
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Kaina 3c Chicago, Illinois, Penktadienis, Gegužės (May) 26 d., 1944 m.

DRAUGAS
The LtthBanUn Daily Friend

PUBLJSKED BT THB blTHTJANLA-N 
CATHOLIC PRESS 8OCIETT 

2334 S. OeJdey Avė., Chicago, 111. 
Telephone Canal 8010—8011

The moet influentlal 
Llthuanhtn Daily In America

...“and that government of 
the people, by the people, for 

the people, shall not perish 
from the earth.“

—Abraham Lincoln

No. 124

SUSIJUNGĖ ALIANTŲ ARMIJOS ITALIJOJE
5,500 aliantų lėktuvų puolė 

Prancūziją, Vokietiją, ir Belgiją
LONDONAS, geg. 25. — 

Dideli skaičiai sąjungininkų 
lėktuvų iš Anglijos ir Ita
lijos. šiandien numetė apie 
7,500 tonų bombų ant nacių 
taikinių šiaurinėj ir pietinėj 
Prancūzijoj, Belgijoj, šiau
rinėj* Italijoj, ir pačioj Vo
kietijoj. Didžiuma tų lėktu
vų buvo Amerikos.

Nakties metu 500 britų 
bomberių atakavo Berlyną 
ir Aacheną.

Vichy radio sakė didelis 
Amerikos-Anglijos lėktuvų 
dalinys atakavo Lyon prie
miesčius, kur padarė dide
lius nuostolius ir buvo daug 
aukų.

Marauder ir Havoc bom
beriai numetė 400 tonų boro 
bų ant laivų ir trijų gele
žinkelių tiltų prie Liege. 
Belgijoje, ir ant aerodromų

U.S. lėktuvas nusileido Praneša rusu kariams,
Baltijos jūros saloje Tad ofensyvą artėja

NEW YORKAS, geg. 25. 
—Nacių valdomas Danijos 
radio sakė didelis Amerikos 
bomberis buvo priverstas nu 
sileisti vakar po pietų Dani
jos Bornholm saloje, Balti
jos jūroje.

Vichy sako De Gaulle 
greit vyks Londonan

LONDONAS, geg. 25. — 
Nacių valdomas Vichy ra
dio šiandien sakė Gen. Char 
les De Gaulle tuoj išvyks iš 
Alžyro ir vyks Londonan 
tartis su Ministrų, Pirminin
ku Churchill ir kitais britų 
vadais.

Vienas radio koresponden 
tas Londone vakar spėjo, 
kad Prez. Rooseveltas daly
vausiąs tuose pasikalbėji
muose.

EKSTRA!
Editorialų (4-tame) pus

lapyje rasite Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto Deklaraciją. Ją per
skaitę dar labiau įsitikina
me, kad Lietuvos žmonės 
vieningai siekia at steigti 
laisvą, nepriklausomą ir de
mokratinę respubliką, šią 
deklaraciją perskaitykime ir 
kitiems parodykime.

KALENDORIUS
Gegužės 26 d.: ftv. Pilypas 

Nerijus; senovės: Algiman
tas ir Malonė.

Gegužės 27 d.: ftv. Bedas; 
senovės: v Vyrgaudas.

ORAS
Ūkanota, šilta, 

piais bus lietaus. ,

Eoston ir Mitchell lėktu
vai puolė Chievres aerodro
mą, Belgijoje. Mažesnieji 
lėktuvai atakavo Gisors ir 
Buchy geležinkelių centrus 
Prancūzijoje ir St. Ghislain, 
Belgijoje.

Dienos metu Fortress lėk 
tu vai atakavo devynis gele
žinkelių centrus ir keturis 
aerodromus okupuotoj Pran 
cūzijoj ir Belgijoj.

Atakose ant Mulhouse, 
Belfort, SaVre g u e m i n e s, 
Metz, Thionville, Charleroi 
ir Blainville, Prancūzijoje, 
ir Bruasels ir Liege, Belgi
joje, prarasta keturi bom
beriai ir 12 naikintuvų, ir 
numušta devyni priešo lėk
tuvai. z

Didieji bomberiai iš Itali
jos tuo pat metu puolė Tou- 

' lon laivų bazę, pietinėj Pran
šiaurinėj Prancūzijoj. Du į cūzijoj, ir Lyon, prie Rhone 
bomberiai dingo. upės.

Išsiliejus Dės Moines upė gražų Riverview parkų, Dės Moines mieste, pavertė ežeru 
ir einančiu vieškeliu vanduo pradėjo eiti per patį miestą. Raudonasis Kryžius grei
tai pasiuntė pagalbos tiems, kurie dėl staigaus potvynio turėjo greit iš namų išsikraus
tyti. (Acme-Draugas telephoto)

LONDONAS, geg. 25. 
Maskvos radio pranešė ru
sams kariams, kurie koncen
truojasi naujai ofensyvai 
rytiniam fronte, kad jie 
greit turės baigti Rusijos 
teriorijos išlaisvinimą, ir 
išlaisvinimą kitų fašistų 
prispaustų tautų.

Rusų komandos komuni
katas minėjo tik kartkarti- 
nius nacių puolimus ir ru
sų žvalgybos veiklą. Anot 
pranešimo, keturios nacių 
atakos į šiaurvakarius nuo 
Tiraspolio buvo atmuštos, 
ir 400 nacių užmušta.

Rusų patrolės sunaikino 
27 vokiečių tankus ir pat
rankas.

Mokyklos gaisre žuvo 
keturios vienuolės

PORT-OF-SPAIN, Trini- 
dad, geg. 25. — Gaisre Šv. 
Juozapo vienuolyno mokyk
loje žuvo keturios vienuo
lės, kurios buvo liepsnų pa
gautos miegamuose kamba
riuose virš mokyklos.

Artinasi prie japonų Maffin bazės
GEN. MacARTHUR ŠTA-* Netoli nuo Hol'andia,, 125

mylias nuo Sarmi, amerikie
čių patrolės rado daug japo
nų karių lavonų,. Tie japo- čh» nacius.

BAS N. Gvinėjoj, geg. 25.— 
Amerikiečiai pėstininkai, va 
rydamiesi per džiungles 
prieš japonų artilerijos ug
nį, persikėlė per Tor upę, ir 
randasi pusketvirtos mylios 
nuo j a (ponų dalinai baigto 
Maffin ir netolimo Sawar 
aerodromų.

Amerikiečių nuostoliai pa 
lyginamai nedideli. Oficia- 

Protar- lūs pranešimas sakė 908 ja
ponai buvo užmušti.,

POTVYNIS IOWA VALSTYBĖJE

KINIEČIAI VAROSI 
PIRMYN BURMOJE

CHUNGKING, geg. 25 — 
Pranešta, jog kiniečių jė
gos, kurios kovoja, už Myit
kyina, didžiausį miestą šiau 
rinėj Burmoje, daro progre
są..

Kiniečiai atmušė pakarto
tinas japonų kontratakas ir 
pasivarė penkias mylias į 
vakarus nuo Mogaung upės.

Admirolas Land sako 
reikia daugiau laivu

WASHINGTON, geg. 25. 
—War Shipping administra 
torius Adm. Land, kalbėda-
mas į Atstovų buto apropri- vykioje rytinėj Anglijoj vie-
acijos komitetą, sakė, jog 
nežiūrint vis didėjančio A- 
merikos prekybinio laivyno,
padėtis reikalauja dar dau-janti”—fašistinė—ir atsisa- 
giau laivų. kė dirbti po to, kaip du jos

Amerikos prekybinis lai
vynas yra beveik keturis 
kart didesnis negu buvo 
pirm karo.

Land kalbėjo į komitetą 
ryšium su jo administraci
jos prašymu , $550,350,000 
vieniems fiskaliniems me
tams.

nai matomai mirė nuo bado, 
ligos ir visokių sunkumų, 
kuomet bėgo nuo amerikie
čių Hollandia invazijos.

Japonai kontratakavo ame- d ja. 
rikiečius, kurie varėsi iš Ai
tape į rytus Wewak link, ir Karo sekr. Stimson sakė są

Ift WASHINGTONO. —

privertė juos pasitraukti. 
Amerikiečiai lakūnai ir

vėl bombavo Truk bazę.

Amerikiečiu nuostoliai LAIVYNAS ATAKAVO
iki šiol 206,227

WASHINGTON, geg. 25. 
— Vėliausi raportai apie 
Amerikos nuostolius sako 
kariuomenė iki šiol turėjo 
28,059 užmuštų, 65 779 su
žeistų, 35,496 dingusių, ir 
31,779 belaisvių.

Laivyno skaitlinės sekan- tonų bombų. Matyta tik du
čios: 19,546 žuvusių, 12,089 
sužeistų, 9,026 dingusių, ir 
4,453 suimtų belaisvėm

Sustreikavo italai 
belaisviai Anglijoje

LONDONAS, geg. 25. — 
Vienoj karo belaisvių Sto

na grupė italų belaisvių at
sisakė dirbti. Ta grupė yra 
žinoma kaipo “nekooperuo-

nariai buvo nuteisti už at
sisakymą lentpiuvinėje su 
kitais belaisviais, 
gaus tik duonos ir vandens 
tris dienas į savaitę.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Ift LONDONO — Užsienių 

sekr. Eden sakė aliantai ne
nori valdyti išlais v i n t o s 
Prancūzijos, ir leis De Gau
lle komitetui kraštą valdyti. ..

Ift NEAPOLIO — Lenkai “ 
kariai apsupo Piedimonte 
miestą ir pviola jame esan-

Ift PEARL HARBOR. —
Įvykus dideliam sprogimui, užėmė Tatangtzu miestelį, 
sunaikinta keli maži laivai, kalnuose 29 mylias į šiaur-
Daroma sprogimo investiga

jungininkų lakūnams pri
klauso didelė dalis kredito 
už pasisekimus Italijoje.

MARCUS, WAKE SALAS
WASHINGTON, geg. 25. 

—Laivyno pranešimu, lėk
tuvnešiai nesenai privežė 
lėktuvus prie japonų laiko
mos Marcus salos, 1,200 
mylių nuo Japonijos. Lėktu
vai ten numetė kelis šimtus

japonų lėktuvai, bet ir tie 
nesipriešino.

Visas dalinys tuomet pa
suko į Wake salą, ir mūsų 
lėktuvai numetė suvirš 100 
tonų bombų ant tos mažytės 
salos.

Danai sunaikino naciu
Diesel motoru fabriką aub”ar*nai gandino. gai

STOKHOLMAS, geg. 25.
—Raportas iš Copenhageno
pranešė apie didžiausį sabo
tažo* žygį šio karo metu, kuo 
met danai patriotai sunaiki
no Burmeister & Wain Die
sel motorų fabrikus tos fir
mos laivų statybos centrą.

Trisdešimts ginkluotų da
nų nugalėjo sargybinius, ir
visur fabrike pridėjo bom- rie yra labai reikalingi ja-
bų. Sprogimas sunaikino 
keturių -aukštų pastatą, ma
šinas, įrankius, ir visus fren 
gimus.

Užmušė 1,000 japonu Salween fronte
CHUNGKING, geg. 25.— 

Raportai iš fronto sako ki
niečių jėgos Salween fronte

ryčius nuo Tengchung po to. 
kaip išmušė 1,000 sugautų 
japonų, kurie priešinosi ki
niečių ofensyvai per 15 die
nų.

Kiti pranešimai, iš Honan 
provincijos, centrinėj Kini

Price 3c

Vokiečiai pasitraukė iš kranto;
U. S. kariai veržiasi i Cisterna

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Neapoly, geg. 25.—Dvi 
sąjungininkų kariuomenės šiandien susijungė Italijos 
Tironijos jūros krante ir susiliejo į vieną. Užbaigdami 60 
mylių pasistūmėjimą per 14 dienų, penktoji ir aštuntoji 
armijos šiandien susijungė su armija Anzio fronte.

Kaip tik pirm sąjungininkų pranešimo, nacių DNB 
agentūra pripažino, kad na-
cių kariuomenė pasitraukė 
iš kranto tarpe Anzio ir 
Terracina. Vokiečiai sakė 
kovos Italijoje darosi via 
aštresnės, ir tvirtino, kad 
sąjungininkai vartoja “di
delius tankų dalinius.”

Nacių radio pranešimas 
sakė vokiečiai evakuavo 
Aąuino, kuris randasi pu- 
siaukely tarpe Piedmonte ir 
Pontecorvo.

Tuojau įsteigtas telefoni
nis ir telegrafinis susisieki
mas tarp sąjungininkų ar
mijų.

Iki šio eusijungimo sąjun
gininkai buvo suėmę 10,000 
nacių belaisvių—beveik visą 
diviziją. na miestą ir gatvėse kauja- 

Britų aštuntoji armija - su naciais gynėjais.
okupavo Pontecorvo, kuris 
buvo vienas stipriausių Hit- 
ler linijos centrų, ir Rocca- 
secca.

Submarinai nuskandino 
japonu karo laivą

ir keturiolika kitu
WASHINGTON, geg. 25. 

—Laivyno pranešimu, Ame
rikos submarinai, atakuoda
mi japonų susisiekimo lini-
jas Pacifike, nuskandino noje, ir vienas pulkas nuga- 
kitą 15 laivų, jų tarpe nai
kintuvą ir karių transpor
tą.

Iš viso, tad, Amerikos

nuskandino arba sužalojo 
724 japonų laivus. Ta skait
linė paskirstoma šitaip: 573 
nuskandinta, 36 gal nuskan
dinta, ir 115 sužalota.

Naikintuvo nuskandinimas! Komunikatas sakei taip 
pakelia sunaikintų japonų Pat* ^ad priešas puolamas 
karo laivų skaičių iki 47. [ Pr*e Montenegro ir Sandjak

Tarp kitų nuskandintų lai ®ięnų bei Croatijoj, Bosni-
vų buvo trys tankeriai, ku

ponams pristatyti aliejų ir 
gazoliną tolimoms lėktuvų 
bazėms, trys transportai ir 
septyni prekybiniai laivai.

joj, nepatvirtina japonų pra 
nešimo, kad jie užėmė isto
rišką Loyang miestą, ir sa
kė mūšiai ten didėja. Japo
nai puola kiniečius iš visų 
įpūsiu su artPeri’a, tankais 
ir pėstininkais, bet kinie
čiai vis dar atsimuša su 
mortaraia ir granatomis.

Pripažinta, tačiau, iog 
kiniečiu kontrofensvva Ho- 
nane buvo sustabdyta.

Vol. XXVIII

Sąjungininkų lėktuvai ata 
kuoja ir išgriauna vokiečių 
laikomus kelius visose fron
to apylinkėse. Jų atakos su
naikino 653 nacių vežimus, 
ir orinėse kovose numušė 55 
vokiečių lėktuvus.

Aliantų artilerija išardė 
septynias vokiečių kontra
takas. Sakoma naciai gru
puojasi, naujom kontrata
kom.

KALJASI CISTERNOJE 
SU U.S. PENKTĄJA AR

MIJA prie Cisterna, geg. 25. 
—Amerikiečiai kariai, tan
kų lydimi, įsilaužė į Cister

Naciai desperatiškai lai
kosi, kad išsaugoti pabėgi
mo kelią savo kariuomenės 
iš pietų.

Jugoslavijoje vyksta 
labai dideli mūšiai

LONDONAS, geg. 25. — 
Maršalo Broz štabo komu
nikatas sakė dideli mūšiai 
vyksta Jugoslavijoos fron
tuose. Partizanų daliniai 
pasivarė pirmyn Hercegovi-

Įėjo priešą prie Cemerno ir 
pastūmė juos atgal iki Ga- 
cko.

Anot radio pranešimo, 
29-toji jugoslavų divizija 
taip smarkiai mušėsi Stclac 
sektory, pietinėj Jugoslavi
joj, kad 6,500 nacių ir čet- 
nikų jėga turėjusi pasitrau
kti.

joj ir Slovėnijoj.

0WI gaus $20 milionų 
daugiau negu 1943 m.

WASHINGTON, geg. 25. 
—Atstovų buto apropriaci- 
jos komitetas, kuris praei
tais Tmetais labai sumažino 
karo informacijos biuro iš
laidoms reikalingas sumas, 
šiandien sakė biuras atlieka 
svarbų darbą, ir paskyrė 
jam $20,000.000 daugiau 
negu praeitais metais.

Ta proga komitetas reko
mendavo paskyrimą $1,033,- 
358,367 septyniolikai kitų 
karo agentūrų.
PERSKAITĘ “DRAUGĄ“, 
DUOKITE JĮ KITIEMS
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TORONTO LIETUVIU GYVENIMAS
K. L. T. SKYRIAUS 
VAKARAS

Balandžio 22 d. lietuviu 
parap. svetainėj K. L. T. To
ronto skyrius turėjo paren 
girną. Koncertinę programą 
išpildė grupė menininkų, at 
vykusių ii Montrealio. Va 
karo vedėju buvo Toronte 
skyriaus vice pirmininkai
L. Vekteris. Kalbėjo “Nepr 
Lietuva” žurnalo redakto
rius Jonas Yla, kviesdama: 
viaus bendradarbiauti žur
nalui, ir vaizdžiai nusvies 
damas, kokią naudą duodi 
išeivijai savoji spauda. Tau 
gi kalbėjo K. L. T. pirminin 
kas A. Navickas; savo pat 
rijotinėj kalboj ragino vi 
aus dirbti vieningai atvada 
vimui Lietuvai laisvės.

Garsus Montrealio ar.is- 
tAs ir komikas, čia gimęž 
jaunuolis, V. Kajackas si 
buvusiu irgi montrealieeit 
jaunuoliu Pr. Brazausku 
kuris dabar apsigyveno To 
ronte, sudainavo šias dai
nas: ‘‘Šlama šilko vėjas”
“Ant kalno malūnėlis” ii 
“Oi gaila gailėjaus”, V. Ka 
jackas solo padainavo “At 
jok berneli vakare”, “Gode 
lės” ir “Mano gimtinė”
Paskui V. Kajackas su red 
J. Yla sulošė dialogą “ša 
laputriai”. Na, tai jau tie!
.prijuokino publiką, kad ka 
kuriems net ašaros bėgo ii 
akių. r f

GABI JAUNĄ ARTISTE
Neapsakomai publiką su 

Rūta Kilimonytė, (
Įmetu amžiaus, labai gražiai 
padainavus patrijotiškag i: 
komiškas dainas; kiekvieni 
privedė prie didžiausio su 
sijaudinimo ir paskambinc 
pianu, kaipo gabiausia pia 
nistė. Paskui persirengus

zuikiu pasakė monologą ir 
įaimitavo, kaip zuikis šoki- 
įėja. Labai juokingai imi- 
avo artistą dainininką ges- 
ais, be balso. Ant galo pa- 
įlausė publikos: “Na, ar ne 
vaikiai padainavau. ” Pašo- 
to “Tap dance”, labai pro- 
esionaliai. Prie užbaigos 
)arodė akrobatiškus išsila- 
'inimus. Trūksta žodžių ap- 
ašymui ir išreiškimui gar- 
>ės tai mūsų jaunuolei-žvaig- 
;dei už jos talentą ir neap- 
įakomus gabumus. Rodos, 
jats savo akims negali ti
rėti, kad mūsų brangi lie- 
uvaitė galėtų taip sunkius 
r svarbius veiksmus atlik - 
i, kurių lietuvių tarpe ne 
ik Amerikos kontinente, net 

ir Lietuvoj neteko matyti. 
O kokia toji Rūtelė manda
gi ir kaip dailiai moka elg
tis su suaugusiais, kaip tik
ra senė. Didžiausia garbė 
priklauso Kfimoniams už 
gražiai ir patrijotiškoj dva
sioj auklėjamą dukrelę. Va^ 
karo vedėjas pakvietė į sce
ną Kilimonienę, kuriai pub
lika išreiškė padėką. Kili- 
monknė dėkojo visiems ir 
pasižadėjo kitą sykį vėl su 
dukrele atvažiuoti į Toron
tą ir dar įdomesnių veiks
mų parodyti. Tuo pačiu lai
ku Rūtai Kilimonytei įteik- 
a puokštė gyvų rožių; jas 

'įteikė irgi buvusioji mont- 
realietė Aldona Pundziūtė, 
taipgi nepaprastai gabi ar
tistė.

Visai koncertinei progra
mai skambino pianu simpa
tiška ir gabi pianistė mont- 
realietė N. Jakubauskaitė. 
Taipgi buvo viešnia Alb. 
^imkiūtė, Jakubauskaitės 
draugė ir Jasiūnienė, Pr. 
Brazausko motina

PIETOS i riaus Juoso ir Agnės Grube- tai jiems surengtas vaišes
Sekmadienį pj pamaldi)'S®™ dailintaM,' ir dovanaa, visiems atailan-

psrapijos svetainėj buvo 9u-|d»r ir *i*ndie,‘ lietuvi, hsl- Uoslėms dėkojo, 
ruoėti pietas montreslieėių aitriau. yra jos
pagerbimui. Parapijos kle- P*ei>tas paveikslas. Labai su 
bonui atkalbėjus maldą ir
visiems skaniai užkandžiau
jant V. Kajackas, vardu 
montrealiečių, visiems iš
reiškė nuoširdžią padėką už 
suruoštai vaišes ir pasiža
dėjo vėl atvažiuoti au visa 
grupe į Torontą. V. Kajac- 
kui pirmininkaujant, papra
šyti torontiečiai kalbėjo: S.
Balčiūnas, Pr. Motiejūnas,
E. Narušis, Pr. Brazauskas 
(Aušros choro pirmininkas), 
red. J. Yla ir tarybos pirm.
A. Navickas. Rūtelė Kilimo
nytė dar padainavo. Vardu 
vaišių rengėjų * kalbėjo O.
Kalinauskienė ir E. Matjo- 
šaitienė, taipgi minėtos mo
terys įteikė po dovanėlę R.
Kilimonytei ir torontietėms 
jaunuolėms, Vandai Jarašių 
naitei ir Janinai Grunsky- 
tei, kurios visuomet uoliai 
pasidarbuoja prie tarybos 
parengimui. Ant galo kalbė
jo parapijos klebonas kun.
V. McGivney primindamas, 
kad per tvirtą tikėjimą, vie 
nybę ir maldą dangiškasis 
Tėvas suteiks mums prašo
mų malonių.
SUSITUOKĖ

Balandžio 27 d. Šv. My
kolo katedroj Zuzana Gru
be vičiutė su Leopoldu Hope 
priėmė Moterystės Sakra
mentą. Zuzana yra duktė 
stambaus lietuvių biznie-

■...... ........i.............. . ■

mani, dora mergaitė ir ge 
ra Lietuve® patrijotė.

Vestuvių iškilmės tęsėsi 
penkias dienas Grubevičių 
naujuose namuose, žmonių 
buvo sukvies** labai daug, 
nes Grubevičiai turi daug 
gerų draugų. Jie yra labai 
gerbiami ne tik lietuvių, bet 
ir svetimtaučių.

Linkiu jaunavedžiam* il
giausių metų!
BAIGAS MOKSLAS

Su balandžio mėn. užsida* 
rė vasaros sezonui lietuvių 
kalbos parapijinė mokykla, 
kuri veiks be pertraukos 
nuo spalių mėn. 19 d., 1943 
m. Pamokoms pasibaigus, 
mokyklos vedėjas St. Bal
čiūnas tarė vaikučiams at
sisveikinimo žodį, linkėda
mas daug laimės, mylėti 
Dievą, būti gerais lietuviais, 
klausyti ir gerbti savo tė
velius ir vyresniuosius ir 
niekuomet nepamiršti tėve
lių gimtos, lietuvių kalbos.
PAMINĖTA VEDYBŲ 
SUKAKTIS

Gegužės 6 d. lietuvių biz
nieriui Juozui ir Agnei Gru- 
bevičiams jų namuose To- 
ronto lietuviai surengė sur-. 
prizą 25 metų vedybinio gy-i 
venimo sukaktuvėms pami
nėti. Įteikta-brangios sidab
rinės dovanos. Grubevičiai 
susijaudinę už taip netikė-

GrubeviČiai yra daug už
sipelnę ir pasidarbavę lietu
vių parapijai, organizaci
joms. Niekuomet nėra atsi
sakę paaukoti kas tik pra
šė ir jeigu aukoja, tai kuo 
stambiausiai ar pinigais ar 
maistu. Grubevičiai yra ver
ti didesnės pagarbos ir di
desnio surprizo bei dovanų

Linkiu Grubevičiams ge
ros sveikatos, kad laimingai 
sulauktų auksinės vedybų 
sukakties. Koreopond

25 m. nuo mirties 
kun. Pr. Turausko

(LKFSB) Viena iš švie 
šiųjų atgimstančios Lietu
ve® asmenybių buvo kun. P.1 
Turauskas. Jo iš lietuviško 
kaimo atsineštoji dvasia dar 
labiau subrendo auklėjama 
tokio garsaus seminarijos 
profesoriaus, kaip Maironio. 
Kun. Pr. Turauskas buvo 
bendradarbiu “Viltyje”. Lie 
tuvos kūrimosi metu buvo 
klebonu Utenoje. Čia labai 
rūpinosi liaudies švietimu, 
energingai prisidėdamas prie 
lietuviškų mokyklų steigimo, 
buvo nuoširdus varguome 
nės prietelis ir globėjas

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik- 
mdėllus, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
Oi PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Budriko Radio Valandos:
W.H.F.C. 1420 Kilocycles —

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

NedSUoj, »:S0 vai vakare.

> K iIIWHOLESALE į
FURNITURE (• 

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

IBARGUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - HM kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Ud 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nno 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 Iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. VVestern Ave., Chicago, IIL
Telefonas — GROvehilI 2242

BE 3a

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
PkMM: LAFAYETTE 8817

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

Rakandų, Parlor Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
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%

l

EXTRAI EXTRAI

REMKITB
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Permainyta.® 

vardan Ir 
adresas.

Lietuviškas 
Žyduke* — 
N. KANTER
■avini nkaa.

MONARCH LIQUOR
8629 So. Halsted St. 

Phone Taros «os«

per š) Pavasaris! 31 Metą

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

8241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti........... $9.80
STOKER COAL, Aukštos kūšiea, $7*45
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos 
BLACK BAND LUMP... $11.25
PETROLEUM COKE (Course).-$|2.50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) $ĮQ*95

DABAR

ate

SS

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pinuos Rūšies 
Namą Materijolą Ui Dar temomis Katnomisl 

Atvykite | mflsų jarią Ir apMrflhfta ste- 
ką Ir ankštą rflil LENTŲ—MHXW0RK 
— STOGŲ IB NAMŲ MATERUOLĄ — 
dėl garažą, porėtą. vištą, skiepą Ir lietą. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS

APROKAVIMAS IB
TEIKIAMAS DYKAI I 
STANLEY LTTWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 12TB 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

-S

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

Už MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT 8UPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGSliib AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

tfe

4192 Archer Ave. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Prea and Mgr.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANCIOS
prakaituojančios

KOJOS
r» ‘ »' t •.

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantis

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1462.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
IMS So. Ashland Avenne 

Ofiso VALANDOS: 
tea 3 fld 4 te ano 6 U 8 vaL vak 

pagal retai*! v 
tarai ran

M. TARA 2246

:dr: c. vezelis
DANTISTAS

IMS So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

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

TaL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
VUaad«: 1—3 popiet te 7—8 a u.

te

Rm. 8868 So. Talinas Ave. 
Sa Tei. GBOveUU *17

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
OOm reL> 1—8 |r »-<:M E. K. 

Treštadlentela pagal autartį

RIBEIDENdJA
8241 West 66th Plące 

TeL REPnbOe 7868 /

TeL CANaI 8257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 Iki 8 vaL vakare.

TeL YARds 3148

DR. V.'A SIMKUS

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS
Nuo 2 Ud 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Treėiad. ir Nedėliomia susitarus 
2428 Weet Marųuette Road

YkL YABAs SB21
5187.

TU Wete
VkL: 11-12; 2-4; te 8:9M:38 

Ptemadleniais—2-4 te 6:90-8^0 
šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toJU 
kurią uždirbame aavo ranko
mis.

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tik viena pora aklų vlaam rrvenl- 
ranl. Saugokit, jaa leisdami lAcff- 
aamlnuotl Jaa moderniškiausia 
metodą, kurią re^BJimo mokslas 
(all sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinis, kurta prašau

na vtaą aklų (tempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 
Srt"- Kampas ll-toa 
Telefonui GANAI, NM, Chicaco

'OFISO VALANDOS: 
Kasdien 1:10 a. m. Iki l:to p. m. 

Treėiad. Ir šrttad. a. m. 
iki T:l® p. m.

i*-*'
IDR/G. SERNER'
tete <a>-
LUH'UVU AKIŲ GYDYTOJAS

38 metų patyrimas
Yards 1829

Pritaiko Akintu*, 
Kreivas Akla 

Ištaiso.
Ir Akintą Dirbtuvl
80. HALSTED 8T. 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Iki 8
feSšktetdlsnyja pagal sutartį *>

DR. A J. BERTASH
ARDYTOJAS Ot CHIRURGAI! 

a vaL: ano 1-3; bob 8:304:31 
756 West S5th Street
LIETUVIAI DAKTARAI

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenne

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

Ofiso TeL .... VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenae 
UGONTUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 U 8:00 vaL 
. TreBad. Ir Sekm. tik susitariua

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cleero 
’ Antradieniais, Ketvirtadieniais 
( te Penktadieniais
VkL; 10-12 ryt* M, T-0 F. M. 
H<7 R. Halsted fit, Chleag« 

Pirmadieniais, Trefiadteaiato 
/ te šeštadieniais 

Vai.: nuo 8 p.p Ud 3 vakare

z

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-tn>s lubos)

Oflrn Telefonas: YARda 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. TeL: MIDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofisą TsL LAFsyette S210 
Rea TeL LAFsyette 0004

Jeigu

VALANDOS:
Pirm, Antr., Ketvir. 6 Iki 9 vak.; 
y Penktad. 8:30 Iki 0:30 vak.

šeštad. 6 vaL Iki 0:30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J. w. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" A D S IS ROCKFORDO PADANGES
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS
“DRAFGAR” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dmrborn Ntrwt 
Tri. RANdolph BJSS-94H9

SVARIUS PRANEŠIMAS
War Mannower Oomnilsskin nu

statymai reikalauja ka»l įlauiru- 
uias darbininku turi įsigyti Pa- 
liuosavln-o Raštų (statomeot of 
availahillty) nuo dabartinės dar- 
Ik> Jstai^os — ar imio W»r Man- 
poww Commlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar jūs galit gauti 
ir nr Joms reikalinga palluosa- 
vlmo raštas. Jūs suUlupysIt sau 
Ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTFI) -- VVIiAl

LANGŲ PLOVRJŲ—HOTTSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtslSauklte 
Tlmekeeper’s Ofisan 

KDGEWATER BEACH HOTEL 
5S49 Sheridan Road

REIKIA
CABINET MAKERS 

AMERICAN CASKET CO. 
ISIS W. DIVISION ST.

REIKIA PATYRUSIŲ 
TALLYMEN 

YARD FOREMAN 
CARR-MOODY LUMBER CO. 

3039 S. HALSTED ST. 
VICTORY 1272 

KRIAUCIAUS
Prie pritaikinimo ir apsiūlėiimo 

gerų custom kotu. Atsišaukit 
6-tam aukšte.

JOHN HARPER * CO.
222 W. MONROE ST.

PORTERIU IR 
NAKTIMIS VALYTOJŲ

Gera mokestis, valgis duodama. 
Kreipkitės prie Mr. George.
GATEWAY RESTAURANT 

Nortlnvestern Station

PAGELBININKŲ — Maliavos dirb
tuvėle. 50 vai I eavaltę. 75c | vai.,

laikas lr pusė virš 40 vai. 
DEPEND-ON FINISHING CO.,

3933 Elston Avė.

VYRO — dirbti store flxture biz
nyje. Store flxture patyrigio. Atsi
šaukit | 8242 S. ^F.XTWORTH.

Svarbiai Pramoneit
REIKIA VYRU 

PIENO LAIKO DARBAMS
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

PATYRUSIŲ AR NE 
Dirbti prie aluminum castings. 

Mes mokam laike mokinimo. 
100% KARO DARBAI 

Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 5 pu. arba šeštad. 

iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE

ENGINE LATHE OPERATORIŲ
Taipgi Maehine Hand — Taipgi 
Drill Press Operatorio. Mažoj dir

btuvėj: 49 vai.: gera rata. 
Atsišaukit pirm pietų.

BLOMFELDT RAPP AND OO. 
108 N. Jefferson MON 8399

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

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

"PAREMKITE TA 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 Liūdijimą ir 
Laišką Darbo Paliuosavimo. Atsišaukit )

WEST PULLMAN WORKS
INTERNATIONAL HARVESTER

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

HELP VVANTL’.D — VYRAI

• t

SHEAR VYRŲ
Reikia vyrų prie Plieno

Squaring Shears.

SHEAR HELPERS 
IR ABELNŲ PLIENO 
WAREHOUSE DARB.

Reliance Steel Corp.
1601 S. Wolcott 

CANAL 2442 G. A. COOPER

Prosytojas 

Hotelyje 

Valet Shop

AMBASSADOR HOTEL
1301 N. STATE ST.

SUP. 7200 Mr. Osweiler

REIKIA VYRŲ
Nuo 45 iki 65 Metų

Pstyrlmo nereikia, pastovūs darbai. 
Proga viršlaikio, gera mokestis. 

Atslšaukltė.
STANDARD ELSMERE 

GRANITE CO.
1756 N. Spaulding Avė.

PI'NCH PRESS OPERATORIŲ — 
Gera mokestis. 56 valandos 1 sa
vaite. JACKSON AUTO RADIA
TOR CO.. 1515 W. Altgeld St.

WAREHOUSE VYRŲ
l.loduotl Ir iškrauti sviesto ir kiau
šinių trokud. Patyrimo nereikia. 
Gera mokestis Ir ateitia geriems vy
rams

S. S. BORDEN CO.
133 S. Water Market 

CAN 8191 Mr. Johnson

AUKŠTESNES MOKYKLOS 
VAIKINAI 

IŠMOKITE AMATĄ!
Dirbkit dalinio laiko vakarais lr 
per vasarą. Mes Išmokinsim jus 
atlikti abelnus dirbtuvės darbus, 
operuoti mašinas, tirinėjimo dar
bus ir tt. 70c į vai. Svarbioj pra
monėje. Pastovūs darbai.

4435 S. WESTERN BLVD.

MASINOM OPERATORIŲ
Nepatvrusių. 72y2c j vai. pradinė 
rata. Patyruaiems mokama pagal 
darbo įvertinimą.

E. A. BAUMBACH MFG. CO.
1812 S. KILBOURNE AVĖ. 

(4500 WEST)

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

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU” 

MALDOJ PRISIMINK LIETUVA

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

OPERATORIŲ

HELP WANTED — MOTERYS

OPERATORIŲ

Power Siuvimo 
Mašinoms

Single ir dviejų adatų mašinų ope
ratorių. Gera mokestis—Pastovūs 
darbai dabar ir po karo. Moder
niška švari dirbtuvė. Nauji įren
gimai. Mes išmokinam pradines. 
Gera mokestis laike mokinimo. 

Atsišaukit 4-tam Aukšte

DAPCO, INC.
701 W. WA8HINOTON BLVD.
SHADE MAKF.RS — Patyrusių. Pa
togios darbo sąlygos, gera mokestis. 
Patogi tranaportaclia. Atsišaukite 
tuolau. 1020 W. ADAMS ST. — 
MONroe 5011.

VYRŲ - VAIKINŲ
PLATING DEPARTMENTE
Tvarkyti materiola ir prie 
lengvų dirbtuvės darbų. 70c 

iki 75c į vai.

MOTERŲ - MERGINŲ
PAINT SPRAYERS

Maliavoti sheet metai dalis 
dirbant prie judančių con- 
veyors su vandens apvalo
mais batais. Taipgi Dirbtuvės 

Assembly darbininkių.
★ ★

Patyrimo Nereikia
Laikas ir pusė už viršlaikį. 
Svarbi pramonė. Pastovūs 
darbai. Dienomis ar naktimis 

šiftai.
ATSIŠAUKIT

4435 5. YVestern Blvd.
ASSEMBLY IR LENGVI MAŠINŲ 
DARBAI. Taipgi orderių pakavi
mas mažoj dirbtuvėj, MAGNETO 
PARTS CO, 224 N. I.oomls St., 
HAV. 5298.

MERGINU
MOTERŲ

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

★
10% BONAI

Mokama Už Visus Naktinius 
Darbus

★
TUOJAU DARBAI DEL: 

ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ

MAŠINŲ OPERATORIŲ

★ i '

MES IŠMOKINSIM JUS
Matyktt Mr. Danlcek 

Pasitarimai
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
PIRMAD. IŠTISAI SESTAD.

8 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK "L” IKI DURŲ

HURIEY MACHINE CO.
2145 S. 54th AVĖ. CICERO

ELEVATOR OPERATORIŲ
(FRTIGHT)

Virš 40 metų senumo, geros 
valandos ir lengvas darbas.

EDGEWATER BEACH APTS.
5555 SHERIDAN RD.

LOK 8500 Mr. Wall

100% Karo Darbai
MOTERIMS

Prie Bench Ir Mašinų darbų 
DIENA ŠIFTAS NVO 7 IKI 4:8® 
NAKTĮ MFT. NUO 5:30 IKI 2:30 
Gera mokestis. Patogi transport.

HANNIFIN
Atsišauklt

621 N. Kolmar

SKELBKITĖS “DRAUGE”

HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo darbai Moterims Dd M 
■setų senumo. Valandos: nno 5:30 
vakare Iki 12:00 valandos nakty. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos daodAaa;

Valgis dykai.
Amžins 20 Ild 50 metų.

Dianos, vakarais ar naktiniais 
valandomis

AtaUaoktt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY
Employment Oflaan Moterimi 

Street floor

809 W. VVASHINGTON ST. 
CHICAGO

REIKIA MOTERŲ 
Dirbti prie elektros siuvimo mašinų. 

Išmokinsim.
AMERICAN CASKET OO.

UIS W. Washlngton Blvd.

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

ir uniformos duodama.
TRIANGLE RESTAURANT 

6 S. CLARK 8T. 

FINISHER IR
GUZIKAMS SKYLIŲ DIRBĖJŲ

Merginų siūti guzikus prie custom 
kotų. Atsišaukit 6-tam aukšte.

JOHN HARPER k CO.
• 222 W. MONROE ST.

VYRAI IR MOTERYS

DIRBTUVĖJ DARBINIKŲ 
LENGVI SĖDINT DARBAI
Armatnre WUflers Lamlnators 
Tapers Coli Winders

Stator Coli Wh>ders 
Soiderers Lathe Operatorių
Commntators Assemblers
Poneli Press Opers. Papr. Darb. 
Fin Straighteners Dirbt. Pagelb. 

Dykai ligoninės ir gyvybės 
apdrauda. Cafiterijoj valgis 

žemomis kainomis. 
EXCEL AUTO RADIATOR 

COMPANY 
320 E. 21st Street

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių. »»7.»0 f mAu«s| 
Pilnam ar dalintam laikui 
KretpkltBs prie Honseksepsr.

HDOHWATBR BEACH HOTHL 
3349 Bherldan Rd.

VYRŲ 
MOTERŲ 

IR MERGINŲ
DIRBTI KEPYKLOJE 

PILNO AR DALINIO LAIKO 
PATYRIMO NEREIKIA

KROGER
GROCERY Sl BAKING CO.

8201 S. Vincennes
KLAUSKITE DEL MR. SHIDIjER

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes išmokinsim jns.

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.
. 2100 S. 52nd Avė. Cicero, III.

Imkite Douglas Park "L” iki Darų

VYRŲ-MOTERŲ 
VAIKINŲ —MERGINŲ

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ 
PAGELBEKIT LAIMĖTI KARĄ 
DIRBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes IŠDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTTPLE COIL WINDERS 
COIL FINISHER8

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

SOLA ELECTRIC COMPANY
2525 CLYBOURN AVĖ. ar 1850 8. KORTNER AVĖ.

HELP WANTED — 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 šiftas 7:30 ryto iki 4 pp., 
vakarinis šiftas 4 pn. iki 12:30 ryto, 
naktinis šiftas 12:30 iki 7:30 ryta

DYKAI — LIGONINES IR
APDRAUDOS PLENAS
ATSIŠAUKIT 

EMPLOYMENT OFISAN
Pirmad. perdėm Šeštad.
1:10 ryto Iki 4:10 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

2 ATTRACTIVE 
GIRLS WANTED

1 to learn personnel work 
I to learn payroll work.

★ ★
(We will teach you to run a 

Comptometer)
Some knowledge of typing 
No other experience renuired.

100% WAR WORK
Good salary. Post war futurc. 

APPLY

2437 W. FULTON ST.
BENCH - ASSEMBL. DARBAI 

MERGINU Ht MOTERŲ 
PATYRIMO NEREIKIA

LENGVI DIRBTUVES DARBAI 
F. k B. MFG. CO.

4248 W. CHICAGO AVĖ.

. . , VYRA1 LR MOTERYS

Reikia 

Cafeterijoj 

Darbininkių 
★ ★ ★

COUNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniai laikai, dieną lr naktį 
šiftams.
DISIŲ PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos šiftai.
CASHIER — dalinio laiko, va* 
karais.
FOOD CHECKER — dalinio lai
ko, vakarais.
VYRO — abelnam virtuvės dar
bai. Pilno laiko, dienos fiiftuL 
Valgis lr Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

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

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JJ KITIEMS

ASSEMBT.ERS
SPRAYERS
PAKUOTOJŲ

ELECTRICAL TESTERS

Mirga-marga
Gegužės 14 d. motinos pa

gerbimas lahai gražų įspū
dį darė. Visos motinos su 
savo dukterimis, ėjo prie šv. 
Komunijos. Paskui salėj tu
rėjo bendrus pusryčius.

Būtų lahai gražu, kad du
kterys savo brangias moti
nėles mylėtų per visus me
tus ir kas dieną.

Gegužės 21 d. sodaliečių 
rinkimas karalienės tikrai 
pavyko. Vakaras sutraukė 
labai daug publikos. Kara
liene išrinata Lillian Pata- 
pavičiūtė. Ji turėjo daug 
palydovių ir gavo daug svei
kinimų gegužės 28 d. 3 va
landą popiet bus Dievo Mo
tinos bažnyčioj apvainikavi
mas.

Gegužės 28 d. Moterų Są
jungos kuopa turės šokių 
vakarą parapijos salėj. Mo
terys, kaip visados, daug pw- 
blikos sutraukia. Gegužės 21 
d. Chicago Lietuvių Konfe
rencijos delegatų tarpe teko 
girdėti, kad jie labai konfe
rencijai patenkinti ir žada 
čia tarybos skyrių įsteigti. 
Be to, įsteigti komitetą bo
nams parduoti, kad lietuviai 
būtų atskirai rekorduojaml, 
ir rinkti aukų Lietuvos gel
bėjimui.

Mykolas ir Petronėlė Pa
žėrai atnaujino “Draugo” 
prenumeratą. Net už kitus

Badoglio vyriausybės 
atstovas Maskvoje

LONDONAS, geg. 25. — 
Maskvos radio pranešė, kad 
Pietro Quaroni, Italijos vy
riausybės atstovas Rusijai, 
vakar atvyko į Maskvą.
..............RE N DŪO J A JI ~

RENDUOJASI — 4 kambarių fle- 
taa 3-člam aukšte adresu 2138 W. 
Coulter. Kreipkitės prie savininko 
2-«ram aukšto — 2138 W. COUU- 
TER ST.

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Oa rasite tok) darbą, kur) 
norite ir pajėgsite dirbti.

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ *
★ For Sale I
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service I
★ For Results I 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Llthnanian Daily Nevvspaper 
— ESTABIJSHED 1909 —I
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9483

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM* * ** * ** * *

metus užsimokėjo. Sako, la
bai mėgsta “Draugą”. Be 
to, sako, reikia remti “Drau
gas”, nes sunkiai dirba už 
išvadavimą mūs brangios 
tėvynės, Lietuvos. Būtų la
bai gražu, kad ir kiti lietu
viai “Draugo” skaitytojai 
imtų pavyzdį Pažėros. Pažė- 
rienė dar žadėjo savo sū
naus tarnaujančio kariuome
nėj paveikslą patalpinti ka
reivių skyriuje.

“Draugo” korespondentas 
su mielu noru patarnaus vi
siems, kurie tik norės at
naujinti ar užsirašyti arba 
sūnaus paveikslą patalpinti.

Korespondentas

Coimecticut valstybės 
lietuviams informacijos

Kaip jau garsinta, Con- 
necticut Valstybės Lietuvių 
Konferencija įvyks gegužės 
28 d., Šv. Juozapo mokyk
los auditorijoje, Waterbury, 
Conn. Konferencijos pradžia 
2:30 vai. popiet.

Nors anksčiau skelbta, 
kad “delegatus reikia rinkti 
po du (2) nuo organizaci
jos,” tačiau, atsižvelgiant į 
vieno mėnesio laikotarpį, su 
prantama, nebuvo galimy
bės visų kolonijų draugijo
se atstovus išrinkti. Tad 
šiuomi Waterburio Lietuvių 
Tarybos bendrojo Komite
to vardu pranešu, kad į Kon 
ferenciją vykstantiems drau 
gijų įgaliojimai nėra būti
nai reikalingi, nes kiekvie
nas demokratinių pažiūrų 
atvykęs lietuvis ir be man
dato turės pilną teisę šioje 
Konferencijoje dalyvauti bei 
patiektų rezoliucijų klausy
me laisvai diskusuoti ir bal
suoti. Prašome atvykti ank
sčiau, nes registracija pra
sidės 1:30 vaL popiet.

Kalbėtojais bus miesto 
mayoras John Monagan, 
pulk. Kazys V. Grinius ir 
redaktorius Juozas Laučka, 
pastarieji svečiui abu iš 
New Yorko. Taip pat sesijų 
laikotarpiais bus pardavinė
jama War Savings Bonds ir 
Lietuvos Nepriklausomybše 
atgavimui bus priimamos 
aukos.

Brangūs viengenčiai! A- 
merikos skubios pergalės ir 
Lietuvos laisvės atgavimo 
dėllai dabar patogus laikas 
(padirbėti! Tadgi šiuomi nuo 
širdžiai kviečiu visus Con- 
necticut valstybės lietuvių 
Konferencijoje skaitli n g a i 
dalyvauti.

Aleksandras J. Aleksis,
Konferencijos Rengimo 

Komiteto Pirm.

. Cibuliams numušta 
kaina 7 centus

Cibuliams x (svogūnams) 
kainos numušta. Dabar trys 
svarai svogūnų kaštuoja 16 
centų, septynis centus pi
giau, negu buvo. Baltųjų 
svogūnų trys svarai kainuo
ja 24 centai, keturi centai 
pigiau, negu buvo.

Numuštos kainos taip pat 
žirniams, egg plant daržo
vėms, morkoms, kopūstams, 
Floridos ir Texas apelsi
nams.
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Nauja respublika
Gegužės 21, 22 ir 23 dienomis Islandijos gyventojai 

balsavo — ar ir toliau pasilikti po Danijos karaliaus 
valdžia, ar savo salą atstatyti kaipo laisvą ir nepri
klausomą respubliką.

Balsavimo pasekmės parodė, kad tos salos gyvento- riopos gerovės būtinoji sąlyga.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
Deklaracija
SIEKIA ATSTEIGTI LAISVĄ, NEPRIKLAUSOMĄ IR 

DEMOKRATINU LIETUVĄ

Šiemet vasario 16 d. Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas buvo nutaręs paskelbti urbi et orbi, sa
vo deklaraciją. Bet dėl okupacijos sąlygų Deklaracijos 
skaitymas per slaptą radio neįvykęs. Tačiau vietoje 
skaitymo per radio, VLIK pasirūpino žadėtą naujieną 
atspausdinti ant atskiro lapelio net aukso raidėmis. Čia 
žemiau talpinama Deklaracija, kuri pasiekė Ameriką 
atspausdinta ant slapto laikraščio Lysvės Kovotojo po- 
pierio, papuošto Nepriklausomos Lietuvos trispalve bei 
Gedimino Pilies ir Klaipėdos švyturio piešiniais. Lais
vės Kovotojas (Nr. 21) Lietuvos slaptosios spaudos 
(underground) atstovas, prie tos progos iš savęs pra
bilo šitaip:

“Sveikiname brolius ir seses lietuvius Lietuvoje ir vi

same plačiame pasaulyje tautos Nepriklausomybės Šven

tės proga ir linkime pasiryžimo ir ištvermės, kad sekan

čių metų vasario 16-oji būtų švenčiama Laisvoje, Nepri

klausomoje Lietuvoje.0

O štai ir pačios Deklaracijos tekstas:
‘Į LIETUVIŲ TAUTĄ <

Lietuvių tauta, siekdama išlaisvinti Lietuvą iš oku
pacijos ir atstatyti Lietuvos suvereninių organų sveti
mos. jėgos laikinai sutrukdytą veikimą, yra reikalinga 
vieningos politinės vadovybės. Tam tikslui politinės lie
tuvių grupės, kaip tautos politinės minties reiškėjos ir 
vykdytojos, sutarė sujungti visas jėgas bendram darbui 
ir sukūrė Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą — 
VLIK.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, pradėda
mas savo darbą, skelbia:—

1. Lietuvių Tautos laisvė ir Lietuvos valstybės ne
priklausomybė yra Tautos egzistencijos ir jos visoks-

GEGUŽES
MENUO

Rašo Vysk. P. Būdys, MIC.

jų 98 nuošimčiai pasisakė už nepriklausomą respubli
ką. Tuo būdu jie nutraukia visus ryšius su Danija.

Ta proga reikia priminti, kad Islandija per 700 metų 
buvo svetimų dominuojama. Jos parLamentas jau buvo 
nutaręs tai dominacijai padaryti galą. O dabar gyven
tojai tarė savo žodį ir nusprendė gyventi laisvu ir ne
priklausomu gyvenimu.

Islandijos žmonės buvo įsisteigę respubliką 930 me
tais. Bet tryliktame šimtmetyje jie pateko Norvegijos 
valdžion. Kai Norvegija ir Danija atsiskyrė ir susior
ganizavo atskiras valstybes, Islandija nubalsavo pasi
likti po karaliaus valdžia, bet kaipo nepriklausoma mo
narchija. Kai 1940 m. vokiečiai įsiveržė Danijon, kara
liaus funkcijas perėmė kabinetas.

Birželio 17 d. Islandijoj bus didelė šventė. Tą dieną 
oficialiai bus paskelbta respublika. Pirmąjį naujosios 
respublikos prezidentą rinks parlamentas. Vėliau pre
zidentus rinks kas keturi metai visi piliečiai.

Reikia nuoširdžiai sveikinti Islandijos žmones, atsi- 
steigiančius nepriklausomą ir demokratinę respubliką 
ir nusikratančius svetimos dominacijcs.

Islandijos žmonės turėjo pilną laisvę apsispręsti. 
Nieks jiems netrukdė. Taip turės būti po šio karo Lie
tuvoj ir kitur. Lietuvos žmonės turės turėti pilniausią 
teipę ir laisvę išsirinkti sau toki valdžią, kokios jie no
rės. ir gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.

2. Suvereninė Lietuvos valstybė nei dėl Tarybų Są
jungos, nei dėl dabartinės Reicho okupacijos nėra iš
nykusi, tik suvereninių valstybės organų veikimas yra 
laikinai sutrikdytas. 1940 m. birželio 15 d. Tarybų Są
jungos okupacijos ir tos okupacijos prievartoje pada
rytu kitų jėgos ir klastos aktu pertrauktas Lietuvos 
suvereninių organų veikimas 1941 m. birželio 23 d. 
Tautos sukilimu ir Laikinosios Vyriausybės veikimo bu
vo laikinai atstatytas.

3. Lietuvą iš okupacijos išlaisvinus ir toliau veikia 
1938 m. Lietuvos Konstitucija, kol ji teisėtu keliu bus 
atitinkamai pakeista.

4. Respublikos Vyriausybė, laikui atėjus, bus suda
ryta Vyriausiajame Lietuvos Išlaisvinimo Komitete koa
liciniu pagrindu politinių grupių susitarimu,

5. Demokratinė Lietuvos valstybės santvarka bus su
derinta su plačiųjų tautos sluogsnių interesais ir ben
dromis pokario sąlygomis.

6. Respublikos Prezidento ir Seimo rinkimų, įstaty
mai bus reformuoti pagal demokratinius rinkimų prin
cu* ‘

7. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, vado
vaudamas Tautos kovoms ir darbams Lietuvai išlais-

MELSKIS UŽ MUS 

NUSIDĖJĖLIUS DABAR 

Vienaip mes garbiname 
Dievą, kitaip gerbiame Ma
riją. Nore ji yra Dievo mo
tina, bet ji nėra Dievas. Jos 
mes prašome melstis už 
mus, o Dievą maldaujame 
pasigailėti mūsų. Sutvėrimo 
mintis negalėjo nė spėlioti, 
kad sutvėrimas galėtų pa
kilti iki Dievo Motinos aukš
tybei, o bet — tatai įvyko. 
Tačiau nė Dievo Motinos 
aukštybė nepakyla iki Die
vo aukštybei. Sutvėrėjo ir 
sutvėrimo skirtumas yra ir 
bus. Sutvėrėjo visiškai ab
soliute tobulybė yra iš Jo 
Paties. Marijos tobulybė, 
aukštybė, šventybė, garbė y- 
ra iš Sutvėrėjo malonės.

Būdama žmogumi Marija 
yra artima mums, myli mus 
ir geidžia mums naudos. Ji 
meldžiasi, kaip ir‘ mes, bet 
jos malda yra vertesnė už- 
mūsiškę ir tai tiek vertes
nė, kiek geresnė yra Dievo 
Motina už nusidėjėlį. Ji nie
kad nebuvo nusidėjėlė, bet 
ji neliauja buvusi nusidėjė
lių užtarėja. Kreipdamiesi į 
ją, jos užtarymo geisdami 
ir prašydami, mes tikrių 
tikriausiai gauname reika
lingą mums pagalbą. Jos Sū
nus klauso jos šiandien, kaip 
klausė Galiliejos Kanoje. 
Dievas teisingas yra ir žiū
ri teisybės. Marija yra mei
linga ir meilę tevykdo gau
tąja iš Dievo galybe. Jei tu
rime mylimą asmenį, kurs 
pats sau pražūtį rengia, už- 
kietėdamas blogume, kreip
kimės į Mariją. Ji atras 
priemonių į laimę jį grąžin
ti, nepaisant aklo jo užsi
spyrimo. Dievas niekuomet 
nepastoja kelio bėgantiems 
tolyn nuo jo, jei tik jie tą 
žinodami daro. Jis niekuo
met nevartoja jėgos nusi
kreipusiam nuo Jo žmogui 
atkreipti į Save. Gi Marija 
kartais sudaro kliūčių bė
gantiems į pražūtį ir pri
verčia jiuoe atsigręžti į Die
vą. Taigi Marijos šaukimės

)»< •>>Cįrjr •)•> j6

PIERRE MAURICE

Ketvirtadienis, geg. 25, 1944

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzų Kalbos Išverti 
JUOZAS POVILONIS

Okupacinė administracija
Prieš kiek laiko Londonas ir Vašingtonas paskel

bė, kad yra pasirašytos sutartys bu Belgijos, Olandi
jos ir Norvegijos vyriausybėmis ištrėmime. Tos sutar
tys liečia pokarinę administraciją. Invazijos metu tie 
kraštai bus sąjungininkų militarinės administracijos 
pilnoj kontrolėj. Kaip greit militarinės sąlygos leis, ci
vilinė administracija bus pavesta tų kraštų vyriausy
bėms.

vinti, Lietuvos valstybės suvereninių organų veikimui 
atstatyti, demokratinei Lietuvos santvarkai atkurti ir norėdami išganymo užkietė 
kraštui nuo bolševizmo ir kitų jo gyvenimą ardančių jU8įems užsispyrėliams blo- 
veiksnių apginti, vykdys kuo plačiausią visuomenės kon
solidaciją, lygins politinių grupių tarpusavio nesusipra-
timus- »

8. Didžiai vertindamas tautinių karo pajėgų reikšmę 
kovoje dėl Lietuvos išlaisvinimo, komitetas visokerio
pai rems Lietuvos kariuomenės atkūrimą.

9. Komitetas palaikys glaudžius ryšius su Lietuvos 
pasiuntinybėmis ir konsulatais ir bendradarbiaus su už-

Skaitant tokias žinias, ateina galvon mintis, kia vai- aieniu, ypač Amerikos lietuviais ir su visomis tautų ap-
dys Baltijos valstybes, kuomet jos pasidarys karo lau
ku? Aišku, kad tuo metu viską tvafkys militarinė val
džia, bet ta valdžia turės būti ne vien rusų, bet anglų 
ir amerikiečių. Vienų rusų neturėtų būti dėl to, kad 
jie turi pretenzijų (visai nepagrįstų) tuos kraštus sau 
pasilaikyti. Kadangi Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmo
nių noras yrą būti savo krašto šeimininkais, todėl są
jungininkų okupacinė militarinė administracija turi bū
ti tokia, kuri prirengtų sąlygas tų kraštų žmonėms pa
tiems susidaryti laisvos ir nepriklausomos valstybės 
apąratą.

★
Katalikų savaitinis žurnalas “America’’ šios savaitės 

laidoje keliuose savo straipsniuose mini Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos vardą, ginant jų teisę į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą. Turime būti dėkingi šio žurnalo 
redakcijai, kuri visą laiką palankiai ir teisingai nušvie
čia Lietuvos padėtį. Džiugu, kad visa Amerikos katali
kų spauda plačiai ir gerai aprašo apie Lietuvą ir kitas 
Baltijos valstybes. _

(Tęsinys)
Fresnesų kalėjimas, 
gruodžio mėn.

Mano sesute,
Ar tu atsimeni tuos pary

žiečius, kurie atostogų metu 
ateidavo ieškoti pieno pas 
mamą* Baurainienę? Tu at
simeni, kad ponia dažnai 
kalbėdavosi su mumis. Jie 
aplankė mane. Ponas yra 
laikraštininkas. Atrodo, jis 
domisi z beteisiais vaikais, 
kurie trokšta laimėti gyve
nime. Jie man pasakė, kad 
mūsų gerasis klebonas jiems 
papasakojęs gegužės mėn. 
įvykį, Bauraino melą, ir jie 
siūlosi man padėti, kai aš 
išeisiu iš kalėjimo. Ponas 
man iš anksto patarė pasi
naudoti jo pasitikėjimu. Aš 
jam labai dėkoju. Iš jų aš 
sužinojau apie kunigo Vie

kelius. Nusidėjėliai mes e- 
same, tik į savo nuodėmes 
žiūrime per atžagariąjį žiū
rono galą, todėl jos mumo 
išrodo mažos. Bet jos yra 
didelės. Apgailėkime jas, iš
pažinties sakramente gauki
me kaltės, atleidimą, o per 
Mariją išsirūpinkime ir baus 
mės dovanojimą. Gyvenimo 
našta labai lengvėja, kada
nuodėmės su jų pasėkomis 
iš mūs nešulio išnyksta. Nu
sidėjėlių užtarėja Dievo Mo
tina Marija melskis už mus 
dabar ir visada.

illoto mirtį, jie pasirodė ga
na prislėgti.

Sesute, tu matai, kad Ap
vaizda mūsų neapleidžia.

Po šitp pasimatymo ponia 
viena mane aplankė.

Nežinau, kokio jausmo aš 
klausau, bet aš tiesiog jos 
nemėgstu. Kada ji paima 
mano ranką, aš ją nesąmo
ningai ištraukiu. Tu prisi
meni, aš tau apie tai saky
davau jau Tracy. Ir tačiau 
aš jaučiu, kad jį norėtų ma
ne padrąsinti, sušvelninti 
mano skausmą, bet jos glo
ba mane sirgdina. Be abejo, 
tai pareina nuo to, kad mes 
esame pripratę gyventi, kaip 
laukiniai, ir visus žmones 
laikyti laukiniais. Aš supran
tu, kad reikės sukaupti jė
gas nugalėti savo jausmus. 
Per paskutinįjį apsilankymą 
šita ponia man pasakė, kad 
jos vyras rūpinasi manimi: 
jis yra gana įtakingas. Jis 
norėjo sužinoti, ar aš neno
rėčiau pasinaudoti teismo 
duodama malone ir gauti 
bausmės sumažinimą. Buvo 
atsiklausta kalėjimo virši
ninko, kuris pasakė, kad aš 
atrodąs truputį neramus. 
Taip, neramus, tu aiškiai 
supranti, sesute! ir truputį 
nenuolankus. Viską, kaip tu 
matai, aš gerai suprantu, 
nes aš niekados nesilioviau 

* skųstis dėl savo pasmerki
mo.

(Bus daugiau)

'S

gume.
Bet joa pagalbos prašy

kime ir sau. Nemanykime, 
kad mes daug geresni esa
me už didžiuosius nusikal-

risprendimo laisvę ir Lietuvos nepriklausomybę pripa
žįstančiomis tautomis.

10. Kultūrinei ir ūkinei Tautos pažangai paspartinti 
ir valstybės gyvenimą veikiau į normalų kelią grąžinti 
komitetas rinks ir ruoš medžiagą išlaisvintosios Lietu
ves administracijai, ūkiui, socialiniam gyvenimui, tei
singumo ir švietimo darbui tvarkyti.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, skelb
damas lietuvių tautai šią savo deklaraciją, kviečia visų 
politinių nusistatymų geros valios lietuvius nusiteikti 
tarpusavio bendradarbiavimo ir vienybės dvasia nelygs
tamoje kovoje dėl Lietuvos.

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
Vilnius, 1944 m. vasario 16 d. •

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

» 1 — - ■ ■■ ■■■!■■ I ■- —» ■— ...■■—■■■■■ ■ | ■ ■■
Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 

jus remia ir kovoja už kilnius idealus.
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MOTINA BUDĖTOJA
NAŠLAIČIO SIELVARTAS

Jautrios sielos poetas M. Gustaitis, atminęs dieną, 
kuri motinai paskyrė velėną, o vaikui našlaičio vardą 
kietą, taip nupasakoja našlaičio sielvartą:

—Kad mažvaikį, ašaroms aplietą,
Salta bažnyčios glaudė siena,
Ir ten, ramybės amžinosios vietoj,
Nekaltą niaukei man blakstieną.

.. O Motina! aš rūmus tau statyčiau
Ir meno kūriniais dabinčiau,
Kad tujen būtum čia man vėliai.

Bet ir motinos sielvartas didis, jei mirtis jos šeimą 
aplanko. Tą iškalbingai pavaizduoja P. Vaičiūnas:

—Ne pušys vaitoja ten audrai pabudus,
Ne vilnys čiurlena upelio gilaus...
Ten graudžiai tik verkia motutė nuliūdus 
Ant aukšto kapelio sūnelio meilaus...

Ramina matutę čia jaunas berželis,
Kur auga prie kapo bernelio arti.
Kukuoja gegutė. Nesikel bernelis,—
Ir krent ašarėlė ant kapo karti...

Ir poetas apdainuoja motinos šviesias, suprantančias 
akis, jos veidą, kaip krikštolo burtai, jos balsą, kurs 
skamba, kaip arfa, jos rankas:

—Motinos rankos—tai tūkstančiai rankų, 
Mokančių skaidrint, kaip Dievas iš sosto,
Žemės gyvenimą, kartais taip tvankų...
Motinos rankos, kančias mums užglosto.... 
Motikos meilė, kaip dangiškos ugnys,

\ Skaidriai liepsnodama, guodžia pasaulį...
\ Motinos meilė—tai jūros bedugnės...

A Jai suliepsnojus mums užteka saulė...
KLAJŪNO ŽODIS

Balys Sruoga, eilėrašty “Klajūnas,” kurs išėjo ieš
koti tos tolimosios, motinas žadėtos gyvenimo aušros 
ieškoti, taip pavaizduoja mylintį motinos palaiminimą: 

—Davė motina man dūšią,
Naktumoj žiaurioj pagimdžius,
Ir mažytį žiburėlį 
Savo meile palydėjo 

• Į kelionę gūdžią naktį—
Kaktą kryžium pabučiavo, %
Veidą drebanti paglostė,
Sielon tyliai pažiūrėjo...

Nevienas ilgisi paliktos motinos. Antai J. Tysliava 

mamytei rašo:
—Savo lūšnelę andai apleidau,—

Didvyrių lakūnų motinos: Mrs. Patsy Gentile iš Piqua, Ohio; Mrs. L. B. Johns 
on iš Lavvton, Okla.; ir Mrs. Carl Bong iš Poplar. Wisc. (Draugaa-Acme telephoto.)

TREJOS SEKMINES
Su Sekminių rytmečio ža- gai sprendė painius ateities ipabudusią žemę, vėl visas 

ra, su kvepiančiais jazmi- klausimus. Mat, Rožytės ma- Svyručių kaimas skendo bal-
na is ir žydinčiais bijūnais, 

i kartu pasipuošė ir svyručių 
kaimo gyventojo Dano: Pet- 
tulio namas, mat, šiandien 
Danuko vestuvės. Iš valdiš
ko miško buvo nuo koto nu
kirsta pora tuzinų jaunų bor 
želių, apsagstyta popieri
niais kaspinais ir sumerkti 
moliniuose uzbonuose stovė- 
j5o lyg sargiai prie kiemo 
vartų ir namo durų. Viršu
je ties durų viduriu, kabojo 
rūtų, vainikas su vestuvių 
sveikinimais ir linkėjimais. 
Grįčios palubėje išvedžioti 
vainikai iš ąžuolų ir beržų 
šakelių, stalai papuošti rū
tomis, bijūnais ir svyruo
jančiais smidrais. • Ant sta
lų kvepėjo kepsniai, rangė
si dešros,, pųpsojo vestuvių 
pyragai. Pilnas namas links
mumo — vestuvių dalyviai 
tuštino stiklelius už jaunų
jų sveikatą, jaunoji pora vi
są laiką sėdėjo žymiausioje 
vietoje ir pynė meilės kal
bas, kurioms nesimatė pa
baigos. Svotai skyrėsi pa
merges, suko valsą skęsda- 
mi papirosų dūmų kamuo
liuose.

Viena tik Rožė Petrulytė 
nesiliaiksmino. Ji rūpestin-

\ Liko mamytė, ašaros liko...
\ Saulė pakilus vėl nusileido,—

Žemės kelionė sielai netiko.
Pr. Vaičaitis, eavo atsiskyrimą pergyvendamas, labai

atjaučia motinos sielvartą ir, liaudies daina virtusiame 
eilėraštyje, prašo lakštingalėlę, kad ji linksmai giedo
dama nulėktų į jo gimtą namelį, ten palinksmintų ma
mytės baltą galvą, nes:

—Tenai kuplioji liepužėlė 
Dejuoja vėjo pučiama,
Tenai mamelė sengalvėlė 
Vaitoja manęs laukdama.

MYLINTIS MOTINOS BALSAS 
Ypač motina ilgisi armotų pavėtin išėjusių sūnų 

M. Aikštaitė tą labai giliai pavaizduoja ei’ėraštyje 
“Mano Kareivėliai”:

—Man tuščios kerčios pasiliko,
Be tavęs, be tavo žingsnių...

| \ Tik tavo rūbais apsivilko—
' ' Keletas styrančių vinių...
I ' Man visur kurčia, liūdna, nyku...
’ * Kie‘a pagalvė patalų...

Tuščia lėkštelė tavęs tyko,
Ant paruoštų mano stalų.

Ji dažnai siunčia kryžių į tą purę, kur sūnus išėjo: 
t- Dažnai pas Kristų mūs seklyčioj,
’ Gumšau šešėliu be minties...
1 Kai varpai skamba iš bažnyčių—

Už tave puolu iš širdies.
"'A Iki sulauksiu, vis klūposiu,

' Nakty tarp erdvių atdarų...
> Kankinės juosta apsipuosiu,

Ar grįši man iš Vakarų?...
Tik reikia motinos meilę suprasti ir atjausti. Bet tą 

gali, O. V. L. Milašiaus žodžiais betariant:
—Kalbėtis su tavim, tave, o Motina, suprasti gali tik 

tasai, kurs tampa kūdikiu.”
f K. J. Prunskis

KONCERTUOS CHICAGOJ

Apolonija Stoškaitė, žymi 
radio ir koncertų artistė iš 
VVorcester, Mass., dainuos 
“Draugo” koncerte, lapkr. 
26 d., šių metų, Orchestra 
Hali. Šiuo laiku Stoškaitė 
yra išvykusi koncertuoti ka
riuomenių stovyklose įvai
riuose pasaulio kraštuose.

mytė jau antri metai kaip tuose lyg apsnigtuose jaz-
minų krūmuose. Rožytė pla
čiu dulkėtu vieškeliu per 
plaukėjančių rugių ir kvie
čių lauką brolio lydima va
žiavo į Smi'gailių miestelį, 
kur Ickus degtine, pinigais 
ir papirosais papirkdama3 
rusų kareivius šmugeliavo 
keleivius į užrubežį.

Prie miestelio kapai. Ro
žytė sustojo atsisveikinti 
mamytę. Puolė ant mylimo 
kapo, ašaromis laistė tą že
mę ir pasodintą rūtą taip 
kad brolis vos beatplėšė nuo 
kapo. Užverktomis akimis 
paskutinį kartą aplankė baž 
nyčią, .kurioje dažnai nuo 
“Sveika aušros žvaigždė 
šviesi” lyg “Iš gilumos šau
kiu prie Tavęs Viešpatie” — 
praleisdavo maldingai šven
tadienius. Dabar gi Sekmi
nes ir žmones tarp smilks
tančių kodylų suklaupę bial- 
davo — “Ateik Dvasia Šven 
čiausia, leisk iš dangaus 
aukščiausio šviesos Tavo 
spindulį.” Rožė dabar prašė 
ne tiek Šv. Dvasios malo
nių, kiek palaimos kelionė
je.

Ne ilgai truko. Rožė lai
mingai praėjo rusų saugo

ilsisi kapuose. Tėvelio dar 
mažose dienose neteko. Ji 
turėjo vienintelį prietelių — 
brolį Danuką, gi štai jau ir 
tas jai iš rankų sprūsta — 
jis veda žmoną, kuriai ati
duos savo meilę. Onutė gi 
liks vienui viena našlaitė.
Tad brolio vestuvėse ji jau
tėsi lyg laido, u vėse.

Nuaidėjo paskutiniai ves 
tuvių garsai ir nuriedėjo į 
užmarštį... Laikas vėl bėgo 
savo vaga. Atėjo vasara su 
savo darbymetėmis. Jauno
ji Petrulienė džiaugėsi savo 
laisvomis dienomis, ji rytais 
ilgai miegojo, atsikėlus bal
tai išsipraususi sėdėjo sode 
po obels šakų, vėdino palei
dusi savo gelsvas kasas.
Dažnai važiavo įi tėviškę, į 
turgų ir šiaip jau į svečius 
Rožytė gi anksti kėlė, vėlai 
gulė, dirbo darbus laukuo
se, daržuose ir namuose, u: 
tai negaudama nei gero žo
džio. Niekas jos neužjautė 
ir jos brolis pasidarė jai ga 
na šaltas.

Praslinko keletas vasary 
ir žiemų, jaunieji Petruliai 
susilaukė ir šeimos. Rožy ei 
nusibodo tarriauti broliene; 
tik už vieną kitą nupirktą 
skarytę ar batelių, porą. Tad, 
ji pradėjo dairyti? aplink 
ir ieškotis lengvesnio gyve
nimo. Ji rašo laišką dėdei 

| Augustinui į Ameriką, pra
šo, kad jis ją ten atsiimtų.

Nereikėjo ilgai laukti ir 
dėdė prisiuntė Rožytei lai
vakortę į Ameriką. Dabar 
ji svajojo apie naująją lai- 

I mę turtingoje gražioje A- 
merikoje, ji manė kaip j:’, 
gaus vyrą su daug pinigų, 
grįžus į savo gimtąją šalį 

I nusipirks didelį ūkį, turės 
tarnaitę, pati taip pat kaip 
brolienė ilgai išsimiegojus 
sode po cbels šakomis kasas 
vėdins, taip kad ir brolienė 
jai pavydės. Tad, Rožytė 
džiaugsmingai rengėsi nau- 
jon kelionėn.
Antros Sekminės

Ir vėl Sekminių rytas; Sau
lė savo spinduliais sveikino Draugas)

mą Lietuvos rubežių, per
plaukė vandenyną ir atsidū
rė laisvam Amerikos krašte 
pas dėdę Augustiną. Iš kar
to įspūdis kiek keistas. Pas 
dėdę gyveno svetimų vyrų 
burdingieriais vadinamų. Vi
si prie vieno stalo, bet at
skirai valgo. Dėdienei už 
kiekvieną dalykėlį užsimo
ka. Toji pažymi į knygutę, 
kuri tik jai tebuvo įskaito
ma tai iškreivotomis raidė
mis, tai kryžiukais ar kitais 
ženkliuko is žymima. Sulau
kus sekmadienio Rožytė pra 
šo, kad ją nuvesiu įj bažny
čią. Dėdė nusijuokė, saky
damas — “dar tebesi neap- 
sišvietus, tai ir bažnyčia rū
pi, kai Amerikoj pabŪBi, ap- 
siskaitysi, apsišviesi, pama
tysi, kad ir be bažnyčios ga
lėsi gyventi.” Dėdienė kai
po moteris švelnesnė, nuve
dė Rožytę į bažnyčią, kartu 
ir pati suole stūksojo kai 
kupstas karts nuo karto ne
norom rangydamos ir pri
klaupdama apsidairydama 
kai kiti tą daro.

MŪSŲ VIRTUVĖ

Jubiliatė Sesuo Perpetua 
de Sainte Marie, 85 metų 
amžiaus, Little Sister of the 
Poor kongregacijos, šiomis 
dienomis minėjo deimantinį 
(75 metų) seserystės jubi
liejų. Jubiliejines Mišias šv. 
laikė San Francisco arkiv. 
John J. Mitty. (NCWC-

ŽUVIES “FJLLET ”
(Be kaulų žuvis)

Įvairiausiais būdais ‘ gali
ma pagamin i i žavį, bet taip 
vadinami “trubots of fil- 
lets” (individuališkos por
cijos) yra labai skoningos 
valgis. Juos lengva paga
minti. Galima vartoti mesi 
bet kokios žuvies; suctip 
rintas margarinas (forti 
fied margarine) pagerin;

,k ‘saucs.” Kiekvienas svaras 
sustiprinto margarino tur 
mažiausia 9,000 U.S.P. vie 
netų Vitamino A (vitamin.?: 
kuris labai reikalinga? kū 
nui kovoti slogą ir užkrėti 
mus k vėlavimo trako),

l1/, puodukus ne smulkiai 
sutrupintų kre/\erių.

4 šaukštai pagerinto mar
garino.

1/2 puoduko smulkiai su- 
piaustytų grybų (jeigu no
rima).

1 šaukštuką druskos.
1 šaukštą sukapotų sal

džiai raugytų agurkėlių.
1 mažą svogūną smulkiai 

sukapotą.
1-8 šaukštuką pipirų.

6 žuvies porcijas (be kau
lų) galima vartoti “had- 
dock,” ešerį, plekžtę ir pan.

Pas dėdienę gyveno .ne
prastų kavalierių, kurie Ro
žytei mielai piršosi. Dar a- 
teidavo ir iš kaimynų. Ro
žytės akį labiausiai vilioja 
Tadas Šarkaitis, augalotas, 
balto veido, šviesplaukis, y- 
pač jo garbanas, kurių vie
na krito ant akies ir jam 
pritiko kai papurtydavo gal
vą, norėdamas ją užmesti 
aukštyn. Juos skyrė tik tas, 
kad Tadas buvo netikintis 
ir norėjo daryti civilines 
jungtuves. Rožė gi tikinti 
mergaitė ir norėjo imti šliū
bą bažnyčioje. Ilgai Šarkai- 
tis jai kalbėjo kad žmogus 
yra kilęs iš beždžionės, gi 
beždžionės žmonių protėviai 
šliūbo neima ir tame pačia
me pasaulyje gyvena. Tad 
kam gi žmonėms jo reikia. 
Bet Rožė spyrėsi Dries Tado 
išvedžiojimus kol, pagaliau, 
Tadas nusileido ir sulyg jos 
pageidavimd vieną šeštadie
nio pavakarį padarė ekskur
siją pas altorių.

Lftisvutė 
(Daugiau bus)

Ne per smulkiai sutrupin
kite krekerius. Jeigu grybų 
vartosite, pakepkite lengvai 
sutarpintame margarine. Į- 
dėkite grybus į krekerius. 
Pridėkite druską, sukapotus 
agurkėlius, svogūną ir pi
pirus. Gerai pamaišykite. 
Apibarstykite žuvjį druska 
ir pipirais. Krekerių miši
nio lygią dalį dėkite ant 
kiekvieno šmoto žuvies. Var 
tokite dantų krapštuką ar
ba šniūrelį laikyti mišiny 
žuvyje. Apibarstykite iš lau 
ko druska, pipirais ir apdul
kinkite miltais. Įdėkite kiek 
vieną žuvies porciją į atski
rus kepimo puodukus, uždė
kite mažą šmotelį margari
no ant viršaus ir į kiekvie
ną puoduką įpilkite šaukš
tą pieno prieš įdėriant žuvį. 
Kepkite pečiuje (350 laips
nių F) apie 35 minutas.

Vartokite sekamą “sauce”:
1 puoduką tomačių.
1 mažą maišelį kvepian

čių šaknelių.
V2 puoduko vandens.
1 šaukštuką druskos, flkya 

timą pusės citrinos, kelis 
grūdus “Cayenne” pipirų.

Pavirkite apie 5 minutas. 
Prašalinkite maišelį kve
piančių šaknelių. Išsunkite.
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KAMUNISTU YMNAS
Poetušck, pietušok, • 
šok-nešok, grabėn šok,
Liūdo-Giro grabėn šok!

Što ty nočju vstajoš 
Što ty gromko pa j oš,
Bimbke spat nedajoš!?

Bimbka blinka nu paslinko 
Iz Berlinka do Stalinka...*)
Paverniulsia — zadurnialsia 
I z Abekum parugalsia:

“Dai mnie lcorku... fui, negorku!
“Dai machorkų! Ach, machorki,
“Iz Maskovskoi bolšoi liorki“!

Liūrka-šliurka, Stalin-liūrka,
Bimbka šliurka Andriulkiūrka...

*) Lietuviški komunaciai dar 1941 m. gyrė “krauju 
sucementuotą” Stalino-Hitlerio sutari ą vienybę...

SUSTIPRINIMAS ANZIO FRONTE

Amerikos kariuomenė Anzio fronte gauna naujų bankų ir kitų karo pabūklų, kurie 
iškeliami iš juos atgabenusių laivų Anzio įlankoje. (Acme-Draugas telephoto)

Lietuvių Vaizbos Buto Bulietenis

Vakarinės Pennsylvanijos Lietuvių 
Konferencijos Priimtos Rezoliucijos

Resolrtion on the Right of tion of the rights of nation- 
Lithvania to be Free and ai minorities; therefore, be

Independent State Į it
WHEREAS, the people of' RESOLVED, That this 

Lithuania, in 1920, ehose Conference of Lithuanian
their repreaen atives by a1 organizations of Western
. . , Pennsylvania convened onfree, secret and universal ,, ,. .. May 14, 1944, at Lithuanianvote m a democratically. .. Citizens Hali, 1723 Juneconducted election to the „ ~ _St., S. S. Pittsburgh, Pa., i

Atviras laiškas 
"Chicaęo Sun"

“Dear Editor:
“In an editorial of Af ril 

12, 1944, ycu advocated
“that three Baltic States

Girėnas Post No. 271 of The 
American Legion, locuted 
at 4416 S. Westem Avenue, 
Chicago, Illinois, on April 
18, 1944, passed a resolu- 
tion to deny your contention 
emphaticilly and publiclv, 
and we desire to state that

with population totaling the Lithuanians in Lithua-
les3 than 5,000,000 are to be 
rejoined to Russia.’’

“In previous articles you 
led your readers to believe 
that the Lithuanian Repub
lic is a pro-Nazi nation.

“We, the members of the 
Lithuanian Chamber cf Com 
merce of Illinois, assem- 
bled in the hall of Darius-

Constituent Assembly, 
whose function it was to 
decide the f ate of the coun
try and to wri e its consti
tution ;

WHEREAS, the democra
tically elected Constituent 
Assembly of Lithuania, on 
May 15, 1920, unanimously 
proclaimed that Lithuania 
is restored as an independ
ent and sovereign State, 4o 
be organized on a democra
tic basis; and

statės that the people of 
Lithuania expressed their 
determination to be free 
and independent of any for-,1 
eign domination, and tolive 
under a democratic form of 
government, which is best 
suited to +he cultural and 
economic development of a 
nation; and, be it

RESOLVED, That any 
attempts to show that the 
people of Lithuania eubse 
ąuently abandoned theii

name of justice, that Lith
uania, at the conclusion of 
this war, be restored as an 
independent State, in ac- 
cordance with the principles 
proclaimed in the Atlantic 
Charter. %

(Bus daugiau)

nia never were and are not 
pro-Nazi now, būt have a 
strong under-ground move- 
ment against the Nazi war 
machine.

“Furthermore, Lithuania 
as a Republic is fully cap- 
able of administering her 
affairs, as was proven by 

| her twenty years of inde
pendent existence.

“Yours very truly,
“LITHUANIAN CHAM

BER OF COMMERCE OF 
ILLINOIS

“Al. G. Kumskis,
President

“K. Drangelis, Secrebary”

KLAUSYKITE-

WHEREAS, the said Con- ideal of national independ- 
stituent Assembly, in theįence and voluntarily sub- 
fundamental kw of the ccun mi.ted to a foreign rule, ei- 
try, guaranteed to all the ther Russian or German, is 
citizens of Lithuania fuH not baaed on facts, mislead-
eąuali y of rights and grant 
ed them freedom of speech

ing and inimical to the in- 
terests of the United Na

and press, freedom of as- tions; and, finally be it 
semb’y and ccalition, free- RESOLVED, That this 
dom of religion and protec- Conference demands, in the Iii

VALIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Seimininkių

RYTINĘ RADIO 
* PROGRAMASOPHIF BARČUS

Iš Radio Stoties
W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTfc-Nuo 8:45 iki 9:15, išskiriant
Sekmad. 

Taipgi PEisiklauaykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

gjgįsag;

/r MIRACLE" sienoms
■   M A LIA V A

UNITED NATI0NS
TABLES rUMED/vnA germans cabtuoed a banish
METEREOLOfllCAL STATION IN GTtfENLAMD THE DANISH JCltNTlST 
•LOŠT* HIS CAFTORS IN THE ICV ^ILMRNESS.THREE Dl£l>.
•HILE THE TOURTH SLĖPT ThE SCI ENTlST BOURD HIM To THE S LED. | 
IROTE TO A U.S STATION WITH MIS TRlJONlR Z 1

ir-

ta,:

$1

HAJOR PAUL 7PrQUEr^ čabano,<5vretc.is the
TRENCH-CANAIIAN TO W|N THE VICTOĄIA CROtSs«ITH_JUT 
AND 15 MEN 1EPT ar HIS COMPANT HE HELI CAS 
FRONT IN IfALY UNDL HflP CAMt.Z

»INTWI5 NIGMT WMEN CHRlST TEISES VICTOR. 
TROM HELL...TME CITliENJ ARE J.ITTED UI 

dOYFUL HOPE BECAUSE THE 1NEMIE5OE 
CHRI3TIAN REPUBLIC Dit — IN THE EA5T 

AHI BT THf AFRlCAN SWOM>/
----- ^3

EASTER MESSAGE/ nazis .n
BELGIUM COULD NOT UHDEASTAND THE 
BEVOTlON O* BEL6IAN-PATRlOfS IN 
MECHLIN CATHEDRRL UMtTL THE LATIN 
INSCAIPTION ON THITAKHAL CANDLI 
•AS TRANU.ATED.Z

I

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma
li a votoms sienoms ar lu
boms, waUboard, 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.

MIRACLE WALI F1NISH

98
PVOAUOM 
PAUTE PORM

TIRST J.IVING
TW0 SER6EAMTS 

a K Raibi on the orioną

BERLAND'S
PAINT STORE

Me» Pri»taton>1917 g. Halsted St.
Visur CANAL 1684

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

Padėka
Bridgeport — Kad ir pa

vėluota, negalima praeiti ne
padėkojus kun. M. švarliui, 
kuris atsilankė į mūsų pa
rapijos svetainę ir paskoli
no mašiną paveikslams ro
dyti, daug įvairių filmų da
vė ir pats operavo mašiną.

Dėkui prelatui J. Macie- 
jauskui, kuris atsiuntė fil
mas net iš Los Angeles. Taip 
pat dėkui mūsų parapijonui, 
geram prieteliui Vincui Ga- 
leckui, kuris pašventė poil
sio valandas ir mielai apsi
ėmė pavargti keletą valan
dų su savo mašina ir gražų 
rinkin5 filmų parodė: Šv. 
Jurgio parapijos jubiliejaus 
iškilmes, Liurdo pašventini
mą ir k. Taip pat labai įdo
mu buvo pamatyti ir kitų 
kraštų vaizdus. Dėka jo pa
sišventimui turėjom progos 
pakeliauti po ghrsias vietas.

Pelnas buvo skiriamas per 
pus su patapija. Dėkui 
tiems, kurie atsilankė. Ku
rie neatsilankė, nematė gra
žių vietų, stebuklingai Die
vo sutvertos gamtos.

valdyba ir komisija

Lietuvių Vaizbos Butą r 
sumanė pravesti pradžios i: 
aukštesnių mokyklų studen 
tų tarpe kalbėtojų — orato 
ry kontestą. Galutinis kon 
testas už čenupijonatą bus 
pravestas taip vadinamam 
Lithuanian Victory Day pi 
knike, sekmadienį, rugpiūčh 
27 d., 1944, Liberty Grove 
83rd St. ir Willow Spring 
Road.

Registruotis tokius gabu 
mus turintieji jaunuolis 
kviečiami šiame kontestt 
dalyvauti pirmuose bandy 
muose (preliminaries) Da
rius-Girėnas Legion salėje 
4416 S. Western Avė., penk
tadienį, birželio 16 d., 7 vai 
vak.
Kalbėtojų oratory 
kontesto taisyklės

Laikas: kontestantas ga
lės kalbėti tris minutes.

Tema: kodėl lietuvių jau
nimas privalo stoti į Vaiz
bos ir Prekybos srity (Bus
iness Field).

War Bond pirmam laimėto
jui, $10.00 U. S. War Stamps 
antram laimėtojui ir $5.00 
(J. S. War Stamps trečiam 
aimėtojui bus įteikta Lith- 
įanian Victory Day pikni
ke.

Kreditai: išžiūra, temos 
žinojimas, tarmė ir asmeny
bė (pereonality).

Prizai: po medalį pirmą, 
antrą ir trečią vietą laimė
jusiems; taipgi, $25.00 U. S.

£

Teisėjai: Lietuvos konsu- 
’as dr. Petras Daužvardis; 
teisėjas Jchn T. Zūris; John 
Kazanauskas, bankininkas; 
Dan Kuraitis, automobilių 
pardavėjas; Justin Mackie- 
wich, bankininkis; Anthony 
Rudis, fabrikantas; Joseph 
Mozeris, bankininkas; ir Lo- 
uise P. Narmonta, mokytoja.

Registruokitės iki birže
lio 14 dienos iš,pildydami šią 
blanką.

Vardas

Adresas

Telefonas

Mokykla

Amžius
Blanką siųskite Stanley 

Balzekas, chairman oratory 
contest, Lithuanian Chamb- 
er of Commerce, 4030 S. Ar
cher Avė., Chicago 32, III.

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

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

A-

PIRMAS “Draugo H
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ooo-ooo- ŠIAIS METAIS -000-000
Vienoje iš Gražiausių Gamtos Vietų —

Mamę BERGMAN’S Grove
Riverside, Illinois

■ ■ ■

Gamtos

. Grožiu

Bergman’s

Grove

Daržas

yra

Vienas

Ii

Gražiausių

Daržas

Įrengtas

Moderniškais 

Įrengimais 

Graži Šokių

Salė

Valgykla

Gėrimų

Stovyklos

Suolai ir tt.

Sekmadienį, Liepos (July) 9 dieną, 1944
Šiais Metais “DRAUGO” Pirmame Piknike įvyks daug malonių suprįzų:— 
BUS KO NEPAPRASTO—Gražus, Įdomus Programas — Žaidimų — Dainų

—Muzikos ir kitokių įvairybių.
—REZERVUOKITE DIENĄ Iš ANK STO—Praleisti vieną iš linksmiausių 
dienų su savo šeima, kaimynais ir draugais ir tuo pačiu paremsite kata
likišką spaudą, kuri remia ir tarnauja įvairioms organizacijoms, dr-joms, 
kliubams ir visai plačiajai visuomenei per ilgus metus.



* Ketvirtadienis, geg. 25, 1944

CHICAGO IR APYLINKĖSE
šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų. 
seimas

Gegužės mėnuo — darby
mečio laikas. Ne vien mo
kyklose prakaituojama ruo
šiantis mokslo metų užbai
gimui, bet ir visuomenėje 
pasireiškia įvairaus pavasa
riško judėjimo.

Vienas iš svarbiausių ir i 
žymiausių vęiksmų bus šį ; 
sekmadienį, gegužės 28 die
ną. Tą dieną įvyksta Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
Draugijos jubiliejinis sei
mas, į kurį suvažiuos visų 
draugijų atstovai ir gražioj, 
jaukioj ir linksmi o j dvasioj 
drauge su seselėmis praleis 
dieną. Jau kas sykį dalyva
vo Š. K. A. Rėmėjų Dr-jos 
seimuose, tas niekad nepa
miršta įgytų įspūdžių ir 
džiugiai lankosi kasmet.

Seimas prasidės šv. Mi
šiomis 9:30 vai. ryto vie
nuolyno koplyčioje. Visi da
lyviai prašys Aukščiausiojo 
pagalbos, palaimos ir mato 
nių, taipgi stiprybės ir iš
tvermės, kad galėtų tinka
mai visus darbus atlik 1 i. Po 
to, posėdžiaus Gimimo Pa
nelės Švč. parapijos salėje. 
O kaip laukiamos tos va
landos ! Čia susirinkusieji 
jaučiasi, kaip vienos šeimos 
nariai. Jauku, malonu, links
mai šnekučiuojasi ir laukia 
ko nors nepaprasto. Prasi
dėjus posėdžiams* .užviešpa

tauja rimtumas, bet toks jis 
kilnus, dvasią keliantis.

Nuoširdžiai kviečiu mūsų 
didžiai gerbiamus dvasinin
kus, draugijų atstovus ir ge
raširdžius prietelius ir ge
radarius atvykti į jubilieji
nį seimą. Patys patirsite 
daug malonumo, suteiksite 
džiaugsmo seselėms ir rė
mėjoms ir prisidėsite prie 
palaikymo mūsų lietuvių 
garbingos įstaigos — Šv. 
Kazimiero Seserų vienuoly-t
no ir akademijos.

Pasibaigus posėdžiams, 
vienuolyno koplyčioje bus 
palaiminimas Švč. Sakra
mentu, kad padėkojus Die
vui už apturėtą palaimą. 
Tada visi eisime į akademi
jos salę, kur vaišinsimės 
skania vakariene ir gėrėsi- 
mės gražia akademikių pro
grama. Julė Urbienė

URŠULE GAIŽAUSKIENfi
Gyveno: 3215 So. Union A- 

venue, tel. Republic 20 75.
Mirė geg. 23d., 1944m., 8

vai., vak., sulaukus 73 m. amž.
Glinus .Lietuvoje. Kilo ig 

Šiaulių apskr., Tryškių parap., 
ir miestelio.

Paliko dideliame nullūdinue: 
dukterį Onų Rakauskienę lr 
žentų Kazimierą; 2 sūnus — 
James lr marčią Catherlne, ir 
Stanislovą ir marčią Marle; 6 
anūkus; seserį Petronėlę Staš- 
kauskienę ir jos šeimą iš New 
Hampuhire valstijos; ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Velionė priklausė prie Tre
tininkų, Apaštalystės Maldos ir 
Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų draugijų.

Kūnas pašarvotas Mažcikoa 
koplyčioje. 3319 8. Lituanica
Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., 
gegužės 27d., 1944m. Iš ko
plyčios 8:00 vai. ryto bus at
lydėta į Šv. Jurgio parap. baž
nyčią. kurioje Jvyks gedulin
gus pamaldos už velionės sie
lą Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamą visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šioue laidotu
vėse. ,,

Nuliūdę: Duktė, Sūnai, Žen
tas, Marėios, Anūkai, Sesuo ir 
visos kitos Giminės.

laidotuvių direktoriai: Ma
žeika ir Evanauska8, telefonai 
— YARds 1138—1 139.

(I’raSome nesiųsti gėlių.)

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

KARIUOMENEI DAROMAS KELIAS

Vokiečius išmušus iš jų (pozicijų, Amerikos kariuomenės inžinieriai prašalina griu
vėsius žemiau didelės angos istorinio Appian kelio, kurs veda į Romą. Griuvėsiai pra
šalinami ir atidaroma kelias greitam mūs kariuomenės judėjimui. (Acme-Draugas te- 
lephoto)

SUSIRINKIMAI
Cicero. — Federacijos 12 

skyriaus svarbus susirinki
mas bus gegužės 28 d., pa
rapijos mokyklos 8 kamba
ry, 1 vai. popiet.

Sužieduotuvių puota
Antanas ir Eleonora Ki- 

likevičiai, 6719 So. Rockwell 
St., gegužės 21 d., surengė 
“engagement party” savo 
dukrelei Antanetai su Staff 
Sgt, Clifford Glass (Glazaus 
ku), kuris yra parvykęs iš 
Loredo, Texas. Kariuomenėj 
jis yra oro korpuse. Yra ki
lęs iš Kenosha, Wis.

Į pokylį buvo atvykęs ir 
kun. A. Zakarauskas, kuris 
pasakė tai dienai pritaikin
tą kalbą. Buvo susirinkę 
daug giminių ir pažįstamų, 
svečių buvo ir iš Kenosha, 
4Vis. Visi linkėjo geriausios 
laimės jauniai porai.

Antanei a yra baigus Šv. 
Kazimiero Akademiją aukš
čiausiu laipsniu ir dabar dir 
ha vidurmiestyje atsakomin- 
gą darbą.

Kilikeviči&i turi dar sū
nų Antaną, kuris lanko St. 
Rita high school. Draugė

Visų draugijų atstovai 
prašomi susirinkti, nes yra 
daug reikalų svarstyti. Bus 
išduotas raportas iš konfe
rencijos. Visiems svarbu ži
noti, kas buvo nutarta toj 
^konferencijoj. Kviečiami ir 
tie, kurie prisirašė prie spau 
dos sekcijos. Visiems svar 
bu žinoti, kas yra padaryta 
toje srityje. Yra ir kitu 
svarbių reikalų, kaip tai Lie 
tuvos, mūsų draugijų ir t.t. 
Susirūpinkim savais reika
lais; kiti mums nepadės, jei
gu patys nesirūpinsim.

Ypatingai kviečiam mūsų 
jaunimo draugijų atstovus: 
vyčių, Sodalicijcs ir Katali-1 
kių Dukterų klūbo. Atsiek
site savo tikslą dalyvauda
mi Federacijos susirinki 
muose. Gal, turėsime ir pas
kaitas šiame susirinkime 

Valdyba
SUPAŽINDINKITE KITUS 

8U DIENR. “DRAUGU”

PASISKAITYMAS GEGUŽES MENESIUI —

"SVEIKA MARIJA"
Lietuviškai parašė

KUN. ANTANAS PETRAUSKAS, M. I. C.

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

yra išaiškinama ta gražioji maldelė. “Sveika Marija".

šiuo laiku yra labai svarbu, kad geriau suprastumėm tuos 
labai gražias švenčiausios Panelės maldelės žodžius.
Siųskite savo užsakymus šiuo adresu šiandien —

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

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!
Statybai, Remontavimui, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOK tJIMU t

Panaudokite Progą Oaliartlnčms 'Žemoms 
N uosi m čio Ratom.s.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mūšy įstaigoje, .lūsij Indėliai 
rūpestingai globojami Ir ligi *5 000.00 ap
drausti per Federal Savings and l<oan In
surance Corporation, .lūs,, pinigai bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo PatArnavimo! —

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

II. ' I ~ -II II II

ASSOCIATION 
3226 SO. HALSTED ST.

fra——

Milijonas galonų krau- Paieškojimai 
jo suaukota

WASHINGTON. — Ame
rikiečiai davė milijoną galo
nų kraujo per Amerikos 
Raudonąjį Kryžių naudoti 
gydymui sužeistų mūsų ka
reivių. pareiškė big. gen. 
Charles C. Hillman praeitą 
sekmadienį (gegužės 21 d.). 
Jis kalbėjo Arkansas valsti
jos draugijoje.

Jono Tumo, kuris gyveno 
ant Sawyer Avenue, Chica
goje, ir Viktorijos Kcrvelie- 
nės (gal Karvelis), savo lai
ku gyvenusios 1224 S. Rock- 
weli St., Chicagoje.

Ieškomieji asmenys arba 
apie juos žinantieji prašomi 
tuojau atsiliepti į Lietuvos 
Konsulatą, 30 N. La Šalie 
St., Chicago 2, Illinois.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS., JŪSŲ 
PASIRINKIMUI

Geriausio Materiolo lr Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliai mūaų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO.

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas tr Dirbtuvė: 627 N. VVESTERN AVE. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

e Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniaia lr Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westera Avė., Chicago
Telefonas GROvehilI 0142

Mflsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jflsų finansiškam stoviui prieinamas.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi uiiiHiuiiiiiiiiniiHiniiiiuni-'miiiiiiiHHiiiH 

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! iiimiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii

PEHBONALIZKD MBMORULB AT NO ADDITIONAL COflTI 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUOTION8 

DI8TRIBUTOK8 OF THB FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Moat Beanttfol—Mos* ^"niliiilng FNunąrst Pre* la The VTorld. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
r RErpKirati prie —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamher of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washlngton Blvd. 5919 South Troy Street 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir NaktĮ

Mes Turime 
Koplyčias 

Miesto

P. I. RIDIKAS
3354 80. HALSTED ST. 710 W. lftth STREET
_______________ Telephone YABDS 1419_______________

L J. ZOLP
1646 WEST 46tb 8f. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—33

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 

10756 8. MICHIGAN AVE.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 80. MICMOAN AVE. Phon. PULLMAN 9631

ANTANAS M. PHILLIPS
88OT UTOANICA AVE.___________________________PboM YAKD8 <808

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CAUFOBNIA AVE. Ph«M LAF. 3571
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Iš Kinijos gyvenimo.

Vyskupas Paul Yu-pin gavo naują 
karo išnaikintą vikarijatą

VVASHINGTON. — Apaš
tališka delegacija gavo pra
nešimą, kad popiežius Pijus 
XII vyskupą Paul Yu-pin, 
Nanking apaštališką vika
rą, kuris dabar yra Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, 
paskyrė apaštališku admi
nistratoriumi taip pat Kia- 
ting apaštališko vikarijato, 
Kinijoje.

Kiating vikarijatas, kuris 
yra Szechuen provincijoje, 
vakavo du metus nuo vys
kupo Boniface Yu mirties. 
Kiating miestas yra netoli 
nuo Chungking. Visa vikari
jato teritorija labai nuken
tėjo nuo japonų bombų. Ka
tedra buvo sunaikinta. Vi
karijatas turi 5,000,000 gy
ventojų, iš kurių mažas 
skaičius yra katalikų. Kia
ting yra didžiausias budiz
mo centras, laisvoje Kinijo-

tas japonų 1937 metais, vys
kupas Yu-pin, po metų jo 
konsekracijos, nuvyko į 
Chungking, kur jis padėjo 
karo pastangoms. Jis yra 
vadas daugelio religinių ir 
civilinių organizacijų Kini
joje. Vyskupas Yu-pin pla
nuoja greitai vykti j Kiniją.

Sekmadienį pagerbs 
žuvusius karius

Ateinantį sekmadienį (ge
gužės 28 d.) Chicagos vidur
miestyje rengiamas didelis 
Memorial paradas. Manoma, 
kad parade dalyvaus apie 
30,000 asmenų. Parado prie
šakyje bus keletą išlikusių 
dar gyvų Amerikos pilieti
nio karo dalyvių. Jų tarpe 
bus advokatas James H.

NUŽUDYTA MALDNAMY

Mrs? Jean Ldve, 40 metų 
amžiaus, Twelfth Street E- 
vangelical Chureh pasto
riaus sekretorė, šiomis die
nomis nužudyta, pačiam tos 
sektos maldnamy, Detroit, 
Mich. (Acme-Draugas)

Lewis, negras, turintis 103 
je. Tai yra auklėjimo cent- metus amžiaus, 
ras, kur esama dviejų nacio
nalinių universitetų ir kele
tas aukštesnių mokyklų. 

Kai Nanking buvo paim-

Be namu
DĖS MOINES, Iowa. — 

Daugiau kaip 1,200 asmenų 
gegužės 24 dieną buvo be 
namų, kai pakilo Dės Moines 
upė prie Eddyville, Iowa.

Parade dalyvaus taip pat 
Ispanijos-Amerikos karo ve
teranai, Amerikos Legijono 
nariai ir užsienio karų vete
ranai.

Paradas ruošiamas Me
morial dienos proga pami
nėti Amerikos kariams, ku
rie žuvo karuose.

Paradas prasidės prie 
Chicago avė.

Vokiečių nelaisvėje
Karo departamentas ge

gužės 24 dieną pranešė 414 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių kareivių pavardes, ku
rie yra patekę vokiečių ne- 
nelaisvėn.

Nelaisvių skaičiuje 22 vy
rai yra iš Illinois valstijos, 
iš kurių devyni yra chica- 
giečiai.

Nelaisvių skaičiuje 2 yra 
iš Indiana, 1 iš Michigan ir 
15 iš Wisconsin.

BE

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
LIETUVIS DAKTARAS LAIVYNE

Dr. lt. Antanas J. Wil- 
liams gimė 1919 m., rugpiū
čio 2 dieną. Baigė Šv. Pane
lės Marijos Gimimo lietu
vių parapijos pradžios mo
kyklą, Marąuette Park, Chi
cago, ir šv. Ritos aukštesnę 
mokyklą. Lankydamas pra
džios mokyklą tarnavo šv. 
mišioms. '

Jis lankė tris metus St. 
Mary’s kolegiją, Winnona, 
Minn. Iš ten įstojo į Loyo- 
los universitetą ir mokinosi 
dantistu. Dantų gydytojo 
mokslus baigė kovo 29 die
ną, 1944 m. Jis išlaikė gerai 
visus egzaminus daktaro 
dantisto laipsniui.

Antanas įstojo į Navy 
1943 metais, dar lankyda
mas universitetą.

Dr. lt. Antanas J. VVilliams

Pažvelgus j 
gyvenimą

NEW YORK. — Brookly- 
no 24 metų amžiaus mergai
tė, kuri laukė savo sužie
duotinio kareivio grįžtant 
atostogų iš Š. Afrikos, buvo 
staigiai užmušta gegužės 24 
dieną, kai automobilis susi
dūrė su kitu automobiliu. 
Mergaitė ir jos brolis vežė 
gydytoją mirštančiai moti
nai. Gydytojas rado motiną 
mirusią. Liepos mėnesį mer
gina planavo apsivesti.

/ mus
X Skaitykite raštą iš Lie- 

tuvos, kurį dedame editoria- 
lų puslapyje. Kaštas labai 
svarbus.

X Dominikas Matas, se
nas Beloit, Wis., gyvento
jas, šiomis dienomis mirė. 
Velionis buvo ilgametis dnr. j, 
“Draugo’’ skaitytojas.

X Prano čižausko, LRK 
SA Chicago apskrities pir
mininko butan, 5753 S. Ar- 
tesian Avė., penktadienio, 
gegužės 26 d. vakare, ren
kasi atstovai trijų apskri
čių : Susivienymo, Federaci
jos ir Moterų Sąjungos ben- A-

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

25-tas Š. K. A. RĖMĖJŲ SEIMAS

Jubiliejine Vakariene
Sekmadienį, Gegužės 28d., 1944m.

Šv. Kazimiero Akademija ir Vienuolynas

Kvieslys
Nuoširdžiai kviečiame Chicagos lietuvišką visuomenę: dvasinin

kus, profesionalus, biznierius, organizacijų bei draugijų atstovus, 
auksaširdžlus lietuvius į š. K. A. Rėmėjų Draugijos Jubiliejinį 
Seimą ir Vakarienę.

SEIMO TVARKA:—
Šv. Mišios 9:30 valandą — Vienuolyno koplyčioje •
Posėdžiai 10:30 iki 5:30 vai. — Gimimo Panelės švč. salėje 
Vakarienė ir programa 6:30 vai. —

Šv. Kazimiero Akademijos Auditorijoje

Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjos
• . ir

Šv. Kazimiero Seserys

E38

Apiplėšė
Masato M. Fukumpo, 4510 

Fulton str., nusiskundė po
licijai, kad du negrai jį su
čiupo Lake ir Paulina str. 
ir atėmė iš jo $63 ir laikro
dį.

* • *

Apvogė
Iš Hamilton kompanijos, 

310 So. State, buvo pavogta
už $400 vertės laikrodžių.

* • *

Areštavo
Rogers Park policija pra

eitą trečiadienį areštavo du 
jaunuolius, kurie prisipaži 
no apvogę tris viešas mo
kyklas: Field, Eugenie ir
Armstrong.

* * » 
Išrinktas

James B. McCahey buvo 
išrinktas Chicagos mokyk
los boardo prezidentu 13-am 
terminui.

Mirė kapuose
Ralph Paeini, 53 metų, 

7908 Fullerton avė., Elm- 
wood Park, išdirbėjas sta
tulų, mirė nuo širdies ata
kos praeitą, sekmadienį Ro- 
semont kapinėse, 6750 Addi- 
son str.

8 areštuoti
Aštuoni negrai jaunuoliai, 

septyni iš jų Wendell Phil
lips aukštesnės mokyklos 
studentai, buvo areštuoti fe
deralinės valdžios pareigū
nų praeitą trečiadienį nar
kotikų byloje. Jie kaltinami 
pardavime ir turėjime ma
ri j uana.

Jis priklausė prie Šv. Var
do draugijos. Yra nevedęs. .

Jo tėvai yra Kazimieras 
ir Ona Willimas. Sesutė Al
dona yra išvažiavus į Tus- 
con, Ariz., ir ten užima ofi
se aukštą vietą, ir taip pat 
lanko Tuscon universitetą. 
Bronė lanko šv. Kazimie^) 
akademiją.

Antanas Williams yra na
vy dantų gydytojas.

Išgelbėjo
Mrs. Medą Demotte, 57 

metų, iš Edgewater Beach 
apartamentų, buvo išgelbė
ta iš ežero, netoli aparta
mentų, praeitą trečiadienį.

Platink “Drangą”.

Mirė gaisre
HAMILTON, Ont. — Ge

gužės 24 dienos anksti rytą 
kilo gaisras šokių salėje.
Gaisro metu šeši asmenys ' . ”, ,r. .t___ . /. į dro parengimo reikalu. Visi

prašomi atsilankyti 8 vai.
X Adelė Norkūnaitė, bri

dgeportietė, praeitą sekma
dienį) susituokė su Petru 
Gaddy (lietuviu) gyvenančiu 
Mayvvood, III. šliūbas buvo 
Šv. Jurgio bažnyčioje, o< ves
tuvės vienoj Maywood Cafe. 
Norkūnai nors gyvena tolo
kai nuo Bridgeport — 5603 
Ada St., tačiau priklauso 
Šv. Jurgio parapijai ir yra 
pavyzdingi parapijonai.

X Mykolas Panavas, sav. 
valgomųjų daiktų krautuvės 
5716 W. 64 St., šiomis die
nomis buvo smarkiai susir
gęs: buvo kaip ir suparali
žuotas ir keletą savaičių iš
gulėjo. Dabar jau pradeda 
vdikščioti. Krautuvėj dirba 
žmona padedama keturių 
dukterų. Panavai yra ilga
mečiai “Draugo” skaityto-

mirė nuo gaisro. Aštuoni ki
ti asmenys dar buvo labai 
sunkioje padėtyje. Dvide
šimt penki kiti asmenys bu
vo mažiau pavojingai su
žeisti. . ! ’

Sutriuškino
SUMMER, III. — Leonard 

Tharp, 65 metų, iš Bridge
port, III., Texas Pipeline Co. 
darbininkas, buvo mirtinai 
sužeistas gegužės 24 dienos 
vakare, kai šešių colių 
vamzdis (paipa) ant jo nu
krito.

Kova taverne

Žuvo taverno savininkas
Taverno laikytojas buvo 

nušautas policininko anksti 
praeito trečiadienio rytą, 
kai jie susirėmė taverne. 
Įvyko kova tarp taverno sa
vininko ir policininko. Liu
dytojai sako, kad taverno 
savininkas kovoje naudojo 
baseball lazdą kaipo ginklą, 
ir policininkas savo kumštis 
ir pagaliau savo tarnybos 
revolverį.
Auka buvo John (Blackie) 

Modoff, 44 metų, savininkas 
Blackie’s Tap, 4233 Lake 
Park.

Jo priešininkas buvo poli
cininkas John Francis Mc- 
Nulty, North Damen dis
trikto, kuris buvo nugaben
tas į ligoninę dėl sunkių 
galvos sužeidimų.

Modoff taverno bartende- 
ris Jesse Henderson pareiš
kė policijai, kad McNulty ljai. 
pažadino Modoff iš miego, 
kai jis miegojo užpakalinia
me kambaryje. Paskui Mo
doff pagriebė lazdą iš po 
elektrinio piano ir McNulty 
norėjo lazdą atimti iš Mo
doff, kuris jam sudavė pen
kis kartus. Paskui Mc Nulty 
ištraukė revolverį ir paleido 
ugnį.

Taverno savininkas nu
krito ant grindų, beveik tuo
jau mirė.

Sakoma, kad vaidas tarp 
jų dviejų kilo dėl Modoff’s 
prielakumo McNulty’s žmo
nai Jean, kai ji dirbo kaipo 
dice giri Modoff’s taverne.

5-toji karo bonų paskola

Reikia savanorių vajuje
Jungtinių Amerikos Vals

tybių penktosios karo pa
skolos vajus prasidės birže
lio 12 dieną. Chicagos ir 
Cook kauntės kvota yra 
$894,014,000.

Frank J. Rathje, skyriaus 
pirmininkas, kurio žinioje 
bus aplankymas namų ir 
biznio įstaigų, organizuoja 
lankymo darbą. Reikės 16,- 
000 asmenų — vyrų ir mo
tetų, — kurie lankytų ir ra
gintų žmones pirkti karo 
bonus.

Asmenys, kurie galėtų ka
ro bonų pardavimui pasi
darbuoti, prašoma pranešti 
apie tai šiuo adresu: 105 W. 
Madison str., Philip R.

Clarke. Charman, Chicago ir 
Cook County 5th War Loan 
Drive.

Karo departamentas pra
eitą trečiadienį paskelbė 380 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardžių, ku
rie dingę Azijos, Centro Pa
cifiko, Europos, Viduržemio 
ir pietvakarių Pacifiko apy
linkių karo frontuose^

Karo frontuose dingusių
jų karių skaičiuje 21 vyras sime vieną įdomesnių Ernes- 
yra iš Illinois valstijos.' to laiškų.

-4 ■

X Adeline De Biaso ir 
Mary Balkus Lietuvių Soda- 
licijų Dienos Marijos vaini
kavimo iškilmėse Šv. Anta
no parapijos bažnyčioj, Ci
cero, gegužės 28 d. bus at
stovės nuo Visų Šventųjų 
parapijos Sodalicijos.

X Antanas ir Julė Calas 
džiaugiasi susilaukę dukre
lės. Nemažiau džiaugiasi Ir 
Jonas au Uršule Grigai su
silaukę anūkės. Grigai se
niau yra gyvenę West Side, 
o dabar gyvena Marąuette 
Park adresu 7123 S. Camp
bell Avė. Jonas Grigas yra 
gatvėkarių konduktorius ir 
“Draugo” piknikuose ypa
tingai turi laimės prie įvai
rių dovanų.

X Pvt. Ernest B. Kamins
kas iš Cicero rašo tėvams, 
kad šiuo metu randasi kur 
nors Anglijoj. Labai išsiil
gęs namui. Jo brolis Tech. 
Sgt. Justinas jau keturi me
tai, kaip karinėj tarnyboj ir 
dabar priskirtas prie Raud. 
Kryžiaus sužeistiems per
vežti iš fronto į ligonines. 
Ernesto ir Justino sesuo Flo
rence neseniai įstojo į Šv. 
Kazimiero Seserų kongrega
ciją. Užauginę tris vaikus 
tėvai dabar palikę vienu du. 
Tačiau džiaugias, nes visi 
vaikai* tėvus labai gerbia ir 
dažnai laiškais aplanko. Ka
minskai gyvena adresu 1619 
S. 49 Avė. Prie progos įdė-




