUS
Gegužės 20 d.: Šv. Ber

nardinas, Sienietis; seno
vės: Augmantė.

Gegužės 21 d.: šv. Felik
sas, šv. Valensas; senovės: 
Vaidevutis ir Vydminė.

Gegužės 22 d.: šv. Elena, 
Šv. Rita; senovės: Aldona 
ir Rimtenis.

ORAS ♦
Da’inai ūkanota. Po pietų 

bus šilčiau.

Suareštavo pro-naciu 
organizacijos vadus priešo lėktuvų.

LONDONAS, geg. 19. — Atakos buvo tokios dide- 
Ankara radio vakar prane- lės, kad vokiečių radio sto- 
šė, kad turkai suareštavo tys sustabdė žinių tranalia- 
kelis pro-narių “Pan-Tura- rijas.
nian’’ organizacijos vadus, Amerikiečiams puolant 
kurie, sakoma, planavo nu- Berlyną ir Brunswicką, bri- 
versti dabartinę Turkijos tų lėktuvai puolė 
vyriausybę. Tas pats prane- dintus taikinius 
Šimas sakė Istanbul mieste Prancūzijoj ir 
įvesta karinis stovis. krante.

BRITUS LAKONUS
LONDONAS, geg. 19. - 

Užsienių reikalą sekretorius 
Eden šiandien pranešė, kad 
vokiečiai nušovė 47 britus 
lakūnus po to, kaip jie kovo 
25 buvo masiniai pabėgę iš 
karo belaisvių stovyklos ne
toli Dresdeno.

Eden sakė 76 karininkai 
dalyvavo tame pabėgime 
Penkiolika jų buvo suimti, 
o 14 jų dar nesugauta.

Kiti žuvę lakūnai buvoi su 
šaudyti priešindamiesi na
ciams, o kiti bebandant dar 
kartą pabėgti.

Naciai sakosi atmušę 
ataką ant Paros salos
LONDONĄŠ, geg. 19. — 

Berlyno radio sakė britų 
“commando” karių ataka 
ant Paros salos, Egijos jū
roje, buvo atmušta gegužės 
15-16 naktį. Paros randasi 
apie 100 mylių į šiaurę nuo 
nacių okupuotos Crete sa
los.

Anglijos ministeris . 
žuvo lėktuvo nelaimėje

BARCELONA, geg. 19.— 
Britų ministeris Ispanijai 
A. F. Yencken, britų aviaci
jos atašė A. C. Caldwell, ir 
tūlas ispanas žuvo lėktuvui 
nukritus netoli Prats de 
Compte mieste’io, 20 mylių

ruosna iš užimto Cassino.
Britų radio sakė Ameri

kos penktoji armija ištikro 
perkirto kelią ji šiaurę nuo 
Itri, pusiaukely tarpe oku 
puoto Formia ir Fondi mie? 
telio.

Raportai sako dideli smū
giai buvo suduoti pasitrau
kiantiems naciams, nors kiti

jų daliniai saugiai pasitrau
kė j naująją liniją.

Vienas raportas sakė pran 
cūzai kariai įr Amerikos 
tankai įėjo į Sant’ Oliva 
miestą ir išlaikė kalno vir
šūnę nežiūrint priešo kon
tratakų.

Aštuntos armijos lenkai 
kariai dasimušė iki pusan
tros mylios nuo Piedimonte, 
keturias mylias į vakarus 

1 nuo Cassino, netoli Vieške- 
sakėllio 6—kelio į Romą. 
daug( Dideli gaisrai matėsi net 

iki Neapolio šį ryt. Manoma 
naciai naikina savo amuni
cijos krovinius ir kitus san
dėlius pirm negu evakuos 
Gaeta.

Sąjungininkų, karo laivai 
bombardavo priešo patran
kų batarėjas, sandėlius ir 
kelius.

Liri klony britai ir kana
diečiai pasivarė penkias my 
lias nuo Ęapido upės, per 
kurią prieš savaitę persikė
lė, ir dabar randasi tuoj į 
pietus nuo Aąuino aerodro
mo.

lf I ■ v■ av ■ I ■vokiečiai išniekino
Cassino vienuolyną

MT. CASSINO, Italija, 
geg. 19. — Korespondentai, 
kurįe ąplankė išgriautą Be
nediktinų vienuolyną Cassi
no kalno viršūnėje, negali 
atsistebėti nacių biauriu 
išniekinimu to istoriško vie 
nuolyno.

Rasta, kad naciai vartojo 
bažnytinius rūbus savo lo
voms patiesti, išdaužė viso
kias stovyklas ir darė žemė
lapių braižinius ant brangių

Pakeitė Jugoslavijos 
valdžios viršininkus

LONDONAS, geg. 19. — 
Jugoslavijos Karalius Pet
ras, norėdamas kaip norint 
susitaikyti su partizanų ve
dėju maršalu Josip Broz, 
atstatė savo premjerą ir ka
binetą, ir pavedė Dr. Ivan 
Subasic, buvusiam Croatijos 
gubernatoriui, sudaryti nau 
ją vyriausybę.

Patikimi ša?tiniai sako 
Subasic sutiko eiti premjero 
pareigas ir sudaryti naują

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO — Laivy

neišvar- i nas pranešė, kad britų karo . mv. , u . į šiaurvakarius nuo Torto-šiaurinei laivai, saugodami aliantų 1sa.invazijos konvojų plaukiantį Rusijon _____________
su 250,000 tonų visokių ka- BELAISVIAI PASIDAVĖ 
ro reikmenų, sunaikino du ROCHELLE, UI., geg. 19. 
nacių submarinus, du gai —Du naciai belaisviai iš 
nuskandino, ir kelis kitus Camp Grant, kurie vakar 

pabėgo iš ūkio, kuriame 
dirbo, vakar vakarą pasida
vė policijai.

Rusai užėmė svarbą kalną Lenkijoje
LONDONAS, geg. 19. —; gūdi joje, ir kitam, neišvar- i sužalojo.

Pranešimams iš Maskvos ir dintam sektory, kur rusai iš PEARL HARBOR. —
Berlyno bekalbant apie di
delius mūšius, kurie greitu 
laiku įvyks, rusų komunika
tas pranešė apie veiksmų pa 
gyvėjimą dviejuose sekto
riuose/

Rusų pranešimas nusakė 
užėmimą ‘ ‘gan svarbaus 
kalno” į pietus nuo Stanis- 
lavovo, Lenkijoje, ir 600 na
cių išmušimą prie Dnestro 
į šiaurvakarius nuo Tiras
polio.

Mūšiai taipgi įvykę jipiet 
ryčius nuo Vitebsko, Balt-

atmušę kelias atakas ir iš- Amerikos lėktuvai antrą 
naikinę du priešų pulkus. dieną iš eilės atakavo mažy- 

Berlyno radio pranešė, i ifę Wafce salą. Kiti puolė 
kad vokiečių lėktuvai ata- Ponape ir Caroline salas, 
kavo rusų pozicijas rytinė-
je Lenkijoje. Anot nacių, 
atakos padariusios didelius 
nuostolius.

Pranešimas iš Suomij.cs 
sakė rusų lėktuvai atakavo 
Kotka, pietinėj Suomijoj, 70 
mylių į rytus nuo Helsinki, 
o suomių lėktuvai puolė ru
sų aerodromą ant Aunus 
perėjos vakar naktį.

J IŠ LONDONO — Atako
se ant Berlyno ir Brinswi- 
cko, amerikiečiai numušė 
125 nacių lėktuvus, ir pra
rado 45 savo lėktuvus.

IŠ ALŽYRO — Gen. De 
Gaulle grįžo Aižyran iš Ita
lijos, kur jis aplankė pran
cūzus karius penktos armi
jos fronte.

vyriausybe, 3<l ta 8įlyga,| meno kurinių antrų pusių.
Korespondentai ypatingai 

j^r drovėjosi baisios smarvės, 
paeinančios iš pūvančių ka- 

aako rių lavonų ir nužudytų gy
vulių.

kad Gen. Draja Mihailovič 
nebebūtų paliekamas 
ministerio vietoje.

Jugoslavų rateliai 
imtasi tų žygių po ilgų pa

Du kart puolė japoną bazę Džiavoje
NEW YORKAS, geg. 19. “Indijos okeano pusės” pir-

—Tokyo radio sakė sąjun- mai atakai, ir pridūrė, jog 
gininkų lėktuvai gegužės 17 japonai maną, kad tai buvo
ir 18 dd. atakavo Soerabaja, 
vieną svarbiausių japonų 
bazių olandų Rytų Indijos 
salose. Pasak japonų prane
šimo, spėjama, kad tie lėk
tuvai atskridę iš Indijos.

Priešo • transliacija sakė

sitarimų su britais oficia- i il - ■ •
lais, jų tarpe Ministrų Pir- V G JI PapCII kclll)€JOSI 
mininku Churchill ir užsie-. « i ij. • i ■nių reikalų «kr. Eden | SU tUfkŲ Val(iininl»IS 

ANKARA, geg. 18.—(Su- 
laikyta)—Vokietijos Amba
sadorius Franz von Papen, 
nesenai grįžęs iš Berlyno, 
vakar matėsi su Prez. Is- 
met Inonu ir užsienių reika
lų ministeriu Numan Mene- 
mencioglu. Manoma jie ta
rėsi dėl Vokietijos-Turkijos 
prekybinių santykių, bet 
nieko nepranešta apie pasi
kalbėjimo rezu Vatus.

dalinys iš sąjungininkų lėk
tuvnešių jėgos.

Anot Tokyo radio, eilė 
bombėrių segantį) rytą “vie
nas po kito” skrido virš 
Soerabaja. Japonai sakė lėk 
tuvai buvę panašūs tiems

apie 50 lėktuvų atskrido iš. kurie operuoja Pacifike.
SUPAŽINDINKITE KITUS 

SU DIENR. “DRAUGU”

SVEIKINAME LIETUVIU KONFERENCIJA ČIKAGOJE
Z



DIENRĄ&Y1S DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, geg. 20 d., 1944

KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E
Pirmoji komunija. Sv. Bai rengimo buvo: Elena Jonąi-

LĄ1Ą|HQ $25,000

tra©įejaue bažnyčioje gegu
žės 21 d. per 8 valandą šv. 
Mišias bųg vaikų pirmoji 
komunija. Klebonas ragino 
tėvelius ir gimines, sykiu su 
vaikais, priimti sakramentą, 
nes toji diena Ubai svarbi 
yąikams. Kadangi ceremoni
jos yra ilgos, tai šv. Mišios 
prasidės 15 min. anksčiau 
Visi prašomi nesivėluoti.

Sekantieji vaikučiai pri
ims šv. Komuniją: L. Jur
gaitis, W. Misūnas, C. Fra- 
sier, J. Ashmus, R. Butkus, 
J. Shimulynas, F. Tersar, J. 
Zupon, R. Butkus, J. Nor- 
ltU5> L. Dekevic, B. Povilai- 
tis, M. Merlo, L. Basten, J. 
Chcąuske, G. Bena, V. Mar
tinaitis, T. Raynas ir L. No
rikus. Seselė Teofina dar
buojasi ruošdama vaikučius 
iškilmei.

* t *

tis, Bernice Kuzinskas, Isa- 
be!e Kiškis, Stella Lulis. Po
visam buvo traukimas lai-1 ~ , 
mės dovanėlėms dėl m:ti-j
nėlių. Sekančios laimėjo: 
Shimulynas, Petrai is, Vai
tekūnas ir Liutvinienė. Vi
sos labai džiaugiasi dovano
mis.

* * *
Gimtadienio vakaras. Ma

rijona Gelbudienė gegužės 
13 surengė puikų vakarą sa
vo mylimo sūnelio gimtadie
niui paminėti ir suprašė Pvt. 
Juozapo Gelbudo draugus, 
kad susirinkę ją palinksmin
tų. Iškepė pyragą ir parū
pino skanaus gėrimo. DaJy- 
vavo šie Pvt. Juozapo Gel
budo draugai: Kazimieras 
Martinaitis, Vacis Martinai
tis, Leonardas Kanauskas, 
Pilypas Sedar, ir Karolis Da- 
gis. Sveikino Pvt. Juozapą i

Herbert Stein, Vaąhjng 
ton, 28 metų amžiaus, eko
nominės analyzės sekcijos 
viršininkas, karo produkci
jos boarde, laimėjo pirmąją 
dovaną konkurse dėl poka
rinės darbda vystės. (Acme- 
Draugas telephoto)

• ¥M»ės motinoms. — Ne- gimtadienio proga linkSda- 
kalto Prasidėjimo P. S. mer- ™ laimingos tarnybos Dė 
gaičių draugystė labai šau-

Pirkite tose krautuvėse, 

kurios skelbiasi “Drauge”.

das Skyrius, Pranas Dap
kus, Juozas Matuienas ir 
Pranas Boksas.

Teko žinoti, jog moterų

Dalyvaus lietuviu 
konferencijoj

Vi:etos draugijos, gavu
sios kvietimus j Lietuviu draugija irgi nepasiliks, taip
Konferenciją Chicagoj, ge
gužės 21 d., matydamos 
svarbų reikalą, nutarė siųs
ti atš ovus ir, kiek galima, 
prisidėti prie. šių dienų bė
gančių reikalų; daugiau dėt 
pastangų baigti šį karą ii 
grąžinti laisvę visoms pa- 

l vergtoms tautoms, tarp jų 
ir Lietuvai, kurios žmonės 
taip laukia ir prašyte prašo 
mūsų pagalbos ir užtarymo 
pas mūsų didį šeimininką — 
Dėdę Šamą.

Sekančios trys katalikiš
kos draugijos išrinko de’e- 
gatus: Sv. Baltramiejaus dr- 
ją atstovaus pirm. Kazimie
ras Vasylius, Pranas Buja- 
nauskas, Antanas Sutkus ir 
Alekas Jankauskas.

Sv. Antano draugiją pirm, 
Jonas Jakutis, G. P. Buklių 
tis, Ben. Mačiulis.

Šv. Juozapa draugiją Vla-

pat Laisvės Mylėtojui ir S. 
L. A. draugijos jau išrinko 
delegatus. Kitos draugijos, 
be abejonės, irgi siųs.

Si lietuvių kolonija tautos 
reikaluose niekuomet nepa
siliko.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

praktikavimu 
įtarimas "

Akių 8pecialixtu 
Palengvina akių įtempimų, kurio 

eetf priežastimi (aivos skaudėjimo, 
ao, akių aptemimo, nervuo- 
skaudamų akių karštį, atitai- 

trumparegyatc tr toliregystų. 
engia teisingai akinius. Visuo

se ataMkimueee egzaminavimas da-
m elektra parodančia 

žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki S v. 
vak. Seredomis nuo pietų, e Na-

dilioj pagal sutarti. 
Beagety atsitikimų akys atttaleo- 
■M ke akintų. Kalus ' W

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythiug in the line of 

Furniture

Factory Representative

SUOH'ROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

ITARGIJTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - U50 kilos.* -r • ’*
SEKMADIENIAIS — nno 1 

iki 2 vai. popiet

dės Šamo kariuomenėj. 
Gegužės 17 d., po 15 die

nų “furlough”, Pvt. J. Gel- 
budas išvyko į savo stovyk
lą- ♦ • *

Aplankė tėvus. Albertas 
Sutkus, sūnus Antano ir O-

Pirkite karo bonus.

bai daug gero atlieka. Lin
kime jai sveikatos ,kad ir 
toliau galėtų darbuotis. M.Z.

niai rąvaišino savo, mylimas 
motinėles Motinos Dienoje.
Visą t v a r k ą vedė Alice 
Whįte, pirm. draugystės. Su
rengta labai puiki progra

ma, kurią išpildė: E'ena Pet 
raitiB (skambino pianu vi
soms dainoms), Joana Shi- nos Sutkų, 1007 8th St., ge- 
mulynas, Anelė Bikahis, Ste-; Sužės 13 d- tav0 Parvykęs 
11a Dūlis, Isabele Kišais ir^P'^yti tėvus. Jau 4 me- 
‘Alice White.

Komisijoj to puikaus pa

Biulrtko Radio Valandos:
VTil.F.C; 1420 Klldcyeles —

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

Nedalioj, »:«0 vai. vakare. 

*

Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
krautuve sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve.

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šį Pavasarini SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. SUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

tai, kaip jis pasirinko dva
sinį lu:mą — tapti broliu 
kongregacijos Dieviškojo Žo
džio, Techny, pi. Dabar iš
siųstas į East Troy, Wis., 
į didesnį vienuolyną.

Linkime jam laimingai pa
siekti tikslą.

* ¥ *
Paminėjo vardadienį. Mo

nika žekienė, gegužės 4 d 
šventė vardadienį. Ta proga 
nuo draugų ir pažįstamų ga 
vo daug sveikinimų. Ypatin
gai tą dieną, eidama darbuo
tis Raud. Kryžiui labai pui
kiai pasipuošė (žiūrėk pa
veikslą).

Monika Zekiena be palio
vos darbuojasi Raud. Kry
žiui, nes ji žino ką reiškia 

i pagalba karo metu. Ji ne 
tik Raud. Kryžiui darbuo
jasi, bet ir padeda .Šv. Te
resės ligoninėj slaugėms li
gonius prižiūrėti. Visų yra 
gerbiama ir mylima, nes la-

J NEMOKAMAI
_ DEL

Muskulu Nuovargio
I Jei jfia kenčiate nno baisių skausmu 

ir nuovargio rheumatiamo ir neuralgijos, 
jei ramiai negalite miegoti ii pneaaa-

| tie* sustingusio sprando, skaudini mus
kulų. muskulų angankauemų, patem
pimų, išnarinimu ar nžgavimų, pasiu-

| skite tuojau* i Dr. Peter Fahrury A 
Sons, Co. dėl nemokamai iibsndymo 
bonkutės Dr. Peter’s Olajo. Rhenma-

) tizmo ir neuralgijos skausmai tankiai 
riiaai au uždegimu, ištinimu, kraujo

, aukepimu ir silpnesnės cirkulaciioa 
I liečiamose dalyse. Dauguma skaudžių 

muskulų kančių ir skausmų nuo pa
prasto rheumatiamo, nenritia, muatu- 

į linio nugarskinsmo, galvos skaudėjimo, 
’ patempimų, ištinimo, ausidaužimų

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

4712 South Ashland At.
PteM TARDS 1372

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo. 7 lld 8 v. v. 

MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Ave., Chicago, III.
Telefonas — GROvehilI 2242

Tel. CALumet 7237

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

Utarnikais, Ketvergais ir Suba
tomis U0 9:30 vai. vakare.

EXTRAI

I.lctnvlškns 
žydukas — 
N. RANTER
savininkas.

REMKITE
BENĄ

LIETUVIŲ
DRAUOA.

EXTRAI
Permainytas

▼ardas Ir 
nlresas.

MONARCH LIQUOB 
3529 So. Halsted St

Phone YARDS 8064

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W- Vlfl0. LUMP — Sijoti.........
STOKER COAL, Aukštos rūšies,
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK SAND LŲMP...............g] Į 25
PETROLEUM COKE (Course). ItO ^O 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) J Į 0*95

nžgavimų aktualiai galima palengvinti 
viršutiniai tik patrinant au Dr. Peter'* 
Olajo. Si* pulku* Unimenta* greitai 
▼eina kad pagreitinus kraujo tekėjimą 
i sužeistus, skaudančius audinius. 
Skausmas palengvintas nea gamta vei
kia sugražinti normalu, aktyvų mus
kulų smagumą. Persitikrlnkit tan kaip 
tūkstančiai kitų darė per suvirš pen
kiasdešimta metų. Jums niekio nekai
nuos ir jfia lairainait t* dienų kurioje 
taip padarėte.

DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.
Dept 67I-15B

2S01 ^Vaahlnyon^Blvd.. Chicago 12. ŪL

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKEB 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE 

Pfaoae: LAFAYETTE 8617

DABAR Yr* Geriausias Laikas Pirkti Pfaznos Rūšies 1 

Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomlsi
Atvykite į mO sų Jardų Ir apžtflrėldte ata
ką tr aukštą rūš| Ll&TŲ—MILLTFORK 
— STOGŲ m NAMŲ MATERUOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SŲ |KSŲ EKSPERTAIS

CARR-MOODY LUMBER CO.
Patarnauja lietuviai sąlesmanaį 

3039 SO. HALSTED St. TĘL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

INDER I S. GOVKKNMENT SLUKE VISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS
LOĄN ASSOC

OFČlfclėj
. IATION 

ČRIČAGO

4192 Archęr Ąve. Virginia 1141
JUSTAI MACKIEWICH, Pres. and Mgr,

u ■ i- u—
z

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANCIOS

PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalbų vienos 

minutės masažavimu sū DEVI- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVINES OINT
MENT Suminkština tuos kor- 
hus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo' vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
ršncija pas jūsų vietos vaisti
ninkų arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

T DEyiHf OINTMENT
Neitu tepantis — Nenudažantis
800 N.* Clark St, City 

SUPERIOR 1462.

Beg. 6968 So. Talman Ava.
Rea. TėL GROvehiU 0617 
Office Tri. HEMfedk 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

‘ " OfrlSO VALANDOS

Nuo 2 Ud 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Treėiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 VVest Marąuette Road

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik vien* pora aktų vlaam ryvent- 
mul. Saugokite Ja* leisdami Her
cam Inuotl Jaa moderntlklausta 
metodą, kurtų regėjimo mokelaa 
gali aut alkti.

Sfl METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurte prašali

ns visų aklų (tempimų.

Dr. John J. Smetana
.»» / <ii ag

Dr. J. J. Smetana, Jr.
" OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenae
—* Kampaa ll-toa 

Trtefonasi CAMAL 0523, Chicago
OFISO VALANDOS: 

Kaadtęa 1:10 a. m. Iki B: 10 p. m. 
TroOad. tr laitai!. »:B0 a. m.

*• Iki 1:10 p m.

G. SERNER* T** •
GYDYTOJAS

1829
Pritaiko Akinių* 

Kreivas 
Ištaiso.

Akinių Dirbtuvl
HALSTED ST.
34th Streęt 

10 iki 4; nuo 6 
pagal sutarų. „

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
<645 So. Ashland A ve n ar 

OFISO VALANDOS:
Haa 2 &1 4 ir aao SUS vaL vak. 

NaHBnaila navai autartį
<MBm TaL YARdi 4797 
Namų Tri. PROapeet 1999 '

Iri. YARda 2248

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenae 
artį 47th Street 

VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Trečiadieni pagal sutarti. ''

T«L CANaI 6122

-DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.

1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Trečiad. tr šetoufianla

RJBZLDENdJA 

3241 Wesi 66th Place

TeL REPubllc 7888 \

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHHtURGAS

4157 Archer Avenne 

OfiM vaLl 1—1 H 9-8:19 K.M. 

Treriadlenlala pagal sutarti

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 Iki 9 vaL vakare.

8921
5107.

BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oflee vaL: nao 1-3; nao 6:30-8t39 
75Q West 35th Stree'

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šank SEEIey 0434

DR. PETER J, BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6155 So. Kedzie Avenue

VALANDOS:
••—y

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

Ofiso Tel. .... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenae 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 Dd 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

VųL: 10-12 ryte, 3-6, 7-9 P. M- 

H47 8- Halsted St, Chlc&gs 

Pirmadieniais, Trečiadieniais
/ Ir šeštadieniais 

VaL: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

S1MKUS
Street 

6:90-8:30 
Pirmadieniais—2-4 fa- 6:30-8 JI 

Sventadieniaia—11-12.

DR. CHARLES SEGAL
■ » • T* •. • .4 . ♦ n
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave. 
(2-troa lubos)

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 

Ofiso TeL LAFsyette 3210 
Rea. Tel. LAFsyette 0004 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDsia 2888

„ VALANDOS:
Plrnv, Antr., Ketvir. 6 iki'9 rak.;

Penktad. 8:30 nd 9:30 vak. 
šeštad. 6 vaL fU 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimų.
aa ■■ 1 I ■ ■» IMI —

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

J. VV. Goethe
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A S S I F I E a a w T E D" ADVERTISING

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP WAMTED 
ADVKKT1N1NO DEPARTMENT 

IM No. Dearborn Street 
Te*. RAMdolsh M88-B4M

BT ARDUS PRANKSEMAS

statymai reikalaaja kad daugu
mas darbininku turi Įsigyti Pa- 
Uuosavlmo Raftt* (statement of 
avallablllty) nuo dabartinė* dar
bo Įstaigon — ar nuo War M»n- 
power OommlssĮon — pirm pra
dedant dirbu kitoje Įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar Jfls galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga palluona- 
vlmo raStas. Jfls sutaupysit sau 
Ir darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

LANGŲ PLOVĖJŲ—HOVSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atslftauklte 
Tlmekeeper’s Oflsan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sherldan Road

LENGVI DIRBTUVES DARBAI
Vyniojimas — Shlpping Ir tt. 

Gera mokestis.
308 W. ERIE. I) EI atvarė C077

VYRŲ
REIKIA 

★ ★
SVARBUS KARO DARBAI

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

PUIKI MOKESTIS 
Pastovūs Darbai Po Karo 

Atsišaukit
1000 W. Fulton St.

PAKUOTOJŲ REIKIA
SVARBIOJ PRAMONĖJE 

PIECE DARBAI 
GAUT UŽDIRBTI GERĄ ALGĄ 

ATSIŠAUKIT 
ACID PRODUCTS CO.

4010 S. Wells St.

REIKIA
CABINET MAKERS 

AMERICAN CASKET CO. 
ISIS W. DIVISION ST.

PIRKITE KARO BONUS!

HELP WANTKD — VYRAI

SHEAR VYRŲ
Reikia vyrų prie Plieno

Sųuaring Shears.

SHEAR HELPERS 
IR ABELNŲ PLIENO 
WAREHOUSE , DARB.

Reliance Steel Corp.
1601 S. Wolcott

CANAL 2442 G. A. COOPER

STOCK KLERKŲ 

Warehouse Vyrų 
★ ★

IKI 50 METŲ SENUMO
PATOGIOJ VIETOJ
PROGA ĮSIDIRBTI

VIRŠ NORMOS ALGA 
VIRŠLAIKIS, JEI NORITE 
PATYRIMAS NESVARBU

★ ★

GOODYEAR 

TIRE & RUBBER CO
1018 S. YVABASH AVE.

REIKIA
KELETOS VYRŲ

Vartoti rankinius mowers Ir karpyti 
žolę kapinėse. Pastovūs darbai, 75c 
Į vai. Ir laikas Ir pusė vlrft 44 vai. 
Atsiftauklt paniruoSę. stoti prie darbo.

WESTLAWN CEMETERY 
7801 W. MONTROSE LAC. 9823

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPER8 
SAND BLASTERS 

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ 

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
Atsiftauklt darbo dienomis nuo 8 ryta 
Iki 5 pp. arba flefttad. Iki lž pietų.

2742 W. 36th PLACE
▲tslneilklt gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

PIRKITE KARO BONUS!

HELP WANTED — VYRAI

VIDUJ PIENINĖJE 
DARBININKŲ

Mlnlmum *60 J savaitę. 6 dienos J 
sav. Svarbi pramonė. 2 savaičių ap
mokamos atostogos. Patyrimo nerei
kia.

CAPITOL DAIRY CO.
4326 S. VVabash — BOU. 6200

CABINET MAKERS (UNION) 
OSCAR PETERSON 

836 N. Wells St. SUP. 7284

VYRO
Abelnlemu darbams. Pastovus darbas

WESLEY HOSPITAL
250 E. Superior St.

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

PUBLIC SERVICE STORES 
714 W. 63rd St.

TOOL IR DIE 
MAKERS

Ir
DIE CASTING 

OPERATORIŲ
Pastovūs Valdžios Darbai. 

Aukščiausia Mokestis.

E. TOMAN & CO„ 
INC.

2621 W. 21st PLACE 
ar pašaukit 

ROCKVVELL 1515

HELP WANTE» — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Dd 00 
metų senumo. Valandos: nno 6:30 
vakare Iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykaL 

Amžins 20 lld M metų.
Dienos, vakarais ar naktlnimls 

valandomis

Atalžaokft

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

HELP WAXTH — MOTERYS

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS 

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonflje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c {valandų, su

5c pakėlimu pabaigoj 2 savaičių. 
5c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais ėiftais.
Pirmas ftlftaa 7:30 ryto Iki 4 pp., 
vakarinis šiltas 4 pp. iki 12:30 ryt**, 
naktinis ftiftas 12:30 Iki 7:30 ryto

DYKAI — LIGONINES IR
APDRAUDOS PLENAS
ATSIŠAUKIT 

EMPLOYMENT OFISAN
Pirmad. perdėm Sefitad.
8:80 ryto Iki 4:80 pp. ,

CASPERS
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

VIRAI IR MOTERYS

DIRBTUVĖJ DARBINIKŲ 
LENGVI SĖDINT DARBAI
Armatūra YVindere Laminators 
Tapers Coli Windert

Stator Coil VVlnders 
Soiderara I^the Operatorių
Commutators Assemblers
Punch Prato Opera. Papr. Darb. 
Fin Stralghteners Dirbt. Pagelb. 

Dykai ligoninės ir gyvybės 
apdrauda. Cafiterijoj valgis 

žemomis kainomis. 
EXCEL AUTO RADIATOR 

COMPANY 
320 E. 2 lst Street

HELP WANTED — MOTERYS

VEITERKŲ
Sandwich Merginų — Fountain 

x Darbininkių
Pilnam ar daliniui laikui. Patyrimai 
pageidaujama, uniformos duodama, 
aukftčiausia mokfutis. Atslftauklte 
dabar.
STINEWAY BRVG OO. (OFFICE) 
1104 S. Wabash. 5th Floor

MERGINA
Lengviems dirbtuvės darbams. 
Patyrimo nereikia. Atsišaukit.

BEVERLY VENETIAN 
BLIND MFG. CO.

7609 S. Halsted. VIN. 2171

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 
Mlhvaukee arti Ashland 

Ashland ir Monroe

★ ★ •
Mums reikia darbinin
kų popietiniam šiftui. 
Pradėsit 4 vai. pp. ir 
baigsit vidurnaktj.

'PAREMKITE TĄ KAREIVĮ 
TARNYBOJE"

Dirbkite Dėl

INTERNATIONAL HARVESTER CO.
Mums Reikia

10% BONAI
Mokama Už Visus Naktinius 

Darbus

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ — MOTERŲ
DIRBTUVES DARBAMS
NEAPRIBOTO AMŽIAUS 

DIENOMIS 
MIDLAND

2309 S. Archer

KELNIŲ DIRBTUVĖJE 
REIKIA DARBININKŲ

Special Maftinų Operatorių: Piecers; 
Rlfllėtojų. Trlmmers. Modemiška 
dienos Šviesos dirbtuvė.

MAIER LAVATY CO.
2141 Lincoln Ave'.

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

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, 887.60 Į mėnesj 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkitės prie Housekeepar.

KDQEWATER BEACH HOTEL 
834* Sherldan Rd.

OPERATORIŲ
Preclslon lathes. Lengvi darbai, pa
togios darbo sąlygos, 60c Į vai. pra
dedant. Nepatyrugloms merginome 
ar moterims. Pakėlimas Į 2 oav. At- 
siftaukit tiktai, Jei esat nedaugiau 
pusės vai. transportaeljos susisieki
mo.

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

MOTERŲ
Prie valymo. Gera mokestis. 
Bonai. Kitos progos. Valgis 

ir uniformos duodama. 
TRIANGLE RESTAURANT 

6 S. CLARK ST.

Reikia

Cafeterijoj

Darbininkių
★ ★ ★

COUNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniui laikui, dieną ir naktį 
šiitams.
DIŠIŲ PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos šiftui.
CASHIEK — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CHECKER — dalinio lai
ko, vakarais.
VYRO — abelnam virtuvės dar
bui. Pilno laiko, dienos šiftui. 
Valgis ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Ave. Cicero, DI.
Imkit Douglas Park “L” ikt Durų.

DISIŲ PLOVĖJŲ 
PANTRY MERGINŲ 

PUODŲ PLOVĖJŲ
Kreipkitės prie Chef

★ ★
TARNAIČIŲ 
MAZGOTOJŲ 

VALYMUI MOTERŲ
HOVSEMAN - ELEVATOR OPERS. 

(45 iki 65 metų pagedaujama) 
Matyklt Hotnekeepcr

AMBASSADOR HOTEL 
1301 N. State St.

CHICAGOJE I
Iš Town of Lake ko- ? 
lonijos gyvenimo • •

Šv. Kryžiaus parapijiečiai 
rengia gegužės 21 dieną 7:30. 
vai. vakare parapijos salėje, 
gražų vakarą pagerbti šios 
parapijos vikarus kunigus: 
St. Jonelį, ir St. Adominą. 
Bus skani vakarienė ir gra
ži programa.

♦ y ♦
Gegužės 22 d. yra šv. Ę- 

lenos šventė. Šį garbingą 
vardą nešioja mūsų veikėja; 
Elena Gedvilienė. Sveikina
me! Gedvilienė yra labdarių 
kuopos ir Šv. Pranciškaus 
skyr. rėmėjų pirmininkė. ,

♦ * »
Sveikiname taip pat Ele

ną Širvinskienę ir jos duk
relę Elenytę varduvių progą. 
E. Širvinskienė yra Šv. Praji 
ciškaus 2 skyr. rėmėjų pir
mininkė ir daug visose drau-a
gijose veikianti. Rap.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — Lietuvių apgy
ventam kraftte 250 akerių ūkta. 75 
akeriai išdirbta, 2 maži ežerai, kita 
žemė ganyklco. Namai ir budinkal 
geriausioj padėtyje. Nuosavybė prie 
pat State vieškelio arti miesto.

ITR. H. J. WESTGATE, 
RHINELANDER, WIS.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ *

• GRINDERS
• INSPEKTORIŲ
• DRILL PRESS 

OPERATORIŲ
• ASSEMBLERS
• LATHE OPERATORIŲ

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

TUOJAU DARBAI DEL: 
ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ

MAŠINŲ OPERATORIŲ

VYRŲ 
VAIKINŲ

MOTERŲ 
MERGINŲ

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

VVEST PULLMAN VVORKS
INTERNATIONAL HARVESTER

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

VYRŲ!
Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SH01KELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

MES IŠMOKINSIM JUS
Matyklt Mr. Danicek 

Pasitarimai
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
PIRMAD. IflTTRAI ŠEŠTAD.

8 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

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

REIKIA MOTERŲ
Spaudos ištaigoje yra darbų bind- 
ery ir i&ahintimo departamentuo
se, moterims patyrusioms ar ne- 
aptyrusioms. North Side apylin
kėje. Patogi transportaciją. Ma
lonios darbo sąlygos. Kreipkitės 
prie Mr. KOLBA.

THE DARTNELL CORP. 
4660 Ravenswood Ave. 

<X)NGBEACH 4000

PROGA IŠSILAVINTI 
SIUVĖJŲ REIKIA

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

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

SALA D MOTERŲ (2)—A-l; Gero* 
darbo sulygo*. gera mokestis, 8 
dienos, 8 vai. Paftauklt Chef, Mr. 
Throm, LAcawanna 1SO4.

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ 
PAGELBfiKIT LAIMĖTI KARĄ 
DIRBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes IŠDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
ASSEMBLERS 
SPRAYERS 
PAKUOTOJŲ 

ELECTRICAL TESTERS
★

fr ★ ★★ ★ ★ ★ ★ fr
★ For Salei
★ For Rent!
★ For Helpl
★ For Service I
★ For Results 1 

ADVERTISE
In America’s Greatest

z

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488
LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COIL WINDERS 
COIL FINISHERS

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

SOLA ELECTRIC COMPANY
2525 CLVBOURN AVE. ar 1850 S. KOSTNER AVE

UŽDIRBKIT AUKŠČIAUSIĄ MOKESTĮ MOKINANTIS 
SVARBUS KARO DARBAI 

★ ★
MERGINŲ—MOTERŲ 

LENGVIEMS YVELDING KARO DARBAMS 
★ ★

NEPATYRUSIŲ DARBININKŲ 
VYRŲ — VAIKINŲ

Mes Iftmoklnslm Jus operuoti Orlndlng Ir Screw Maftlnas, lathes, 
Mllllng, Welding, BMich Hand Ir taipgi Pa p raa tų Darbininkų.

Oera po karo ateitin.
SCULLY —JONĖS & CO.

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

PAPRASTŲ DARBININKŲ
Darbams Viduje 

100% KARO DARBAI
Ar galit kalbėt angliškai ar ne mums jfls esat reikalingi 
prie darbų knr galit dirbti 53 vai. ar daugiau i savaitę 
mokant nž laiką Ir pusę virė 40 vai.

• GERA TRANSPORTACIJĄ — GEROS DARBO SĄLYGOS
• Atalšanktt Prisirengę Stoti Prie Darbo.

SHERMAN-KLOVE COMPANY
3531 W. 47th Street (Art! Archer)

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

KARO DARBININKŲ 
TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

CSa rasite tokį darbą, kurį 
norite Ir pajėgsite dirbti.

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

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

Kenoshos Kronika
GEGUŽES KARALIENES 
VAINIKAVIMAS

Gegužės Karalienės vaini
kavimas šįmet bus gegužės 
28 d., 3:30 vai. popiet. Vai
nikavimo procesijai yra iš
rinktos sekančios:

Gegužės Karalienė — Ann 
Mockus; pirmoji palydovė
— Berta Lauraitis; antroji, 
palydovė — Jean Butkus; 
Tikėjimas — Judy Balčai-' 
tis; jos palydovė — Lucille; 
Smogiu-; Viltis — Mary 
Kraujalis; jos palydovė — 
Stella Stulgai tis; Meilė — 
Mary Beitas; jos palydovė
— Helen Ališauskas.

Visus tikinčiuosius kvie
čiame dalyvauti tose iškil
mėse. Sodaliete

* * *
RUOŠIAS KONCERTUI

Parapijos choras stropiai 
ruošias savo koncertui, ku
ris bus sekmadienį, gegužės 
28 d.’ 5 valandą vakare pa
rapijos salėj.

Į šį koncertą kviečiame 
visus lietuvius — ne tik vie
tos, bet iš Waukegan, Ra
cine, Milwaukee ir k. pasi- • 
klausyti gražios programos.

Po visam bus šokiai, ku
riems grieš geras orkestras.

Tikietai iš anksto parsi
duoda po 60c., prie durų bus

Pilnas maišas skanių 
juokų• r a

Į Gary, Ind., atvažiuoja 
“Onytė ir 3 jaunikiai” ir at
siveža maišą visokių juokų. 
Juos pamatysite Šv. Kazi
miero parapijos lietuvių 
svetainėje gegužės 21 dieną, 
sekmadienį. 6 vai. vakare.

Kas gi jie tokie? Garsūs 
iš Chicagos lošėjai. Mūsų 
sąjungietės ruošiasi svečius 
pasitikti ir gražiai priimti. 
Bus gražus lošimas, bus dai
nų ir kitokių prašmatnybių.

Bus pagerbtos ir motinos. 
Kalbą pasakys “Moterų ; 
Dirvos” redaktorė S. Saka- 
lienė. Kviečiame visus atsi
lankyti rytoj į įdomų vaka
rą.

Dainuos solo Gendrutė 
Radis. —Koresp.

i
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gėjus ir jų dalyvius. Mes taip pat džiaugiamės, kad šiuo 
nepaprastai svarbiu momentu turime organizaciją, ku
ri vienija visą Amerikos lietuvių patriotinę ir demokra
tinę visuomenę. T:ji organizacija — tai Amerikos Lie
tuvių Taryba, kurias veiklą rajoninės lietuvių konfe* 
rencijos žymiai sustiprins.

Rašo Vysk. P. B&žya, ŠOU.

GEGUŽES
MENUO

PIERRE MAURICE
DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND P4 South Oakley Ave. Chicago, IUinoia
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
A member of the Catholic Press Association

6,00 per year outside of Chioago; >7.00 per year in Chioago 
Icero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Ueina kasdien, iiskyrus sekmadienius.————— •

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero' pažtnt

Geros žinios iš visit fronto

Metams ...................
Pusei metų ..... 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

........................................................ >7.00
....................................................  4.00
......................................................... 2.00
......................................................... 1.50
...................... 75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ..................   >6.00
Pusei metų .................................................................................. 3.50
Trims mėnesiams.............................................. .. ................... 1.75
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.25
Vienam mėnesiui .................................................  75 -

Užsieniuose: ,
Metams ............................................................................... >8.00
Pusei metų ................... .... ............................................. ,. 4.60
Trims mėnesiams ............................................ .......................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.*

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raStų negražiname, Jei nepraSo- 
a tai padaryti lr neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
tsUatko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač 
orespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašome rašyti

1 lr aiškiai (Jei nalima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
pataisymui, ii* vengiant po^mtkos ar asmeniškumų. Pasenusios

Arespandencljos laikraštin nededamos.

Entered as seoond-Claaa Matter March 31, 1916 at Chicago, Ui. 
Jnder the Act of March 3, 1879.

Iūsiį didieji uždaviniai
JHTCAGOS KONFERENCIJOS IŠVAKARĖSE

Rytoj Lietuvių Konferencija Chicagoje. Susirinkę tri
nų valstybių organizuotosios lietuvių visuomenės atsto
jai svarstys svarbius ir aktualius šių dienų klausimus.

Konferencijos dalyviams, kaip matome iš skelbiamos 
dienotVarkės, pirmoje vietoje rūpės savojo krašto —
* — brikos karo pastangų stiprinimas. Bus padaryta ati
tenkamų žygių, kad dar labiau sujungti ir sukcordi- 
.uoti vidurinių valstybių lietuvių jėgas penktajai U. S. 
;aro paskolai pardavinėti, Amerikos Raudonojo Kry

žiaus darbams, Tautiniam Karo Fondui (National War 
įd) remti etc. Šiuose darbuose ir ligšiol lietuviai ne

buvo atsilikę nuo kitų, bet kai dar geriau susiorgani- 
losime ir prisirengsime, daugiau savo kraštui šiame 

r/arbiame momente pasitarnausime.
IEIKIA LAIMĖTI IR KARĄ IR TAIKĄ
Amerika ir sąjungininkai visas jėgas turi įjtempę,

I milijonai vyrų pasirengę savo galvas paguldyti, auko- 
Įjami visi resursai, kad sutriuškinti. diktatorių-agre3o-
rių piktas jėgas ir išlaisvinti jų pavergtas tautas, kan
kinamus ir persekiojamus žmones. Atlanto Carteris ir 
visa eilė jungtinių tautų vadovybės pareiškimų aiškiai 
sako, kad siekiama laimėti ne tik karą, bet ir pastovią 
taiką. Visi gerai nusimanome, kad jei pokarinė taika 
nabus teisinga, ji nebos ne pastovi. Ji nebus teisinga 
tuo atveju, jei bent viena, kad ir mažiausia, taiką my
linti tauta pasiliks savo didesnės kaimynės tautos pries
paudoje.

II i LIETUVA NETURĖS BOTI IŠSKIRTA

Mūsų tėvų kraštas — Lietuva yra taikinga tauta. Jos 
praeitis, dabartinės jos kovos ir siekimai yra — atsi- 
steigti laisvą, demokratinę ir nepriklausomą valstybę, 
būti pilnais savojo kraštoi šeimininkais. Jos kaimynai, 
vis dar nepajėgdami*atsikratyti imperialistinės ir ag
resinės dvasios ir vis dar nenorėdami pripažinti At
lanto Carterio, yra užsimoję Lietuvą sau pasiglemžti 
ir eiti prie likvidavimo senos ir garbingos lietuvių tau
tos. Todėl, mes, Amerikos lietuviai, kurie nemažiau kaip 
ir kitos tautos aukojamės šiam karui laimėti, turime 
šventą pireigą atlikti, turime ir teisę, žiūrėti, kad, at
statant pokarinę Europą, sudarant laisvų ir nepriklau
somų tautų šeimą, Lietuva nebūtų išskirta.

MCSŲ ŽODIS IR ORGANIZACIJA
Lietuvių Konferencija Chicagoj, kaip ir kitos Ame

rikos Lietuvių Tarybos sušauktos rajoninės konferen- 
’cjos, turi tikslą šiuo svarbiu reikalu ir stiprų žodį tar
ti ir susiorganizuoti, kad nuolat veikti ir budėti, kad 
nebūtų pažeista lietuvių tautas teisė į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą. Mums reiks atremti prieš Lietu
vą skleidžiami melai ir šmeižtai; mums reiks išdėstyti, 
nurodyti mūsų tėvų krašto teisės į laisvę; mums reiks 
primrengtt ištiesti savo gailestingą pagalbos ranką dik
tatorių ir karo nukamuotiems ir suvargintiems Lietu
vos žmonėms.

DflAUGIAMĖft IR SVEIKINAME
Turint tą visa galvoje, mes džiaugiamės, kad takia 

konferencija rytoj įvyksta ir Chicagoj ir kituose di
desniuose lietuviu centruose. Mes sveikiname jiį ren-

Paėmimas Cassino tvirtovių yra labai žymus sąjun
gininkų laimėjimas. Sulaužymas Hitlerio linijos yra 
geras ženklas, rodąs, kad nepaisant kaip vokiečiai ten 
besilaikytų, visvien nebeišsilaikys. Roma bus išlaisvin
ta iš nacių.

Nemažas laimėjimas pasiekta ir Pacifiko fronte. Pa-, 
ėmimas Wa.kde salos priartina sąjungininkų jėgas prie 
Filipinų salų, nes toji sala yra tik 1,250 mailių nuo 
Filipinų. Dabar, suprantama^ bus siekiama okupuoti 
kitas salas, kurios yra pakelyje į Filipinus.

Ners pastaruoju laiku koncentruojama jėgos didžia
jam žygiui — invazijai į kontinentinę Europą, tačiau 
matome, kad tuo pačiu kartu ir japonų pozicijos yra 
sėkmingai daužomos. Vadinas, šiandien sąjungininkai 
turi tiek jėgų, kad jų visiems frontams atlaikyti ir 
ofensyvai užtenka. Ir jų nepritruks ir ateityje, jei na
mų fronte dar labiau bus dirbama ir aukojamasi, kad 
karo frontams pristatyti pakankamai tankų, lėktuvų, 
karo laivų ir kitokių karui reikalingų, pabūklų.

★
Labdarybė

J. E. arkivyskupas Samuel A. Stritch paskelbė ga
nytojišką laišką, kuriame skatina tikinčiuosius būti 
duosniais šios arkidiecezijos labdarybės įstaigoms iš
laikyti. Šiam tikslui rinkliava visose katalikų bažny
čiose bus per Sekmines. Jo Ekscelencija nurodo, kad 
yra didelio reikalo dar labiau praplėsti labdarybės įstai
gų veiklą. Nors ligšiol ir plačiai yra veikiama šioje sri
tyje, tačiau toli gražu dar nepajėgiama pasiekti visi 
tie, kurie yra reikalingi pašalpos ir globos. Anot J. E. 
Arkivyskupo, reikia rūpintis visų pasaulio kraštų karo 
nukentėjusiais, tačiau nebūsime tvarkoje, jei pas save 
namie vargšus neaprūpinsime.

Ir aišku: labdarybė prasideda namie.
n

Tarptautinės valiutos stabilizavimas
Jungtinių Valstybių finansų departamentas rimtai 

planuoja tarptautinės valiutos stabilizavimo konferen
ciją, kuri turės įvykti šią vasarą. Tai bus pirmoji jung
tinių tautų konferencija, kurioj didžiosios jėgos turės 
ne tik imti, bet ir duoti. Paprastai tokiose, tarptauti
nėse konferencijose, kuriose Amerika dalyvauja, kitos 
tik ima, bet nieko neduoda. Davimo rolėje visuomet yra 
Aftierika. Jei toji piniginės valiutos konferencija nepa
vyktų, tai galėjų pažeisti tarptautinį vieningumą.

Finansų sekretorius Morgenthau pasitiki, kad tos kon
ferencijos planams pritars Prezidentas. Jei prie to žy
gio bus prisirengusi Amerika, konferencijoj dalyvaus 
ir visos jungtinės tautos.

Žemėlapiai
“Sandara” rašo:

“Daugelis amerikiečių bei anglų žemlapių leidėjų 
dar visai neseniai priskirdavo Baltijos krastds prie 
Šovietų Rusijos. Nebūdami nei istorikai, nei teisių 
žinovai, žemlapių gamintojai nugirsdavo tik tuos, 
kurie garsiausiai šaukė ir plačiau skleidė propagan
dą. Nenuostabu todėl, kad Lietuva, Latvija ir Estija 
buvo žymimos kaipo sovietinės respublikos.

Vienok pastaruoju laiku, kaip Anglijoj, taip ir A- 
merikoj įvyko prablaivėjimas ir atlasų gaminimo sri
tyje. Senosios klaidos pataisomos, o naujų mažai be- 
pasirodo. Išimtį, žinoma sudaro tik patys aklieji so
vietizmo pataikūnai, kuriems bešališki faktai neturi 
jokios svarbos.”
★ *
Budimąjį sekmadienį rajoninės lietuvių konferencijos 

įvyksta Chicago, III., Cleveland, Ohio, ir Binghampton, 
N. Y. Praėjusį sekmadienį tokios konferencijos įvyko 
— Pittsburgh, Pa., Philadelphia, Pa., ir New York, N. 
Y. Gavome žinių, kad tos konferencijos buvo sėkmin
gos. Neabejojame, kad ir busimosios konferencijos pra
eis su gražiu pasisekimu.

★
Birželio mėn. prasidgs Penktosios U. S. Karo Pa

skolos vajus, per kurį/ ir vėl turėsime paskolinti Dėdei 
Šamui keliolika, bilijonų dolerių. Ir paskolinsime. Lie
tuviai veikėjai jau turėtų pradėti rengtis, kad ir per 
šį vajų taip gražiai pasidarbuoti šiam svarbiam reika 
lui2 kaip ir per pirmuosius keturis? —

Gegužės 20 d., 1944 
TU PAGIRTA TARP 
MOTERŲ

Kada baisioji Asyrijoe ka
riuomenė užplūdo tautas, gy
venusias apie Libaną, Kar- 
melįi ir Kedar, kada gink
luotasis priešų tvanas ap
sėmė Galilieją ir apsupo Be- 
tulijos nedidelę tvirtovę: jau 
nebuvo vilties apsiginti nuo 
gruobonių, kuriuos vedė gar
susis Holopemis, pasižymė
jęs žiaurumais. Kareiviams 
ir ginkluotųjų jėgų vadams 
besitariant pasiduoti prie
šui, jauna našlė Judyta iš
gelbėjo savąjį miestą ir tė
vynei užtikrino laisvę, nu
kirsdama Holopemiui galvą.

Betulijoje visi balsai gie
dojo drąsiai ir sumaningai 
našlei: Tu Jeruzalės garbė, 
tu Izraelio džiaugsmas, tu 
išgarsinai mūsų tautą, nes 
vyriškai padarei ir tavo Šir- 
dis pasirodė esiant tvirta 
dėlto, kad skaistybę mylė
ję! ir, vyrui tavo mirus, ki
to nepa žino jei: todėl ir Die
vo ranka sustiprino tave ir 
užtat būsi amžinai pagirta 
(Judit. 15, 10-11).

Ištiesų nelengva rasti, ko
kia moteriškė galėtų būti 
garbingesnė už Judytą, bet 
Angelas neapsiriko, sakyda
mas Marijai: Tu pagirta 
tarp moterų (Lk. 1, 28). Ma
rijos skaistybė buvo kilnes
nė už Judytos, nes išliko ne 
vien vyrui mirus, bet šv. 
Juozapui gyvam tebesant. 
Marijos skaistybę nė mote
rystė nepalietė. O svarbių- 
svarbiausia, kad Marijos 
skaistybė pražydo motinys
tės vaisingumu. Joje susi
derino taš, kas niekados ne
buvo susiderinę ir nesuside
rins, kol mergaičių ir mo
terų būs šiame pasaulyje, 
kad mergystė taptų vaisin
ga.

Baisus buvo Holopernis, 
bet! visuotinis visokios do
ros ir sąžiningumo priešas, 
visų žmonių gundytojas bu
vo baisesnis už Holopemį ir 
buvo daugiau už jį žales pa
daręs. Marija to nelabojo 
gundytojo visą galybę su
naikino. Anot’, Dievo prana
šystės, užrašytos Gimimų 
Knygoje (3, 15), Marija su- 
treiškė galvą tam pragaro 
žalčiui, iš kurio apgaulės vi
są pasaulį apteko nelaimių 
tvanas.

Marijos pergalė buvo kil
niausios rūšies, nes niekeno 
žemų geidulių nesukėlė, nė 
girtybe nepasinaudojo, nė 
kraujo nepraliejo, nė gink
lo nepavartojo Betulijai jr 
Palestinai gręsiantį pavojų 
prašalino Jodytos žygis. Ma 

- rija suteikė pasauliui Dievą- 
Žmogų, Kurs, viso pasaulio 
slėgėją suvaržęs, visus žmo
nes išlaisvino ir mirtį mie
gu pavertė. Taigi Marija y- 
ra garbingesnė už Judytą ir 
už visas moteris. Nė vyrų 
nerasim grynuose žmonėse 
garbingesnių už ją. Mes jos 
vaikai. Jos garbė mūsų gar
bė ir paguoda.

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)

—Aš negaliu slėpti, kad 
tai man ne labai patinka. 
Kada ,aš kovoju su tikėjimu, 
tai man nemalonu turėti rei
kalų su klebonu. Ir be to, aš 
nepasitikiu jo bešališkumu. 
Danielius Donadieu ilgą lai
ką pas jį buvo chore, tad jo 
akyse jis turėtų būti šven
tuolėlis. Aš jau tą kleboną 
vieną kartą aplankiau — ir 
užtenka!

—Pagaliau, kartą pasi
renki: Baurainą ar kleboną?

Enguerrandas pagalvojo 
ir tarė:

—Tegu, einame pas kle
boną; ,aš esu pakankamas 
psichologas ir matysiu, ar 
jis mums tiesą sakys.

* * *

Po kelių minučių, jie abu 
jau buvo pas Tracy kleboną. 
Šis greitai karčiais žodžiais 
atrems neteisingus Danie
liaus puolimus ir paskui 
kreipėsi į ponią Enguer- 
rand:

—Jūs domėjotės šituo 
jaunuoliu, ponia, ir, kada 
įvyko šis nelaimingas atsi
tikimas, aš beveik norėjau 
jums parašyti. Aš galvojau, 
kad.jūsų vyras galėtų sulai
kyti šitą neteisybę. Bet pa
galiau, prisipažinsiu, paabe
jojau.

Ir, žiūrėdamas į Enguer- 
randą:

—Aš žinojau, pone, kokias

jūs ginate idėjas. Tuomet 
aš sau tariau: vargšo pro
vincijos klebono kreipima
sis į viešą savo idėjų priešą 
tikriausiai nebus maloniai 
priimtas.

. —Klebone, jūs gerai pas
tebėjote, kad aš nepalaikau 
jūsų idėjų. Aš su jomis at
virai kovoju. Bet tikriausiai 
mes turime, vienas ir kitas, 
širdyje tą patį teisingumo 
jausmą. Negalėjo būti jokių 
kliūčių tam, kad mudu su- 
sitiktuva bendroje srityje, 
ne gailestingumo (ne! aš 
nepriimu šito žeminančio 
žodžio), het filantnofijos, 
kuri yra bendra visiems 
žmonėms. Jūs būtumėt turė
ję pasiduoti pirmajam savo 
norui. Mano žmona, kuri 
ruošia studiją mūsų laikraš
čiui apie moralines ir mate
rialines sąlygas, kuriose gy
vena neteisėti vaikai, paste
bėjo perei ais metais tą jau
ną augintinį ir susidomėjo 
jo gyva prigimtimi. Ji man 
pasakė daug gero. Ji paži
nojo, be to, Baurainų šeimą; 
moteris gera, bet silpna, vy
ras žiaurus. Ji tada save 
paklausė, ar tik jaunąjį Do
nadieu nebus neteisingai 
pesmerkę. Jūs ką tik, mus 
priimdamas, atsakėte iš an
ksto į šituos spėliojimus. 
Ar negalėtumėte jūs tiks
liai papasakoti šitą nelai
mingą istoriją.

(Bus daugiau)

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
■i pigesni nnoJlmtl — be 
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Viena diena Milwaukee
— Mažas nuotykis su taxi. — Ką mėgsta piešti USA 

moksleiviai. — Jaunavedžiai^ kurie raiti ant žmonių 

ĮWM savo vestuves* — Ar Kristus gims antrą kartą? —

^Strauso valsai ir Miltvaukės kalakutas. — Kodėl kinai 

laikraščius klijuoja ant durųu — Chiangkaisheko ponios 

amžius neilgas... — Apie ašaras, be kūrybinės minties.

(Tęsinys)
Ar Kristus gims
antrą kartą?

pasiekiau tamsoką muzie
jaus kampą ir ten pamačiau 
vaizdus bežiūrintį jauną vy
ruką. Prieina jisai arčiau 
manęs, pasižiūri į kunigiš
ką uniformą ir klausia:

— Ar Tamsta būsi “pry- 
čeris”?

— Biskį į tą pusę.
-A Ar Tamsta girdėjai, 

kad Kristus antrą kartą gi
mė; kad jis turi gimti?

— Kaip tai?..., — klausiu 
jo susidomėjęs.

— Nagi ir šv. Rašte Kris
tus Nikodemui sakė apie ant 
rą atgimimą...

— Tai atgimimas iš Šv. 
Dvasios. Galima tą taikyti 
Krikštui, Sutvirtinimui, bet 
niekur nekalbama apie ant
rą Kristaus užgimimą.

Tas jaunuolis pasirodė į- 
domus. Išsikalbėjome. Papa
sakojo šitokią savo gyveni
mo istoriją. — Tėvai mane 
leido į public school. Išėjau 
be jokio tikėjimo. Bet gy
venimas kažkaip tuščias. AŠ 
norėčiau susekti gilesnę gy
venimo prasmę. Esu dažy
tojais, daug laiko neturiu, 
bet kartkartėmis klausau 
Moody instituto pranešimų 
per radiją. Neseniai buvau 
vienos sektos susirinkime, 
jie Air kalbėjo, kad Kristus 
turi antrą kartą užgim' i. 
Tai aš ir įdomaujuosi.

— O kokio tikėjimo buvo 
jūsų tėvai?

— Katalikai.
— Tai didelis tikėjimas. 

Aš pats esu jo narys ir esu

macijas. Dabar kai kas laik
raščius skaito tik iš parei
gos — palaikyti aavo spau
dą o reikia padaryti, kad 
visi katalikų laikraščius skai 
tytų iš susidomėjimo.

Klausiausi ir mąsčiau, 
kaip čia kokį nors pasitar- 
navimą Lietuvos reikalui 
padaryti.

— Padarysiu gi kelias iš
tarimo ar kalbos klaidas, 
tiek to, bet reikia tiems a- 
merikiečiams priminti apie 
Lietuvos vargus ir viltis!...

. Su didėliu susidomėjimu 
klausėsi apie Lietuvos žmo
nių trėmimą, žudymą ir ki
tus sunkumus, ir pareiškė 
pritarimą minčiai, kad rei
kėtų sueiti į glaudesnį ryšį 
su įvairių tautų patri jotiš- 
kai nusistačiusių informaci
jos biurų žmonėmis, nos per 
juos galima gauti greičiau 
ir tikslesnių žinių apie pa
vergtas tautas Europoje. 
Granitas amžiais kalbės

Ir vėl pertraukėlė. Pasu
ku prie mielojo Michigano 
kur padaryta puikios, išmū
rytos, cementuotos, išpiltos 

i promenados. Graži, pakili 
aikštė žiūrėti į banguojantį 
mėlyną ežero vandenį Vidu
ryje jos —’ žibančio grani
to akmuo, ant kurio stovi 
didingasai Linkolnas. Grani
te iškalta to didžiojo kovo
tojo dėl laisvės žodžiai, ku
rie nebus per amžius už
miršti :

— Jausdami meilę prie vi
sų ir neturėdami blogos šir
dies nė vieno linkiui, tvir
tai laikydamiesi teisėtume , 
kaip jį mums Dievas duoda

IŠGELBĖJO LAKCNUS

Lakūnai apsikabina sparnus savo Kingfisher observacijos lėktuvo, kuris nusileido j 
Truk ežero vandenį, laike ofensyvos balandžio 29-30 d. Pilotai, kurie buvo iš kitų lėk
tuvų numušti, buvo paimti jų lėktuvo į sub mariną Tang, kuris drąsiai įėjo j ežerą ir 
išgelbėjo dvidešimt du, iš numuštųjų, lakūnus. (Acme-Draugas photo)

LIETUVIAI PASIŽYMĖJO R. KRYŽIAUS VAJUJE
PRALENKĖ SAVO KVOTĄ; GRAŽIAI PRAĖJO 

AUKŲ ĮTEIKIMO VAKARAS

Chicagos lietuviai ir vėl 
parodė, kad jie ne tik su
pranta savo pareigas viso
se karo pastangose, bet nuo
širdžiai jas ir pido. Nega
na dar to, užbaigus savo 
darbą ir įteikdami jo rezul
tatus ati' inkamon įstaigon 
jie sugeba ir šį gestą išreikš
ti kokioj šiltesnėj, malones- 
nėj formoj.

Taip buvo su Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus 1944 
m. Karo Fondo, Tautinių 
Grupių, Lietuvių Skyriaus 
darbu, galutinam užbaigi
mui, kurio buvo surengtas 
specialus vakaras, šis įvy
ko Chicagos Lietuvių Audi
torijoj šeštadienį, gegužės 
13 d.

kita choro narė, Christine. 
Miller, puikiai išpildė du nu
merius, už kuriuos ji susi
laukė karštų aplodismentų. 
Frank Jakubauskas-Jacobs 
buvo programos antras so
listas. Jo dainos irgi publi
kai patiko.

Visiškai naujas numeris 
buvo jaunučių šokėjų trio, 
susidedantis' iš Genovaitės 
Giedraitytės, Shirley Har- 
wood ir Daniel Lerner, visi 
Bernice Holmes šokių studi 
jos mokiniai. Šis buvo šio 
trio debiutas ir jie gražiai 
pasižymėjo, paliko malonų 
įspūdį:

J. Daužvardienė, kuri yra

tinę — $52.00.
Nusiųsta tiesiog R. K., bet 

kreditui lietuvių skyriaus — 
$456.55.

Šv. Antano parapijos R. 
K. vienetas, Cicero, UI. — 
$1,000,00.

Viso — $12,521.10. 
žymūs svečiai

Raportų laikotarpyje, tu
rėjom garbės išgirsti trum
pą kalbą ir sveikinimą iš 
JAV Marinų Korpušo aukš
to pareigūno, Major C. C 
Lighter.

Dariaus-Girėno posto ko
manderis John Msson irgi 
sveikino lietuvių skyrių už 
taip pasekmingai atliktą dar 
bą. Pats postas aukojo net 
$1,000 šiame R. K. vajuje.

Lietuvių skyriaus vice pir
mininkas J. I*. Varkala iš
davė skyriaus veiklos deta-narė R. K. kalbėtojų biuro, x __

, .-i*, iv-i • t - liuotą raportą: Tuo tirpubuvo pirmoji kalbėtoja. Jos / j . ...
Įvairių talentų programa 

Programą atidarė lietuvių
skyriaus pirmininkas, teisė
jas J. T. Zūris, pakviesda- Pervišijo savo kvotą

• • • •

Įvairios —Įdomios

ŽINIOS
Didelis pasisekimas nau

jos filmos “Song of Berna- 
dette” paragino filmų ga
mintojus ieškoti daugiau to
kių įdomių siužetų iš šven
tųjų gyveninio. Tikimasi, 
kad neužilgo ekrane maty
sime Šv. Pranciškaus ir Mo
tinos Cabrini gyvenimus, 
nes juose filmų gamintojai 
rado įdomių vertybių fil- 
moms.

♦ * *
Lanke misijas

LONDON. —‘ Po devynių 
valandų nuolatinio skrajo
jimo padangėse virš Berly
no, 30 vyrų iš tvirtovės įgu
los atliko gavėnios misijas,

kurios įvyko Nissen koply
čioje, aštuntos oro jėgos 
bombardavimo grupėje. Se
kančio penktadienio vakare 
300 vyrų atėjo į koplyčią 
penkių dienų dvasinėms la- 
vyboms. Mišias laikė kun. 
kapelionas Adrian Poletti, 
C. P., iš Baltimore. Kunigas 

‘Benignus Duffy, C. P., Pa- 
sionistų vienuolyno patarė
jas, Highgate, Londone, va
dovavo maldoms, pasiruo
šiant šventajai komunijai.

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

PIRKITE KARO BONUS’

KONCERTUOS RYTOJ

trumpa ir reikšminga kalba! skyriau, spaudo, komisijos 
pirmininke išreiškė padėką 

visiems tiems, kurie kokiuapie R. K. buvo gausių ap
lodismentų lydima.

suprasti, s'engkimės užbaig- 
lajai patenkinta,. Kitados , t, pradėtąjį darbą _ aprai. 
eau buvę, mokytoju, ture- HoU žaiadag rtpto.
jau gerą tarnybą, bet ją pa
likęs stojau į seminariją no
rėdamas atsiduoti šios tie
sos tarnybai. Tamsta klau
sai Moody instituto prane
šimų. O ar žinai, kad vien&s 
Moody, Jonas, yra atsiver
tę į katalikybę ir neseniai 
parašė įdomią knygą “Long 
Road Home”. Man patinka, 
kad Tamsta ieškai tiesos.
Daugiau skaityk.”

Paėmęs lapuką popieros

tis tuo, kurs bus nešęs ko
vos sunkumus, ir jo našle, 
ir jo našlaičiais; daryti vis
ką, kas galėtų padėti at
siekti ir branginti taiką sa
vo tarpe ir tarp visų tautų. 
Šaunus spaudos balius

Re‘ai kada tenka matyti 
teks šaunus bankietas, koks 
buvo Mihvaukėje per kat. 
spaudos konferenciją. Pilna 
didžiu’ė salė puikios publi-

ant greitosios jam užrašiau Džiaugiausi patekęs
vardus- keletos skaitytinų 
knygų: Werfel “Song of
B^madette”, Walsh “Reli
gion and Health”, Burton 
*'In no St range Land”.

Kaip gaila to simpatingo

tarp įdomių žmonių: arčiau
sia kaimynas prie stalo bu
vo religinės žinių, agentūros 
redaktorius Nevv Yorke. Jis 
tvarko katalikiškas žinias — 
mielas airis, gerbėjas De Va-

ma3 Dariaus-Girėno postą 
prezentuoti vėliavą. Buvo 
tai įspūdingas momentas, su 
Lietuvių Šeimininkių R. K. 
vieneto choru, savo baltose 
uniformose scenoje, ir pos
to nariais su vėliavomis ir 
trimito garsais antroj pu
sėj. Postas atidavė pagar
bą savo nariams kare žuvu- 
siems.

Atlikus šią ceremoniją, to
lesnę programos eigą paė
mė vesti S. Barčus.

Iš eilės gražiai pasirodė 
vieneto choras, kurį vedfc 
prof. A. S.- Pocius. Šį sekė 
grupė mergaičių iš Alice 
Stephens Singers. Mergai
tėm šį kartą vadovavo cho
ro narė — Josephine MiPer 
Dvi sesutės, Eleanor ir Chri- 
s’ine Kriščiūnaitės, švelniai

Išdavimas veiklos raportų, 
įteikimas aukų ir jų priė
mimas per R. K. pareigū
nus, sudarė programos ant
rąją dalį. Čia seka sąrašas 
grupių, jų pirmininkų, ku
rie išdavė raportus, ir kiek 
buvo surinkta:

Lietuvių šeimininkių R 
K. vienetas — S. Barnus, 
pirmininkė — $3,789.20.

Dariaus-Girėno R. K. vie
netas, H. Kareiva — $2,744.- 
10. (Čia įskaitoma $444;10. 
kuriuos surinko kun. Lin
kus).

Dari aus- Girėno Kareivių 
Motinų klubas, O Biežis pir
mininkė — $855.00,

nors būdu pagelbėjo spau
dos darbe, ypatingai mūsų 
laikraščiams “Draugui’, 
“Naujienoms” ir ‘Sandarai, 
šie laikraščiai daug prisidė
jo prie šio vajaus sėkmingo 
pra vedimo.
R. K. pareigūnai

Teisėjas Zūris šioj vietoj 
paėmęs vesti programą ir 
perstatė A. R. K_ pareigū
nus, šiame susirinkime atsi- 
lankusius.

Pirmiausia išgirdome įdo
mią kalbą Amerikos Legijo
no, Illinois Dep3rtimento 
buvusio komanderio Percy 
F. Brautigam. Jis yra R. K. 
specialių įvykių komisijos 
pirmininkas.

R. K. tautinių grupių pir-

Adelė Druktenis 
* * *

Reynoldas Leiva, smuiki
ninkas, sykiu su Adele 
Druktenyte koncertuoja Cur- 
tiss Hali, Fine Arts Bldg., 
po adresu 410 S. Michigan 
Ave., sekmadienį, gegužės 
21 d., 1944 m., 3:30 vai. po
piet.

Abu jaunuoliai yra nema
žai pasirodę lietuvių paren-

REYNOLD LEIVA 
♦ * *

gimuose Chicagoje ir kitur. 
Panelė Druktenyte yra gra
žiai pasižymėjusi praeitame 
“Draugo” koncerte.

Moterų Sąjungos R. K. mininkas Frank Pofanti sa- 
vienetas (Brighton Park),! vo kalba padarė ytin malo-
H. Statkus — $463.00. (čia

vyrukc, kiek daug būtų, jam iero8t saVo sūnų nori ižleis- 
sutaupyta laiko ir dvasios ti * kunigus, 
kovų. jei tėvai jį būtų leidę Cįa buvo ir vienas 
į Katalikų mokyklą.

sudainavo kelis duetus. Dar įskrVyta ir North Sidės
_______________________  grupės $63.00).
mis ir į bažnyčią palydi. Į Amerikos Liet. Kareivių

Imtuvą USA redaktorių 

suvažiavime

Pavakariais posėdžiai pa
sidalino: vienoje salėj —
žurnalų, magazinų redakto
riai, kitoj — svarstymas, 
kaip pagerinti informaciją, 
žinių teikimą. D.iug praktiš
kų sumanymų. Balsai — ne
sigailėti lėšų, kad tik mūsų 
^Laikraščiai būtų, įdomūs, 
flubtlį greitas geras infor-

Milwaukės klebonas. Jis pa
sakojo, kad jų miestas — 
panašus į Chikagą, tik ma
žesniame maštabe, Daug čia 
fabrikų ir karo pramonės. 
Marąuetto (jėzuitų) katali
kiškasis universitetas labai 
stiprus, turi visas mokslo 
šakas ir apie 5,000 studen
tų. Miesto majoras per il
gus metus buvo socialistas, 
katalikams parodė didelį 
prielankumą. Jo ir žmona 
katalikė, jis ją kartk&rtfi-

Nėra ko sakyti, kad klau- Motinų R. K. vienetas, P. 
sant Strauso va'sų ir kitos šaltimieras — $2,023.00. 
klasiškos muzikos visiems j Margutis, per L. Vanagai- 
buvo miela tratinti kalaku- tienę (kurią atstovavo Ona 
tą. (Bus daugiau) Biežis) — $1,138.25.

K. J. Prrjiskis Per paštą į Varkalos raš-

Jr
PROGA1 LIETUVIŲ VAKARINIŲ VALSTYBIŲ

KONFERENCIJOS
fL NORKUS

UNIVERSAL RESTAURANT
750 West 81st St. 

patarnaus
DELEGATAMS IR KONFERENCIJOS SVEČIAMS 

SU SKANIAIS LIETUVIŠKAIS VALGIAIS

nų įspūdį. Jis pasakė, ko
kioj aukštoj pagarboj laiko 
Ai R. K. visokeriopą veiklą, 
ir, kad jis skaito privilegija 
ir pareiga R. K. tarnauti.

Paskutinis kalbėtojas bu
vo Mar in H. Kennelly, R. K. 
Karo Fondo 1943 ir 1944 
metų pirmininkas. Savo nuo 
Širdžioj kalboj jis nupasa
kojo, kokį prisirišimą jis 
turi prie lietuvių, kad ingi 
Bridgeporte gimęs ir augęs 
ir net dabar turi savo na
muose lietuvę šeimininkę. M. 
H. Kennelly išreiškė dėkin
gumą lietuviams už jų nuo
latinį prisidėjimą prie įvai
rių. R. K. darbui. Ypatingus 
sveikinimus teikė ne tik už 
išpildymą savo kvotos šiame

vajuje, bet ir už pralenkimą 
savo nemažos kvotos.

Taip Pofanti taip ir Ken
nelly išreiškė viltį, kad lie
tuviai nenustos teikia tokią 
pagalbą Raudonajam Kry
žiui, tol pakol žmonijai bus 
reikalinga.

Programa baigės su gie
dojimu Lietuvos himno, ku
rį vedė Ona Biežis ir šių žo
džių rašytoja su pritarimu 
visos publikos.

Iš viso tai buvo atitinka
ma užbaiga lietuvių skv- 
riaų^ darbo Amerikos R. K 
1944 m. Karo Fondo vaju
je. Nora Gugis,

Spaudos kom. pirm
Tėvų Marijonų Bendradai 

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

KLAIDOS PATAISYMAS

Kristina MilJer, praeita 
šeštadienį buvo pažymėta, 
kad Milleriutė koncertuos 
gegužės 14 d., o turėjo būti, 
kad Kristina Milleriutė kon
certuoja gegužės 21 d., 3 v. 
popiet, Kimball Hali, po ad
resu 308 So. Wabash Ave.

16—DIENU IŠBANDYMUI 
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ARČIAUSIA VIETA — 6447 SOUTH HALSTED ST.

Z
V
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Įdomi programa

Lietuvių Konferencija Chicagoj » VOKIEČIŲ NELAISVIAI Septintą kart kraują - 
sužeistiems kariams

Po poros mėnesių ryžtin
go darbo, sekmadienį, ge
gužės 21 d., turėsime svar
bią ir skaitlingą konferen
ciją Lietuvių Auditorijoj 
Prasidės 9 vai. ryte ir tęsia 
iki vakaro. Vakare įvyksta 
koncertas ir šokiai. Koncer
tine dalimi rūpinasi prof. 
A. Pocius ir p-lė H. Dom 
kus.

Pačios konferencijos eiga 
bus pamarginta himnais ir 
dainomis, muzika ir kalbo
mis. Be kitų, yra pakviestas 
prof. K. Pakštas padaryti 
referatą apie lietuviškosios 
spaudos draudimo laikus ir 
apie Lietuvos steigiamąjį 
seimą.

Kalbės Lietuvos konsulas 
P. Daužvardis. Dalyvaus vi 
sų mėgiamas Dariaus-Girė
no Drum <& Hugle Corps, 
Raudonojo Kryžiaus viene
tai, Kareivių Motinų klubai.

Į konferenciją atvyks ke
li šimtai — 500 — įvairių 
organizacijų atstovų. Ne tik 
iš Chicagos, bet ir iš Wis- 
consin, Indiana ir Michigan. 
Atstovai nuo visų šios apy
linkės SLA kuopų. nuo 
SLRKA kuopų, nuo Kultū
ros Draugijų, Chicago Lie
tuvių Draugijos, Lietuvos 
Ūkininkų Kliubo, Simono 
Daukanto, Palaimintos Lie
tuvos ir kitų stambių drau-

Ppnas V. Balanda rūpina
mi, kad delegatai būtų aprū- 
inti pietums. Už 75c bus 

galima toje pačioje Audito- 
•ijoje gardžiai pavalgyti 
netus. Už tokią pat kainą 
lelegatai ir svečiai valgys 
r laike baliaus vakare.

P-ia Nora Gugienė turės 
zisą būrį lietuvaičių delega- 
us pasitikti, ir ženkleliais 
išpuošti. Delegatams į pa- 
•engimą įžangos mokėti ne
reikės. Svečiai, užsimokėję 
zieną dolerį, galės ir konfe
rencijos eigą sekti ir vaka
riniame parengime dalyvau- 
i.

Programoje dalyvaus Šv. 
Kazimiero Akademijos mer
gaičių artisčių grupė, dai
lininkai — A. Brazis, O. 
Skeveriutė, Bacevičius iš 
Rockford, III., ir kiti. Vaka
re programa prasidės 7 val. 
ir po to pasilinksminimas ir 
šokiai.

Chicagos lietuviai tokios 
reikšmingos ir iškilmingos 
konferencijos dar nėra turė
ję. —Euphrosine Mikužis.

Lietuvių Tautinės 
Tarybos pranešimas

Balandžio 8 d. suėjo lygiai 
2 metai, kai susikūrė Lietu- 

gijų, žodžiu, nuo kelių šim- v*ū Tautinė Taryba.
tų demokratiškųjų draugi
jų. 1

Konferencijos šaukimu 
daugiausiai rūpinosi Komi
teto pirmininkas Dr. K. 
Drangelis, vicepirmininkai, 
kun. Albavičius, adv. K. Gu- 
gis ir N. Klimas, sekretorė 
Euphrosine Mikužis ir sekr. 
pagelb. V. Balanda, taipgi 
iždininkas P. Miller. Jiems 
žymiai gelbėjo Dr. Montvi- 
das, Dr. Zimontas, p. E. Sa- 
mienė, J. Čižauskas, A. 
Kumskis ir P. Šaltimieras, 
A. Kaulakis, P. Dalen. J. Šu
kys, kun. Prunskis. Nora 
Gugis ir visa eilė kitų.

Dviems metams rinkta, 
balandžio 8, pasibaigė ir jos 
kadencija.

Alyvos kurui 
prašymams formos

Paprastos rs-aplikacijos 
fermos sekančiam sezonui 
alyvos kuro racionavimui 
bus išsiuntinėjamos visiems 
vartotojams pradžioje birže
lio, pareiškė Chester Bowles 
Kainų Administracijos Įstai 
gos administratorius.

‘“Mes specialiai kreipiamės 
į var otojus sugrąžinti šias 
išpildytas formas jų vieti
nėms Karo Kainų ir Racio
navimo Įstaigoms laike sep
tynių dienų p? to kai jie 
gaus tas formas’ ’, pasakė 
BowLes. “Jeigu šios formos 
bus sugrąžintos greitu laiku 
įstaigos galės sutvarkyti jas 
nedelsdamos ir taip pradėti 
išduoti racionavimo kupo
nus liepos 1 d. Ankstyvas 
kuponų išdavimas padės pa
liuosuoti sandėlius ir leis 
vartotojams apsirūpinti ku
ru anks yvą rudenį, kada 
prekybininkų trakai ir kitos 
pervežimo priemonės ne taip 
užimtos.’’

Skelbkitės “Drauge”

Vokiečiai paimti nelaisvėn laike kovos dėl Castle forte, kai prasidėjo nauji žygiai 
Romos link. (Acme-Draugas telepho.o)

IS ROCKFORDO PADANGES
Gegužės 7 d. tarybos sky- mis viskas labai tvarkingai

riaus parengimas ir prakal
bos visais atžvilgiais pavy
ko. Kalbėjo tarybos pirm. L. 
Šimutis iš Chicago. Labai 
aiškiai nušvietė dabartinę 
Lietuvos padėtį ir jos var
gus okupacijos diktatūroj. 
Ragino lie.uvius išvien dar
buotis, kad atgavus Lietu
vai Nepriklausomybę. Susi
rinkusieji Lietuvos reika
lams aukų sudėjo $73.50.

Po prakalbų buvo trumpa 
dainų programa, o po visam 
šokiai.

Vakaras davė pelno $84.- 
97.

Tarybos skyrius dėkingas 
yra kleb. kun. K. Juozaičiui 
už davimą dykai salės pra-

Tarybos kadencijai pratęs 
ti, LTT vasario 20 nutarė 
kreiptis į 1942 metų Lietu-' kalboms ir L. šimučiui už 
vos Piliečių Sąjungos elek- gražią 
toratą, kviečiant pasisakyti 
dėl LTT kadencijos pratę
simo.

Elektoratui, krivūlės ke
liu, buvo pasiūlyti 2 varian
tai:

— LTT kadenciją pratęs
ti iki 1945 m. balandžio 8;

— LTT kadenciją pratęs
ti iki 1946 m. balandžio 8.

Iš gautųjų atsakymų pa
aiškėjo:

Į USA ginkluotąsias jė
gas pašauktųjų neskaitan’, 
taip pat atmetus per tuos 2 
metus USA piliečiais tapu
sius, ar pirmus pilietyvės 
dokumentus išsiėmusius ir 
todėl nebalsavusius, į LtT 
krivulę atsiliepė didesnė e- 
lektorato pusė.

Iš jų 22 nuoš. pasisakė 
LTT kadenciją linkę pratęs-j 
ti vieneriems metams, liku- ! 
šieji 78 nuoš. — dvejiems 

| metams.
f

Lie uvoa Pi’iečių Sąjungos 
elektorato pasisakymą vyk- 
dant, per gegužės 14 d., Ho-i 
tel Pennsylvania, New Yor-( 
ke, turėtą posėdį LTT pasi-Į 
skelbė pradedanti antrą ka
denciją. L.T.T.

kalbą. 
*

Gegužės 7 d. Jonas ir Bro
nė Politikai šventė 20 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
tį. Jubiliatas yra veteranas 
pirmojo pasaulinio karo. Ju 
biliatė yra pirmininkė dide
lės ir veiklios Moterų, Są 
gos 9 kuopos. Jubiliatų sū
nus Jonas šiuo metu yra A- 
merikos kariuomenėj ir ana
pus vandenų kaujasi su prie
šu.
Ilgiausių metų Jubiliatams!

• SĮ. *

Gegužės 14 d. mūs baž
nyčioj buvo gražios iškilmės 
— pirmoji vaikų komunija. 
Seserų-mokytojų pastango-

išėjo.
Popiet 5 vai. atvyko vys

kupas suteikti Dirmavonė3 
Sakramentą. Vaikų ir augu
siu buvo 62. Vyskupas pa- 
moks’e gyrė lietuvius dėl jų 
gražios darbuotės Dievui ir 
Tėvynei. Žmonių bažnyčioje 
buvo tiek daug, kad dauge
liui teko visą laiką takuose 
stovėti. Vyskupo atsilanky
mo proga, dalyvavo ir 20 
svečių kunigų.

Vyskupui ir svečiams ku
nigams vakarienė buvo su
ruošta parapijos salėj. Va
karienę paruošė sąjungietes, 
vadovaujant kuopos pirmi
ninkei B. Politikienei ir O. 
Navickienei. Prie stalų pa
tarnavo sodalietės.

Po vakarienės vyskupas 
ir svečiai apžiūrėjo visą pa
rapijos nuosavybę ir gėrė
josi pavyzdinya visame tvar

<r

KAM BŪTI ' 
SERGANČIU?
MŪSŲ PILNAS

X-RAY
KOMBINACIJOS

IR
SVEIKA

TOS
IŠTYRIMAS

$<

nl Vhk*

ka. Patarė tik dar pastatyti 
naują seserims narną.

Garbė mums, lietuviams!
« ą •

(LKFSB) Viena Chicagos 
lietuvė, Petronėlė Kuraus- 
kienė, šiomis dienomis net 
septistą kartą davė savo 
kraujo Raudonajam Kryžiui 
Ji jaučiasi gerai ir yra pa
siryžusi duoti kraujo, kiek 
tik ilgai bus karas. “Jei mū
sų sūnūs negaili savo krau
jo karo lauke gindami lais
vę, nė mes neturime gailė
tis savo kraujo gelbėdami 
juos sužeistus ir ligoje,’’ — 
kalba ji. Jos pačios sūnus 
Boleslovas yra kariuomenė
je, seržantu. Jai padarė di
delį Įspūdį, kai ne taip se
niai viename susirinkime 
matė kalbantį Amerikos ka
rį, kuriam fronte buvo nu
trauktos rankos. Tasai ka
rys pasakė, kad jau nebe
būtų Amerikos matęs, jei 
ne kraujo įliejimai, kuriuos 
jam Raudonasis Kryžius po 
sužeidimo padarė.

didelius žemės plotus, 
skendo vokiečių automobi
liai ir jų tankai, taip pat 
sunkieji karo pabūklai. Ta
da vokiečiai griebės kitos 
priemonės — naudojo para-, 
šiutininkus.

Platinkite “Draugą”

HATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLU1Ų

TABTOJAMAH NAUJAM riJLMTIO MA- 
TMKIO1.AM NATUKAUM UUM 
MFJLLVUM DANT U FLM41OMA.

NAUJOM
MVUKM Velvatone OANTV 

t* 1A1TUA

$12.50
KI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ

4

Nratainuoda. B* akrai*. Natūrai** *pal- 
▼•*. Nablanka. VlaoJ toly tlnomoa dantį) 
plaltoa Permatomo* cryatal oloar plaltoa.

Flnakano* aonkum*. aanlt*r«a, Patra- 
klnlmaa kantnturtaa. Mot*rt*l«a labai po
ra Ina | pamilai. Vlaam diena* lala? m*

Žuvę kovoje

ST. LOUIS. — Iš St. Louis 
universiteto karo frontuose 
jau yra žuvę 33 buvę stu
dentai, 10 dingę ir penki pa
teko nelaisvėn. Apie tai pra
nešė St. Louis universiteto 
istorijos profesorius kun. 
Lawrence J. Kenny, S. J.

.IltRŲ kftnna luito norą velk* 
normalini Dundant progai Jin 
v*l velka talpat. Rp*llojantla 
,laiba* yra iiavn.llnaa. l«yklt 
B pll«» nuo raivo* Iki kolų 
X—ray fluoroaropln IMT YRIMĄ 
DABAR.

RHEUMATIZMO 
ARTHRITIS-NEURITIS 

LUMBAGO, PILĖS 
PROSTATE GLANDS

SKILVIO
I.lffM A plėtoto* Gali Priverti Prie 
Ilgo Kentčjtme. Kam Nenullnotl 
Kame Prležartln Dabar?

VARICUR 
INSTITUTE 

64 VVest Randolph St.
Ofiao Vai: Kaadlen • ryto Iki tvok. 
Mrkmari. Ir Mvrntad. 1«* ryto Iki 1 pp

Gegužės 21 d. bus sodalie-1 
čių rinkimas Gegužės Kara- { 
lienės. Kuriai teks toji gar- į 
bė, vėliau parašysiu.

* * *

Gegužės 21 d. daugelis 
rokfordiečių vyks į Chicagą 
dalyvauti Lietuvių Konferen 
ei joj. Atstovais bus sekan
tieji: Am. Lietuvių Tarybos 
skyriaus — O. Sinkeutienė, 
Aleksėnas; Lietuvių Piliečių 
klūboi — V. Gremba; LRK 
S A 137 kp. — S. Keliotis; 
Kultūros klūbo — Petrėnas, 
Bacevičius; SLA 177 kuo
pos — širvinskas, Šimaitie
nė.

* * *

Bažnyčios dažymo fondan 
didelę auką, būtent $105.00,i 
suteikė Boleslovas Tabūnas. 
Būtų gerai, kad daugiau at
sirastų stambesnių aukoto-

Kaip olandai gynės
Kai naciai užpuolė Olan

diją, olandai tuojau sunaiki
no savo didžiausias užtvan-
jų. Greičiau darbas būtų pra- Į 
dėtas ir baigtas.

Korespondentas

J

F/

Darome p'eltaa Japaustaa lr 
gautas Uk U lalsnluotų dentistų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

17 M 8. Ashland Sml Fl. Mon. >251

Atdara na* M IU M. Mettad. no* • Ik) M. 
KAI.BA.MK l.lKTLVIAhAl

#•45 W. 26th St. 2nd Fl. Law 2008 
SO N. Dearborn Rai. 806, Sis #049 

Vldurmloačlo vai. f—t. Antradieni lr 
ketvlrtadleal nu* I Iki T.

MIRACLE" sienoms
M A LIA V A

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

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

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

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

V V J*’-’**
MIRACLE WALL F1NISH

.2»8
retOAUOMrAsnrosM

‘I- r*

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

Jr

BERLAND'S
PAINT STORE

Mes Pristotom1917 g. Hūlsted St. - “
Visur CANAL 1684

Pietvakarių Krautuvė -----  3618 VVest 26th Street

Jr

NELAUKITE—
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

■Iei norite ntoitikrintl nno njęnka, namon, baldos, automobilio*, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jb» parūpintų juma polisą per mfluų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvritera”

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

Telefoną* CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI AM Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO. ’ 
MICHIGAN FTRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY .

£

PASISKAITYMAS GEGUŽES MENESIUI —

SVEIKA MARIJA
Lietuviškai parašė

KUN. ANTANAS PETRAUSKAS, M.I.C.

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

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

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

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

tt tt

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSI V ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMASOPHIE BARČUS
Ii Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15, •£££?
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ Ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.
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NULIŪDIMO VALANDOJEWest Sidės žinios
Rūtų daržo atidarymąs į. 

vyks šį sekmadienį, gegu
žės 21 d. Vista yra labai 

fgražiai paruošta ir iš tikrų
jų bus visiems malonu pra
leisti vakarėlį tarp medžių. 
Bus muzika, šokiai, žaidi
mai ir skaųūs valgiai. West 
Sidės moterys yra pagarsė
jusios savo skaniu kugeliu 
visoj Čikagoj, taipgi bus ir 
įvairių kitokių užkandžių.

Rūtų daržo parengimas 
turi didelę reikšmę parapi
jai, nes pelnas skiriamas pa
rapijos skolos atmokėjimui.

Visi kviečiami į pirmąjį 
Rūtos daržo atidarymą 6-tą 
valandą vakare.

1944 melais
1. Liepos (July) 9 d.

Bergman's Grove,
RIVERS1DE,. ILL.

2. LABOR DAY, 

Rugsėjo (Sept.) 4 d., 

VYTAUTO DARŽE

Kreipkitės į -

ANTHONY B.'PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

t'fjp i .fruori FUVTTO A

Ona Alekna, iš Aušros 
Vartų parapijos, stoja. į mo
terystės luomą geg. 27 d. su 
Justinu Vilkansku iš Nekal
to Prasidėjimo parapijos 
Linkime jauniesiems Dievo 
palaimos ir gražios ateities.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi fimiiiiimiliiiiiiimiiitiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
PAMINKLAI '_____________

MAUZOLEJAI Jffl
ŽENKLAI Hlfc&R Hb - ‘

'H. sure believes in conservofion 
no hoir, no leelh —‘

Sodalietės praeitą antra- 
>dienį surengė vakarėlį mo
tinoms pagerbti. Po dainų ir 
kalbų, .gerbiamas klebonas 
tarė žodį, ką reiškia motina 
ir ką reiškia jos netekti. Vi
si buvo sužavėti jo kalba. 
Po šaunios vakarienės buvo 
bingo lošimas. Koresp.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS Užsisakykite jūsų 

Paminklą dabar, 
jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.
PADEKONE

Raud. Kryžiaus pareigūnės uniformoje, paskutinį prieš pradedant darbą pasitaisy
mą (touch) prie veidrodžio atlieka Monika Zekienė, žmona populiaraus Waukegan, 
III., lietuvių ir svetimtaučių tarpe gydytojo Jono Zeko, Jr. šv. Teresės ligoninėj M. Ze- 
kienė yra viršininkė medikalių reikmenų (Surgical Dressing) gaminimo klasės. Raud. 
Kryžiui ji darbuojasi nuo pat klastingo japonų užpuolimo ant Pearl Harbor.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

LEOPOLDAS
BALSEVIČIUS

SUSIRINKIMAI kuris mirė Vasario 25 dieną, 
1K44 m. ir tapo palaidotas 
Ocg. S» d., o dabar ilsis šv. 
Kazimiero kapinėje amžinai 
nutilęs ir negalCdamas atidė
koti tiems, kurie suteikė Jam 
paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo Jj įi tą neišvengiamą am
žinybės vietą; ZM" • •-

Mea, atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mūuų 
tarpo, dėkojame musų dvasiš
kiems tėveliams kun. J. Prun- 
skiul, kun. F. Lukošiui ir kun. 
J. Vyšniauskui, kurie atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo 
sielą.

Dėkojame šv. Mišių lr gėlių 
aukotojams. Dėkojame laldot. 
direkt. Antanui M. Phillips, 
kuris garbingai nulydėjo JJ į 
amžinastį. o mums palengvino 
perkęstl nuliūdimą ir rūpin
čius. Dėkojame grabnešiams ir 
Visiems, kurie paguodė mus 
nuliūdimo valandoje ir paga
lios, dėkojame violoms dalyva
vusiems laidotuvėse įmonėms; 
o tau mylimas broli, lai Visa
galis Dievao suteikia amžiną 
ramybę lr atilsį.

Nuliūdę lieka:—
Broliai Petras jo šeima lr 

Teodoras.

Rytoj, geg. 21 d., 1 vai. 
po pietų, paprastoj vietoj j- 
vyks dr-jos Lietuvos Ūki
ninkų mėnesinis susirinki
mas. Prašoma narių susi
rinkti, nes bus daug svar
bių pranešimų. Irgi nariai 
atsilikę su mokesčiais, ma
lonėkite užsimokėti.» FT r

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

Marųuette Park, — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 5 
skyrius Taikys irffnesjnį su
sirinkimą sekmadienį, gegu
žės 21 d., 2 vai. popiet, pa
rapijos svetainėje. Visi mar- 
fcetparkiečiai bendradarbiai 
malonėkite susirinkti.

Valdyba

programas ! Šv. Antano draugystės
Sekmadienio vakare 9:30 metinis patriotiniu piknikas 

vai. nepamirškite pasiklau- įvyks sekmadienį,! gegužės 
syti puikios radio progra- 21 d., šv. Antano parapijos 
mos per stotį WCFL, 1000 , svetainėje 3 vai. po pietų.
kil. Išgirskite gražių dainų, Įžanga veltui.
kurias dainuos žymi sopra-________________________
no ir gros garsusis stoties
orkestras. Bus naujų kuri-
nių. Programas Leidžia Bud- A/l ctAm
riko rakandų, auksinių da- ''
lykėlių krautuvė, po adresu
3241 S. H ai s: e d St. ,

DI8TRIBUTOR8 OF TH® FJUIOŲS^NTELLO ORANTTB 
loat Beauttful—Mos* Etednrt— Hhiwgn< jin* la Tba World. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KHKIPSUTCS PRIE — *

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commarce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA;
4535 VV. VVashington Blvd. 5919 Sonth Troy Street 

Tek ESTebrook 3645 TeL REPnblic 4298 
VALANDOS: Kaadien 9-9 v. vak.; Seitad. ir Sekm. 9-8 vaL

PIRKITE KARO BONUSSkolinam Pinigus

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 
jjMUFKrrsis prie mūsų1
{TAUPYKITE

Skelbkitės “Drauge

IAJDOTUVIŲ
kreipkitės prie mus 
tiesiog ir sutaupy
sit AGENTŲ KOMISĄ. GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja* 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

AMBULANCE
PatarnavlmąsSUVIRS 200 PAMINKLŲ 

RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materiolo tr Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

NARIAI
Chicagos
'Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Aaociacijoa.

19 4 4
jSŲPBĘMĘ

JT SAVINGS and LOAN 
, ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretoriui lr Iždininkai

jpABARTINl X®-/
DIVIDENTŲ L//

Me? Tukime

SENIAUSIOS lt MODEtNISNIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOSDidyste Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO
.. ........... J. LIULEVICIUS

4348 SO. CALIFOBNIA AVĖ. pŠtai vienas iš mūsų gražių 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas tr Dirbta vt: 527 N. VVESTERN AVR. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ P. J. RIDIKAS

W. 47th Street
Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
PIRMŲ MORGICIŲ!

Statybai, Remontavimui, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MfiNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ!

Phone TĄSOS 0181
MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phon. VAROS 1138—314330-34 S. California 

Avenue 

Lafayette 0727

Paiuuiilokitc Progą Dabartinėms Žemoms 
Nuošimčio natoms.

LĄCHAWICZ IR SU.NAI
ST 23<d PLACE Phones: CANAL 2515
IRęUlGAN AVĮfl. COMMODORE 5768

PULLMAN 1274

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai 
rū.testinga! gloltojami tr Ilgi $5 000.00 ap
drausti per Federal Satlngs and Ix>an In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami 'Jums ■ ant pareikalavimo. L BUKAUSKAS

10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! — Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YĄBKEISTUTO SAVINGS AND LOAN 

ru. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.
ASSOCIATION 

8228 SO. IIALSTED ST

W()Lk STUDIO
1945 VVest 35* Street

H»WEST l’OSMIRI.K PRKYS
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DTENRA8TTS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

Tikrai buvo grąžui

Chicagos mokyklų lietuviškas jauni
mas visus sužavėjo daina

DAINŲ SVENTEJE, ĮVYKUSIOJE ŠEŠTINES E, LIE
TUVIŲ PRADŽIOS MOKYKLŲ VAIKAI GRAŽIAI 
ATLIKO SAVO PROGRAMĄ.

Lyg berželių svyruonėlių 
šakos driekėsi dailioj, švie
sioj Šv. Kazimiero Akademi
jos scenoj, kur gegužės 18 
d. įvyko lietuviškųjų pra
džios mokyklų dainų šventė.

Jungtinis mokyklų orkest
ras darniai programą pra
dėjo Amerikos himnu ir De 
Lamater muzikos akordais.

Jautriai skambėjo visų 
mokyklų vaikučių giedama 
malda už tėvynę, Lietuviais 
esame mes gimę. Savo kal
boje Pocius pažymėjo muzi
kos svarbą.

—Kurie dainuoja ir gro
ja, tampa švelnesni, geresni. 
Ir apaštalai giedojo pasku
tinės vakarienės metu, o 
Augustinas net apsiverkė 
girdėdamas puikų gregoria- 
nišką giedojimą.”

* * •
• Toliau prof. Pocius prisi

minė tragiškai žuvusį komp. 
Šimkų, kurs taip pagarsėjo 
savo “Kur bakūžė samano
ta” ir “Plaukia sau laive
lis”. Pasirodo, kad prof. 
Šimkui iškilti daug padėjo 
kun. Čepulis ir Civinskas, 
kurie sutvėrė fondą iš tur
tingesnių žmonių, parūpino 
lėšų ir Šimkus galėjo, pasi
traukęs nuo vargoninkavi- 
mo, keletą metų atsiduoti 
vien muzikos studijoms...

Prof. Pociaus vadovauja
ma Šv. Jurgio mokykla pui
kiai išpildė Jakšto “Vienas 
žodis ne šneka”, Šimkaus 
kompozicija ir Čaikovskio 
“Nightingale”, kuri mažie
siems gal vis dėl to persun
ki.

* * •
Nekalto Prasidėjimo mo

kiniai gražiai pasirodė su
‘Paukštute—Lakštute’ ir
malda iš Hansel-Gretel, gražiai pasirodė. 
Humperdnick. j Ta dainų Šventė baigta 

Lietuvos himnu. Šv. KažiSkambiais balsais ir gra
žiu išlavinimu pasirodė Šv. 
Antano mokyklos choras, 
puikiai atlikdamas “Tupi 
šarka” ir Brahmso “Dance 
of the Gypsies”.

Nors ne taip gausi Šv. 
Petro ir Povilo mokykla, bet 
gražiai atliko Daukšio 
“Paukšteliai mieli” bei Ru- 
binsteino “Voices of 
Spring”.

švariais balsais su gyvu
mu Visų šventų parapijos 
mokykla išpildė vaikams la
bai tinkamą liaudies dainą 
“Įvažiavo meška” ir Wrube- 
lio “My Own America”. vui John W. McCormack, iš 

Scenoje, kur matėsi gam-1 Massachusetts valstijos.

tos vaizdai, gražiai derinosi 
Aušros Vartų mokyklos 
skambiai padainuotoji “Ga
le lauko toli”, dailiai skam
bėjo ir jų “Come to the 
Fair”.

Nežiūrint, kad orkestro 
dalyviai — iš,. įvairių mo
kyklų, jie sugebėjo darniai 
atlikti Isaac’o “Rusian cho
rai and overture”.

Šv. Kryžiaus mokyklos 
auklėtiniai mielai pasirodė 
su Naujalio “Pavasariu” ir 
Bachmano “The ' Country 
Festival”.

* ą •
Gausus Gimimo Šv. P. 

Marijos parapijos choras 
švelniai, trimis balsais pa
giedojo “ Šv. Kazimierą”, 
taip kad giesmės kompozi
torius, prof. Pocius tikrai 
turėjo būti patenkintas. 
Temperamentinga buvo ir 
“Pop Goes the Weasel”.

— Saulė nusileido, — 
skambia - sutartine traukė 
Dievo Apveizdos mokiniai. 
Maloniai skambėjo ir jų 
“Springtime”.

Miela buvo klausytis, kad 
nors ir negausus būrelis to
limos šv. Juozapo mokyklos, 
lietuviškai dainavo A. Nau
jalio “Kur banguoja Nemu
nėlis”, o taipgi mdksikiečių 
dainelę angliškais žodžiai*. 
“Carmen, Carmela”.

* * *
Didelėmis ovacijomis bu

vo sutiktas berniukų choras, 
kurie tikrai šauniai užtrau
kė:

— Pabalnokit man žirge
lį.

Gražiai atliktą “The Call 
of Duty” net turėjo pakar
toti. Berniukų choras iš vi
so pasirodė pirmą kartą, ir

miero seserys, taip gražiai 
pasirodžiusios su savo mo
kyklų vedamais chorais, nu
sipelno didelės pagarbos.

Programai vadovavo kun. 
Urba, dirigavo prof. Pocius.

Pr.

Svarbi kalba
Kalba, kurią pasakė Bos

tono auxiliaris vyskupas 
Ricard J. Cushing laidojant 
kardinolą O’Connel, buvo 
atspausdinta “Congressional 
Record”, reikalaujant atsto

KOVOS VAIZDAS .

Sąjungininkų kareivis kovojo iki galo. Jo rankose dar 
tebėra suspaustas šautuvas, nors jis guli miręs. Jis buvo 
užmuštas priešo mortaro ugnies, .užpuolus Santa Maria.
Užpakalyje sužalotas medis, kryžiaus formoje, kuris pri- Pavo^® ir 10 dėžių likę gūžės 18 dieną paskelbė 421 
duoda scenai šventumo antspalvį. (Acme-Draugas teleph.)

Atvyk rytoj — sekmadienį! -

Išgirsite labai svarbių ir įdomių žinių 
išgyvenimo

Reikšmingai ir svarbiai 
lietuvių konferencijai jau 
pasiruošta. Illinois, Indiana 
ir Wisconsin lietuvių konfe
rencija svarbiems klausi; 
mams nuspręsti įvyksta ry
toj, gegužės 21 dieną, Chi
cagoje, Lietuvių auditorijoj, 
3133 So. Halsted str. Joje 
bus paminėta Lietuvos stei
giamojo seimo sukaktis, Lie
tuvos spaudos laisvės atga
vimo ' 40 metų sukaktis ir 
bus jffceikota sėkmingesnių 
būdų Amerikos karo pastan
gų rėmime ir Lietuvos Ne
priklausomybės atgavimui.

t H
Lietuvių konferencijos pir

masis posėdis prasidės ry
toj, gegužės 21 d., 10 vai. iš 
ryto, antrasis posėdis — 2 
vai. po pietų, 4 vai. po pietų 
bus priimtos rezoliucijos, 
įvyks programa su dainomis 
ir muzika, 7 vai. vakare bus 
programa ir šokiai.

Visi dalyvaukite lietuvių 
konferencijoje, nes joje iš
girsite labai svarbių ir įdo
mių dalykų.

Rastas lavonas
Praeitą ketvirtadienį bu

vo rastas Mrs. Barbara Za- 
ger, 27 metų, lavonas, palei 
Chicago ir Eastern Illinois 
geležinkelio bėgius, dvi mai- 
lės pietuose nuo Wellington, 
netoli Watseka. Ji gyveno 
Alvarado viešbutyje, 5118 
Dorchester avė., Chicago. 
Jos lavonas buvo sunkiai 
nubraižytas.

Mes norime Amerikos 
pergalės ir Lietuvos Nepri
klausomybės, todėl dalyvau
sime rytoj lietuvių konfe
rencijoje !

kuo sviežesnis..^
TUO 6ERESNIS!

OBUOLIŲ ‘MIDUS’ GELBSTI UŽLAIKYT 
OLD GOLDS ŠVIEŽIAIS!

• Jūs norite puikaus tabako, supranta
ma. Taipgi jūs norite, kad jis būtų Švie
žias! Obuolių “Midus” pagelbsti užlai
kyti Natūralų šviežumą Old Gold’s pui
kių tabakų.. "Kas nors naujo tapo da- 
dėta” j tuos tabakus. Tai Latakia, bran
gūs importuoti lapai, kurie padaro tur
tingesnį skonį. Pabandykite Old Oolds.

Po žiurkių medžiok
lės susižeidė

Thomas Gizzola, 36 metų 
amžiaus, 739 N. Ridgeway 
avė., vakare šaudė žiurkes, 
užpakalyje savo draugo res
torano, 2959 Madison str. 
Tas šaudymas skaudžiai 
baigės anksti praeitą penk
tadienį. Kai Gizzola lipo į 
savo automobilį, jo šautu
vas netikėtai išsišovė ir ta
po sužeistas.

Vagys išėmė iš Western 
Food Provision Company, 
730 W. Randolph str., šoni
nio lango pinčių tvorelę, ir

rio, 24 galonus extraktų ir I Jungtinių Amerikos Valsty- 
radiją, visa tai turi $613 ^įų kareivio pavardę, kurie
vertės. Apie tai buvo pra
nešta policijai praeitą ket
virtadienį.

* * *

Nusiskundė
Taverne, 6245 S. Western 

avė., buvo iškeistas čekis, 
$62.80 sumoje. Pasirodo, 
kad čekis buvo netikras. 
Henry Holbrighter nusi
skundė policijai praeitą ket
virtadienį.

v

Pirkite 
daugiau 

Karo Bonų 
negu jūs 
išgalite!

Priteisė $35,000 
atlyginimo

Mrs. Agnės Cimbalistai, 
2400 S. Hamlin avė., sąskai
tininkei, kuriai kojos buvo 
nukirstos iki kelių, kai ji 
buvo sutrenkta automobilio, 
balandžio 18, 1942, buvo pa
skirta praeitą ketvirtadienį 
$35,000 atlyginimo už nuo
stolius. Teismo sperndimas 
buvo išneštas prieš Harry 
Michalek, 29 metų, 1521 So. 
Kenneth avė., alaus išdalin- 
toją, automobilio vairuoto
ją. Nelaimė įvyko Pulaski 
rd. ir 24th str.

Kariai vokiečių 
nelaisvėje

Karo departamentas ge-

yra patekę į vokiečių ne
laisvę.

Karo nelaisvių skaičiuje 
17 vyrų yra iš Illinois vals
tijos, įskaitant 6 chicagie
čius; 7 iš Indiana. 10 iš Mi
chigan ir 10 iš Wiscon8in.

Asdrew Bali, 58 metų, 949 
W. 14th str., susižeidė pra
eitą ketvirtadienį, priešaky
je 1440 Roosevelt rd., kai 
jis nukrito iš degančio šieno

šeštadienis, geg. 20 d., 1944

Karo departamentas ge
gužės 18 dieną pranešė 890 
Jungtinių Amerikos Vals- 
tybių kareivių pavardes, ku
rie dingę Azijos, Centro Pa
cifiko, Europos, Vidurže
mio, Pietų Pacifiko ir piet
vakarių Pacifiko apylinkių 
karo frontuose.

Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje 56 vyrai 
yra iš. Illinois valstijos, -* 
įskaitant 19 chicagiečių; 20 
iš Indiana, 23 iš Michigan ir 
16 iš Wisconsin. Vėliau ka
ro departamentas pranešė, 
kad iš keturių dingusiųjų 
chicagiečių — du patekę vo
kiečių nelaisvėn, ir du žuvę 
kovoje.

Dingusiųjų karo frontuo- 
se karių skaičiuje yra 2nd 
lt. Jack C. Juras, jo tėvas 
Anton Juras gyvena šiuo ad
resu: 229 Tyled st., Gary, 
Ind.
vežimo. Liudininkai .pareiš
kė. kad šieną padegė du vai
kai bežaizdami su degtu-

/ mus
X Pfc. Albert Žukauskas 

iš Tovvn of Lake, rašo, kad 
yra dalyvavęs keliuose mū
šiuose Anzio ir Cassino fron 
tuose ir daug šiurpių valan
dų pergyvenęs. Dėkoja vi
siems už prisiminimą karei
vių savo maldose.

X Šv. Kryžiaus parapijoj 
įsteigtas Skautų vienetas. 
Skautai lietuvių tarpe po- 
pulerūs. Organizacija bet gi 
tarptautinė, kilni ir labai 
naudinga jaunimui, nes ug
do valią, mandagumą, savi
stovumą, pagarbą vyres
niems ir mokina pirmosios 
pagalbos įvairiuose nelai
minguose atsitikimuose. J

X Keistučio Įdubo choras 
užvakar išrinko savo atsto
vus į Vakarinių Valstybių 
Amerikos Lietuvių Konfe
renciją. Sekantieji delegatai 
buvo išrinkti: R. Trejoms,
Al. Mažeikis, Ant. Jakutis 
ir Lucille Dagis. i

X Vegienė, 4352 So. Fair
field Avė., po sunkios ope
racijos grįžo iš ligoninės.

X R. Ir K. Yerkes Jr., gy
venantieji Marųuette Park, 
Motinų Dienoj, susilaukė sū
nelio. Tai buvo brangi do
vana K. Yerkes Motinų Die
noj. Yerkiai dabar augina -1 
3 sūnelius ir 2 dukteris.

>




