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Aliantai veržiasi arčiau Romos
Aliantai apsupo Myitkyina japonus

NEW YORKAS, geg. 26. 
—Britų radio pranešimas 
sakė Gen. Stilwell vadovau
jami kiniečiai ir amerikie
čiai kariai apsupo japonus 
Myitkyina miestą. Japonai 
vis dar stipriai priešinasi.

KANDY, Ceylon, geg. 26. 
—Šios dienos pranešimas 
sakė sąjungininkai sugavo 
japonų dalini, kuris skubėjo 
iš vakarų pusės pagelbėti 
savo garnizonui Myitkyina 
mieste. Aršios kovos tebe
vyksta aplink tą priešo ba
zę.

{spėja japonus, kad 
jau 'tikras pavojus'

LONDONAS, geg. 26. — 
Japonijos gyventojai šian
dien įspėti, kad padėtis cen
trini įm ir pietiniam Pacifi
ke esanti labai rimta ir su
daro pavojų, visai imperijai.

Kapt. Tauzo Kurihara, 
laivyno štabo narys, sakė 
padėtis prilygsta “gaisrui, 
kuris kilo Japonijos kam
pe.” Jis įspėjo, kad “jis 
turi būti tuojau užgesina
mas, pirm negu virs į mil
žinišką gaisrą.”

Kurihara atsišaukė į tau
tą pravesti atakas ir tuo 
sustabdyti sąjun g i n i n k ų 
ofensyvą.

NEAPOLIS, geg. 26. — 
Vokiečių komanda Italijoje 
uždraudė žodžio “katostro- 
fa” vartojimą. Rastas vie
nas jų įsakymas, kuriuo 
draudžiami tą žodį vartoti 
raportuose ir įsakymuose, 
ir raginama jį kiek galima 
naikinti net iš žodyno.

Eisenhower lankėsi 
pas Anglijos karalių

LONDONAS, geg. 26. — 
Karalius Jurgis VI šiandien 
priėmė Gen. Dwight D. Ei- 
senhower Buckingham palo- 
ciuje.

Gen. Eisenhower šiandien 
grįžo iš inspekcijos, kurios 
metu jis apžiūrėjo britų ka
riuomenes po jo komanda, ir 
reiškė pasitenkinimą dėl jų 
prisiruošimo.

KALENDORIUS
Gegužės 17 d.: ftv. Bedas; 

senovės: Vyrgaudas.
Gegužės 28 d.: SEKMI

NES, ftv. Augustinas; seno
vės: Augis ir Biržė.

Gegužės 29 d.: ftv. Marija 
Magdalena; senovės: Dido- 
nis ir Viksvė.

ORAS
Giedra ir vėsiau.

Oficialūs raportai sako 
kiniečiai džiunglių kariai 
užklupo tą priešo dalini prie 
Bhamo-Myitkyina kelio va
kar, ir sudavė jam labai di
delius smūgius, štabo žmo
nės sakė dilinys baigiamas 
išmušti prie Namkwi kaimo, 
džiunglėse.

Didelis lietus trukdo pės
tininkus ir lakūnams Myit
kyina sektory, bet praneši
mas sakė amerikiečiai ir ki
niečiai labiau suspaudžia tą 
miestą ir mūšiuose šiauri
niam krašte užmušė 52 ja
ponus.

Sudarė naujų sargybų 
saugoti Vatikanu

NEW YORKAS, geg. 26. 
—Britų radio šiandien per
davė raportus iš Šveicari
jos, kurie sakė nauja pagel- 
binė sargyba buvo suorga
nizuota saugoti Vatikano 
nuosavybes Romoje. Tie sar 
gybiniai padės reguliariems 
šveicarams sargybiniams.

Sušaudė lt norvegų 
už 'padėjimų priešui'
NEW YORKAS, geg. 26. 

—Nacių valdomas Oslo ra
dio pranešė, kad naciai oku
pantai sušaudė 11 norvegų 
dėl “veiksmų padėti priešo

II ■ • J Jv‘ w J" kraštui.” Anot pranešėjo,
“30191 drdUuZId ZOd|, dešimts sušaudytųjų buvo

bet nesulaiko įvykio iSlavinti espionažui AnRli‘joje ir veikė po “Anglijos 
agentų” nurodymu, o vie
nuoliktasis buvęs “fanati
kas komunistas.”

Karininkas turės mirti 
už 4 žmogžudystes

ARLINGTON, Cal., geg. 
26.—Lt. Beaufort G. Swan- 
eutt, 31 metų amžiaus, bu
vo armijos teismo nuteistas! 
mirti už ke'urių asmenų' 
nušovimą kovo 5 d., Camp 
Anza ir Arlington mieste.

Bausmė—pakorimas. Bau 
smės vykdymo diena dar 
nenustatyta.

Rusų lėktuvai puolė nacių konvojų
LONDONAS, geg. 26. — 

Nacių radio pranešimas sa
kė rusų lėktuvai atakavo 
vokiečių laivų konvojų prie 
šiaurinės Norvegijos. Anot 
pranešėjo, vokiečiai lakūnai 
numušė 69 rusų lėktuvus, o 
priešlėktuvinės patra n k o s 
numušusios dar kitą.

Ankstyvesnis Berlyno pra 
nešimas sakė ataka įvykusi 
vakar naktį prie Nordkyno, 
pačiam šiauriniam Norvegi
jos gale, apie 200 mylių į

PIRMAS VAIZDAS ALIANTŲ ARMIJŲ SUŠIJUNGIMO ITALIJOJE

"TT'"

Aliantų dviejų savaičių ofensyvos pasėkoje, amerikiečių patrulė iš Anzio fron
to ir kita patrulė iš Terracina susitinka Pontine pelkėse, šešias mylias į rytus nuo 
Cisterna. Čia matoma kaip Sgt. W. Cumbar, iš Londono, sveikinasi su Sgt. D. Rus- 
sell iš St. Louis, Mo. (Britų oficiali nuotrauka per OWI radio; Acme-Draugas telephoto.)

KAIZERIŲ BAŽNYČIA 
IŠGRIAUTA: NACIAI

LONDONAS, geg. 26. — 
Vokiečių“ radio šiandien pra
nešė, kad Berlyno katedra, 
kurioje palaidoti Hohenzol- 
lern šeimos nariai, buvo 
trečiadieny išgriauta, kuo
met Amerikos lėktuvai ata
kavo Vokietijos sostinę. Ka
tedra randasi tuoj skers gat
vės nuo palociaus, kur Kai- negrįš posėdžiauti iki birže-
ze’I’is Wilhelmas savo laiku 
gyveno.

Japonai sako laivai 
bombardavo Wotje

NEW YORKAS, geg. 26. 
—Japonų Domei agentūrod 
pranešimas sakė du naikin
tuvai atakavo japonų laiko
mą Wotje atolį, rytinėse 
Marsh all salose.

Radio transliacija, girdė
ta Amerikoje, sakė du “prie 
šo naikintuvai bandė” bom
barduoti japonų Įrengimus 
tame atoly praeitą antradie
nį.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

šiaurvakarius huo Murman
sko.

Maskvos pranešimas aakė 
rusų kariuomenės daliniai 
užmušė suvirš 200 nacių ir 
kitus suėmė belaisvėn, kuo
met apmušė nacių patrulės 
dalinį į pietryčius nuo Sta- 
nislavovo. Kitur fronte ne
įvyko didesnių veiksmų.

Rusų radio pranešimas 
sake jų lėktuvai vakar nu
skandino du vokiečių trans
porto laivus Suomijos įlan
koje.

Veteranų bylius turi DRAUDŽIA LIETUVIAMS 
laukti iki po šventės RINKTIS BAŽNYČIOSE

CHICAGO, geg. 26.—Ka
talikų aavaitrašlis “The

WASHINGpON, geg. 26 
—Atstovų, buto ir Senato 
nariams išvažinėjus į namus 
Kapų dienos šventei, vete
ranų šalpos byliaus reika
las liktas nebaigtas.

Atrodo, jog konferencijos 
nariai, kurie turi išrišti to 
byliaus priėmimo reikalą,

lio 5 d.
Atstovų butas ir Senatas

jau anksčiau pravedė vete
ranų, bylių, bet kiekvienas 
savotišką versiją, tad dabar 
norima jas suderinti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Ift WASHINGTONO. — 

Naciai pradėjo areštuoti da
nų patriotų vadus.

IS PEARL HARBOR. — 
Laivynas pranešė, kad Ame 
rikos lėktuvai ir vėd ataka
vo japonų Kurile salas, į 
šiaurę nuo pačios Japonijos.

Ift CHUNGKING — Nėra 
patvirtinimo japonų prane
šimui, kad jie užėmė Loyang 
miestą, bet pripažįstama, 
jog radio susisiekimas su 
tuo miestu jan netrauktas.

IS ROMOS. — Praneša
ma, kad Romos gyventojai 
nuo namų stogų jau mato 
patrankų ša ldymą, į pietus
nuo Amžinojo Miesto.

Ift LONDONO. — Nebuvo 
pranešimo apie dideles lėk
tuvų atakas ant nacių 
Europos, nors maži daliniai 
atakavo kitus taikintas Vo
kietijoje.

Ift LONDONO. — Lenki
jos vyriausybė fn-exile tuoj 
paskelbs žemės reformos ak 
tą, kuriuo didieji Lenkijos 
dvarai bus padalinami tarp 
bežemių.

New World” šiandien at
spaude žinią apie tai, kad 
naciai okupantai draudžia 
Lietuvos žmonėms rinktis 
bažnyčiose. Vienintelė išim
tis yra kelios valandos sek
madienio rytais, išklausyti 
šv. Mišių.

Lietuviams taipgi uždrąu- i , , . vt
sta sueiti grupėmis gatvėse U.5. kariai greit užims
ar parkuose, ir visi turi bū- Maf(j|)

SĄJUNGININKŲ STABAS 
N. Gvinėjoj, geg. 26.—Atro
do, kad Gen. MacArthur va
dovaujamos jėgos greit už
ims devintą japonų aerodro
mą per mėnesio laikotarpį.

Šios dienos štabo praneši 
mas sakė amerikiečiai ka
riai, kurie turėjo vartoti ar
tileriją ir vidutinio dydžio* 
tankus, kad pralaužti priešo 
koncentracijas, jaiu pasiekė 
nebaigto aerodromo kraštų 
Maffin įlankoje, olandų Nau 
joj Gvinėjoj.

ti namuose nuo 10 vaL va
karo iki 5 vai. ryto.

Šaukia konferenciją 
pinigų stabilizavimui

WASJHINGTON, geg. 26. 
—Prez. Rooseveltas šian
dien kvietė 42 jungtines tau 
tas į konferenciją, kurios 
tikslas bus pokarinių pinigų 
stabilizacijos svarstymas.

Konferencija prasidės lie
pos 1 d., Brettcn Woods, 
N.H. Manoma ji tęsis ke
lias savaites.

Iždo sekretorius Morgen- 
thau vadovaus Jungtinių 
Amerikos Valstybių delega
cijai.

aliejaus krovinius prie Por- 
Sako Prezidentas neturėjo konstitucinės to Marghers, netoli venico.
teisės užimti Montgomery Ward krautuvę .^Tvir*“ w " 

skridimų, kurių metu numu 
šė 20 priešo lėktuvų, ir pra
rado šeši s bomberius ir še
šis naikintuvus.

Sąjungininkų lėktuvai puo 
lė du didelius nacių sunk
vežimių konvo'us, kurie 
traukėsi iš priešo linijų į 
šiaurryčius nuo Cisterna. 
Per dvi dienas jie sunaiki
no apie 1,750 nacių vežimų.

WASHINGTON, geg. 26 
—Senato juridinis komite 
tas, kuris investigavo Mont
gomery Ward & Co. krau
tuvės užėmimą, šiandien ra
portavo, kad Prez. Roose
veltas neturėjo nei legalės 
nei konstitucinės teisės duo
ti įsakymą krautuvės užė
mimui.

Komitetas taipgi sakė ka

STUMIA NACIUS ATGAL; VAROSI 
Į VELLETRI, ROMOS PRIEMIESTĮ

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Neapoly, geg. 26.—Sąjungi
ninkų jėgos šiuo laiku stumia nacius atgal į Romos pusę.

Penktoji armija užėmė Cori miestą, septynias mylias 
nuo buvusios Anzio pozicijos, o aštuntoji armija užėmė 
Cairo kalną ir Rocoasecca miestą, į šiaurę,nuo Cissino.

San Giovanni, pietiniam Liri klonio krašte ir keturias 
mylias į pietus nuo Cepra-
no, taįęgi buvo užimtas.

Cori užėmimas perkirte 
paskutinį) nacių kelią į Cai- 
montone ir sugavo nacius 
Pontine pelkėse. Penktoji 
armija dahar randasi aštuo- 
nias mylias nuo via Casili- 
na (vieškelio 6).

Vienas nacių pranešimas, 
girdėtas Londone, sakė na
cių Maršalas Kesselring įsa
kęs ea.vo kariuomenei palei
sti visus tuos punktus, kur 
sąjungininkai per smarkiai 
spaudžia, ir pranešė, kad 
frontas dabar eina per Vel- 
letri, 18 mylių į pietus nuc 
Romos.

Velletri, Romos priemies
čio, užėmimas duos sąjungi
ninkams kelią Romos išlais
vinimui.

Aviacijos štabo narys sa
kė didžiausia betvarkė siau
čia nacių transporto siste
moje už priešo linijų, kur 
naciai siunčia daugiau ka
riuomenės iš šiaurinės Itali-
jos Valmontone linijos ap-idvi savaites atgal suimta 
gynimui. Tą betvarkę suda-1 suvirš 12,000 nacių belais- 
rė aliantų lėktuvų, atakos, j vių.

Maffin aerodromas randa 
si į| vakarus nuo Wakde ssf- 
los lėktuvų bazės, kuri buvo 
užimta gegužės 18 d.

rių vartojimas tam žygiui 
buvo neteisėtas žygis.

Raportas taipgi išbarė 
War Labor Board, prokuro
rą Biddle, ir prekybos sek
retorių Jonės. Raportas ypa 
tingai kaltino Biddle, kuris, 
anot komiteto, suteikęs Pre
zidentui netikslias interpre
tacijas Prezidento teisių 
šiame reikale.

Štabas anksčiau pranešė, 
tad sąjungininkai, greit pa- 
nstūmėdami iš Anzio pozi
cijos, užėmė Cisterna ir pa
rvarė įpirmyn dar tris my
lias, perkirsdami svarbius 
kelius vedančius į šiaurę ir 
šiaurryčius.

Pietuose, aštuntoji armija 
okupavo Aąuino ir Piedi- 
monle, paskutines vokiečių 
Hitler linijos bazes, o kana
diečiai kariai įsteigė pozici
ją anapus Melfa upės, Liri 
klony, 13 mylių į vakarus 
nuo Cassino.

Į pietvakarius nuo Cister
na, penktoji armija užėmė 
Littoria, Mussolinio pavyz
dingąjį miestą senose Pon
tine pelkėse, be jokios opo
zicijos.

Vokiečiams pasitraukiant 
atgal į savo naujas linijas 
Albanų kalnuose, sąjungi
ninkų lėktuvai tęsia savo 
atakas ant jų motorinių 
transportų.

Nuo ofensyvos pradžios

Antrą dieną iš eilės 
atakavo Lyon apylinkę

LONDONAS, geg. 26. — 
Vicby radio šiandien sakė 
sąjungininkų, lėktuvai ir vėl 
šiandien puolė Lyon apylin
kę, ir taikinius prie St. Eti- 
eųne.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, geg. 26.—Vidurže
mio aviacijos štabas prane
šė, kad Amerikos Fortress 
ir Liberator lėktuvai vakar 
atakavo tris . geležinkelių 
centras prie Lyon, Prancū
zijoje.

Didieji bomberiai puolė 
geležinkelius Toulon apylin
kėje ir tris taikinius šiauri
nėj Italijoj—Piacenza aero
dromą, Monfalcone uostą ir
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WISCONSIHO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kenoshos Kronika
Parapijos choro koncertas

Sekmadienį, gegužės 28 d., 
parapijos salėj parapijos cho 
ras, vedamas varg. P. Bu Ja
ngus ko, ruošia koncertą, ku
rio programoj dalyvaus ir 
žinoma koncertų ir radio
dainininkė G Klevickai.ė. •
Mums, Kenosha lietuviams, 
ji dažnai tenka girdėti dai-

mas, todėl ne tik vietos lie
tuviai, bet ir iš apylinkės 
kviečiami atsilankyti. Be 
dainų parapijos choro ir dai
nininkės G. Klsvickaitės, tas 
dar ir kitokių įvairenybių, 
o po visam šokiai, pasivai- 
šinimas.

Koncerto pradžia 5 vai 
popiet.
Vainikavimas

Gegužės 28 d. 3:30 vai.
nuojant per radio. šiame popiet, šv. Petro bažnyčic- 
koncerte galėsime ją matv- je bus gražios iškilmės —| 
ti scenoje. Garbė Kenosha /ainikavimas Gegužis Kara- 
lietuviams, kad turi tokią iienės. Iškilmes ruošia So- 
žymią dainininkę. laiicija. Visi kviečiami da-

Kadangi šis koncertas ši- lyvauti ir pamatyti spalvin- 
met niekur nebus kartoja- gas apeigas.

KAS GIRDĖT MUKEGANE
Šv. Onos mergaičių ir mo

terų- draugys ė turės bureo 
ir card party gegužės 28 d., 
Lietuvių Auditorijoje 7 vai. 
vakare. Komisija kviečia vi
sus atsilankyti, nes bus la
bai daug puikių dovanų. Ti
kietų vakaro visi gali gauti 
pas komisijos nares: M. Bu- 
jap, O. Snaukstis, P. Banis. 
M. Dragūnienę, 0. Drew, J. 
Dalby, B. Evins ir M. En-

gles. šios narės darbuojasi, 
kad vakaras būtų sekmin 
gas.

Birželio 4 d. ši draugystė 
turės pusmetinį susirinkimą.. 
Visos narės prašomos atsi
lankyti. Yra labai daug svar 
bių reikalų svarstymui.

* y • *
Vincentas W. Špokas H. 

A. 1-c, sūnus Vlado ir Ievos 
Špokų, balandžio 24 d. buvo

DUOS KONCEKTį SEKMADIENĮ

šeštadienis, geg. 27 d., 1944

rodė joms vienuolyną ir a- 
i kademiją. Mergaitės labai 
džiaugėsi, nes sakė pralei- 
dusios labai linksmai dieną 
ir pamačiusios puikią prog- 

' rarną, kurią atliko visų Chi-
I cago parapijų mokyklų vai- 
1 kučiai.
, * • *

Pvt. Stanislovas Urbonas, 
(Nukelta į 3 pusi.)

■krananuoccmac

DU. VAITOSH, OPT.
LIETUVIS

______________________________________ __ M w •♦‘j

šv. Petro parapijos choras, Kenosha, Wis., vedamas var g. P. Bujanausko, kuris gegužės 28 d., parapijos salėj duos 
turiningą lietuviškomis dainomis koncertą. Be choro, pro gnamoj dalyvaus ir koncertų bei radio dain. G. Klevickaitė.

29 metą praktikavimas 
jūsų garantavimas

Opiometrieally Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
tumo, skaudamą airių karitį, atitai
sė trumparegyste ir toliregyatą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas au elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo lė ryto iki • v. 
vak. Seredomis nuo pietų, e No-

dėlioj pagal sutartį, 
atsitikimų akys

parvykęs aplankyti savo tė
vus, kurių buvo labai išsiil
gęs. Vincentas buvo paim
tas į kariuomenę liepos 13, 
1943 ir priskirtas prie jūri-

žmonos, kuri. mirė prieš tris i parapijos 
mėnesius.

* * *
Juozapas Backys, Jr., nau 

jas lietuvis biznierius, atsi-

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks

ią ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

I

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

Ketverge, 7 ' vai. vakare. 
VV.C.F.L., 1000 KHocycles —

Nedalioj, >:>0 vai. vakare.

ninkų. Ilgai tavo nematęs darys savo krautuvę birže- 
savo tėve'ių ir draugų. Po lio 3 d., 7 vai. ryto. Krau- 
15 dienų gružo į savo stotį tuvis adresas 711 — 8th St., 
— Shoemaker, Calif. Rašo prie kampo Adams ir 8tn 
tėvams, kad sugrįžęs jau- St. Krautuvė? bu3 didelis 
čias latoii smagus ir gavo pasirinkimas mėsos ir dar- 
geresnį darbą. žovių. Atidarymo dierlą tu-

* * ♦ rėš labai skanių naminių
Mirė Kazimieras Gužaus-, kilbasų. Juozapas Backys su

ir visų lietuvių 
draugysčių ir darbuojasi iš 
visų pajėgų. Yra dienraščio 
“Draugo” skaitytojas.

Juozapas Backys prašu 
visų lietuvių paremti jį. jo
naujtam bizny.

-* *

Šv. Baltramiejaus parapi
jos mokyklos aštuntojo sky
riaus mergaitės su seselė
mis Comada ir Teofina, ge
gužės 18 dieną buvo nuvy
kusios į Šv. Kazimiero vie
nuolyną ir ten vienuolės ap-

<712 South Ashland At. 
taum im

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų reregėjimo — (eolor 

i blindness), kieipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.
mMMąM*araMMMmąracMMK3M

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617
------ —---- —--------—*

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per žį Pavasarinį 81 Metų
IŠPARDAVIMĄ

kas, 83 metų, savo namuo
se, 830 Adams St. 

į Išgyveno Waukegane 40 me- 
) tų. Priklausė prie Šv. Bal
tramiejaus parapijos ir šv. 
Juozapo draugystės. Laido
tuvės įvyko gegužės 22 d., 
iš Šv. Baltramiejaus bažny
čios. Palaidotas į Aoension 
pakines šalę savo mylimos

savo žmona Antanina dar
buojasi, kad yiskas būtų pa
taisyta kuo puikiausiai. Tai
pogi atidarymo, dienoj žada' 
duoti po puikią dovanėlę,

* jkiekvienam atsilankusiam į 
jo krautuvę. ••

Juozapas Backys yra la
bai smagus lietuvis. Priklau
so prie Šv. Ba'tr’miej^us

EXTRAI EXTRA!

Lieto v Iškas 
N. KANTER
navininkas. 
Žydukas —

REMKITE
SENA

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Permainytas 
vanla.-, ir 
adresas.

MONARCH LIQCOK
3529 So. Halsted St.

Pilone TARDS 6064

Tel. CALuznet 7237
★

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

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

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

8241 So. Halsted Street

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line ot 

Furniture

AL. C ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For sppointment call — 

REPUBLIC 6051

NUVARGUSIOS I 
DEGANČIOS 

NIEtI ANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

VVIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — NenuilašaiUis
800 N. Clark St., City 

SUPER1OR 1462.

Rea. 6958 So. Talman Ava.
Rea. TeL GROvahffl 0617 
Offlee Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. Ir Nedėliomis susitarus
2428 West Marąuette Road

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
thibhsan and surgeon 
<645 8a. Aihlaad Avenue 

OFISO VALANDOS: 
!»2&HlrmolldgnLi«k.

TaL CANal 6122

<DR. BIEŽIS
•TDYTOJAS B CHBCRGAC 

2201 W. Cermak Rd.
1—1 popiet Ir 7—8 v. v. 
Trečiad. h

TaL Y. 
TaL

TARds 2246

DR. €. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 471 h Street 

▼•L: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Trečiadienį pagal sutartį. z

Ofiso Tel. VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflss v*Ll 1—I |r 4—6:89 E. H. 

TraOidtadala picai ištarti

REZIDENCUA
8241 VVest 66th Piaee 

», TSL feEPaMlc 7868 /

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6699 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 ▼. ryto Ud Sp.p,

6 0d 9 vaL vakare.

TaL TARds 8146

DR. V. A. SINKUS

WL: 11-12; 3-4; k 6:30-8:39 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-6:89 

Šventadieniais—11-12.

TaL TARds sm
5167.

DR. A. J. BERTASH

IHARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1983 M

WHFC - USB kilos
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:80 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadientali nno 7 Ud 8 v. v.
MARGUČIO ofiao adresai;

6755 S. Western Avė., Chicago, ŪL
Tifonas — GROvehiU 2242 
-- e a 3^ a

IEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
UNDER U. S. GOVERNMENT SUTERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO

fe

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIE WICH, Pres. and Mgr.

J ■ A ■ » ū, 31

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora akių visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami lšeg- 
eamlrmott Jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų įtempimų.

Dr. Jobo J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas ) 8-tos
Telefoną.) CAN AL OA2S, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 8:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečiad. Ir šeltad. 8:80 a. m. 
Iki T:80 p. m.

vaL: nuo 1-C; nno 4:30-8: 
756 VVest 85th Sime*

Skaniausia 
kurią 
mis.

duona yra toji, 
savo rauko-

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0484

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros labos)

Ofiso Telefonas: TARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Bes. TeL: M»way 2880

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki'4 
vai. popiet tr nno 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

49*

ĮDR. G. SERNER
ŪCTTTVIS AKIŲ OTDTTO1AS

28 metų patyrimas
TaL j Ysrds 1829

Pritaikė Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso. ’
lr Akinių Dirbtu.* 

8401 BO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street

nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8
A Bakmadienyje pagal sutartį.

Ofiso TeL_________VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
UGONIUS PRIIMA:

Kasdien Ano 2:60 Dd 8:00 vaL 
TrečhkL lr Sekm. tik susitariąs

DR. P. ATKOČLONAS
DANTISTAS

Z1446 S. 49tfa Court, Cleen 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

kr Penktadieniais 
YWL: 16-12 ryta. 24. 7-6 P. M.

WL47 S. Haisted RL, Chicagą

✓ Ir
VaL: nuo 8 p.p. Rd fl vakarų

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 8216 , 

TeL IJtFayette 0094

VALANDOS:
Pirm, AntrM Ketvlr. 6 ttt 9 vak.; 
y Penktad. 8.30 U 9:80 vak.

Seštad. 6 vaL EU 9:30 vak. 
Sekmadieniais pagal snsitarlmą.

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 MISIJŲ SEKMADIENIS LIGONIAMS
..... ......t............................. ....—er—

“DRAUG O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoiph B18H-9IMM

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Commission nu

statymai reikalauja kad įlauicii- 
mas darbininkų turi įsigyti Pa- 
liuosavln.o Raštų (siaUmnit of 
availahillty) nuo dabartines dar
bo Jstaitros — ar nuo War Man- 
power Commission — pirui pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa- 
vimo raštas, .lūs sutaupysit sau 
ir dariai (slaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

LANGŲ PLOVĖJŲ—HOTTSEMKN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper’s Ofisan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5849 Sheridan Road

REIKIA
CABINET MAKERS 

AMERICAN CASKET CO. 
1318 W. DIVISION ST.

REIKIA PATYRUSIŲ 
TALLYMEN 

YARD FOREMAN 

CARR-MOODY LUMBER CO. 
3039 S. HALSTED ST. 

VICTORY 1272

PORTERIŲ IR 
NAKTIMIS VALYTOJŲ

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

Northwestern Station

PAGELBININKŲ — Maliavos dirb
tuvėje. 60 vai j savaitę. 75c | vai., 

laikas ir pusė virš 40 vai. 
DEPENn-ON FINISHING CO., 

3983 Elston Ave.

REIKIA VYRŲ
Nuo 45 iki 65 Metų

Patyrimo nereikia, paotovūa darbai. 
Proga viršlaikio, gera mokestis. 

Atsišaukitė.
STANDARD ELSMERE 

GRANITE CO.
1756 N. Spaulding Ave.

FINCH PRESS OPERATORIŲ — | AUKŠTESNES MOKYKLOS 
Gera mokestis. 56 valandou ) sa
vaitę. 4ACKHON AUTO RADIA- 
TOR CO.. 1515 W. Altgeld St.

Svarbiai Pramonei
REIKIA VYRŲ 

PILNO 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 pn. arba šeštad. 

iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
ENGINE LATHE OPERATORIŲ 
Taiogi Machine Hand — Taipgi 
Drill Press Operatorio. Mažoj dir

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

BIOMFELDT 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 Liudijimą ir 
Laišką Darbo Pailuosavimo. Atsišaukit )

WEST PULLMAN VVORKS
INTERNATIONAL HARVESTER

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

HELI" WANTE1) — VYRAI

SHEAR VYRŲ
Reikia vyrų prie Plieno

Sųuarlng Shears.

SHEAR HELPERS 
IR ABELNŲ PLIENO 
YVAREHOUSE DARB.

Reliance Steel Corp.
1601 S. VVolcott

CANAL 2442 G. A. COOPER

PRODUCTION & SHIPPINO 

DEPT. VYRŲ 

PATYRIMO NEREIKIA
ši yra svarbi karo dirbtuvė duo
dant progos pastoviu darbų su 

po karo ateičia.
Visi darbai pagal reguliacijas 

War Manpower Commission.

Barrett Division
2800 S. SACRAMENTO

PATYRUSIŲ IR NEPAT. 
DARBININKŲ

Platers’ Pagelbininkų 
Brown & Sharpe Set-up 
Multiple Screw Machine

Operatorių ir Pagelb.
Tool Makers 

Thread Mill, horizontai 
Kingsbury Operatorių 
Abelnų Machine Shop 

Darbininkų 
Paprastų Darbininkų 
Dirbtuvėje Porterių 
LATHE MOKINIŲ 

DIENĄ IR NAKTĮ SIFTAMS

LION MFG. CORP.
2640 Belmont Ave.

VAIKINAI
IŠMOKITE AMATĄ!

Dirbkit dalinio laiko vakarais Ir 
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
Nepatyrusių. 72’/2c j vai. pradinė 
rata. Patvrusiems mokama pagal 
darbo įvertinimą.

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

(4500 VVEST)

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

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

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

OPERATORIŲ

HELP WANTED — VYRAI

Precision Assemblers 
Precision Inspektorių 

Mašinų Operatorių 
Burr Bench Operatorių
Dieninis šiftan 8:30 rvto iki 5pp 

ir nuo 7:30 ryto iki 4 pp. 
šeštadieniais.

Naktinis šiftas 9 vak. iki 6:30 
ryto. 5 naktys j savaitę.

MINNEAPOLIS 
HONEYVVELL 

4737 W. Division
HELP WANTED — MOTERYS

MOTERIS
PATYRUSI PRIE SIUVIMO 

MAŠINŲ
GERA MOKESTIS 

BRENNER CASKET CO. 
2067 W. Roosevelt Rd.

REIKIA
PATYRUSIŲ OPERATORS
Single needle ir Hemstitchers Auk
ščiausia mokestis. Atsišaukit tarp 9 
ryto iki 5 pp.

6850 S. WENTWORTH 
ABERDEEN 1808

MERGINŲ — MOTERŲ. 18 iki 46. 
dirbti prie Soda Fountaln ar prie 
■italų. 4 vakarus j savaitę. Patyri
mo nereikia. Gera mokestis, Iš VVest 
Side pageidaujama. GUYON’S PA
RADISE RALI.ROOM, PLAza 51 #7 
po 12 vai pietų.

MERGINŲ TR MOTERŲ prie leng
vų dirbtuvės darbų. Pilnam ar da
liniam laikui NEW SPECIALTY 
COMPANY, 1944 W. Superlor St.

ASSEMBLY IR LENGVI MAŠINŲ 
DARBAI. Taipgi orderių pakavi
mai mažo i dirbtuvėj. MAGNETO 
PARTS CO, 224 N. Ixx»ml9 St., 
HAY. 52*8.

★ ★
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

MES IŠMOKINSIM JUS

Matyldt Mr. Danicek 
Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

PIRMAI). IŠTISAI SESTAD.
8 RYTO IKI 4:80 PP.

DOUGLAS PK “L" IKI DURŲ

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

ELEVATOR OPERATORIŲ 
(PRTIGHT)

Virš 40 metų senumo, geros 
valandos ir lengvas darbas.

EDGEWATER BEACH APT8.
5555 SHERIDAN RD.

IZ)N S!$00 Mr. Wall

100% Karo Darbai
MOTERIMS

Prte Bench ir Mašinų darbų 
DIENA AIFTAS NUO 7 IKI 4:30 
NAKTĮ ftIFT. NUO 5:30 IKI 2:30
Gera mokestis. Patogi transport.

HANNIFIN
Atsišaukit

621 N. Kolmar

SKELBKITES “DRAUGE’
PIRKITE KARO BONUS!

MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COIL WINDERS 
COIL FINISHERS

★ ★
Gera mokesti*. Pastovūs darbai dabar ir po karo. Atsišaukit.

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

HELP MANTU) — MOTERYS HELP U'ANTEI) — MOTERY!)

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterim* IU S0 
metų senumo. Valandos: nuo 5:30 
vakaro Iki 12:00 valandos naktf. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.

Amžius 20 IU 00 metą. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street fioor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

REIKIA MOTERŲ
Dirbti prie elektros siuvimo mašinų. 

, Išmokinsim.
AMERICAN CASKET CO.

UIS W. Wa.shlngton Blvd.

PATYRUSIŲ PANTRY MOTERŲ
reikia, geros darbo sųiygos, gera 
mokestio. Kreipkitės prie Chef. Mr. 
Throm. — LACATYANNA 1304.

FINISHER IR
GUZIKAMS SKYLIŲ DIRBĖJŲ

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

JOHN HARPER k CO. v 
222 W. MONROE ST.

VYRAI IR MOTERYS

DIRBTUVĖJ DARBINIKŲ 
LENGVI SĖDINT DARBAI
Armature Winders Laminators 
Tapers Coli Winders

Stator Coli Wtaders 
Solderers Lnthe Operatorių
Commatators Assemblers
PuHch Press Open. Papr. Darb. 
Fin Straightoners Dirbt. Pagelb. 

Dykai ligoninės ir gyvybės 
apdrauda. Cafiterijoj valgia 

žemomis kainomis. 

EXCEL AUTO RADIATOR 
COMPANY 

320 E. 2 lst Street
TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrusių, 887.80 | mėnea} 
Pilnam ar daliniam laikui 
KrelpkltBa prie Housekeeper.

B1X)KWATER BEACH HOTKL 
Rd.

VYRŲ 
MOTERŲ 

IR MERGINŲ
DIRBTI KEPYKLOJE 

PILNO AR DALINIO LAIKO 
PATYRIMO NEREIKIA

KROGER
GROCERY & BAKING CO.

8201 S. Vincennes
KLAUSKITE DEL MR. SHIDI.ER

Vaikai yra gyvenimo žie
dai. Jais remiasi gyvybė,

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO

Patyrusių — arba mes išmokinsim jus. 

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC. 
2100 S. 52nd Ave. Cicero, UI.

Imkite Douglas Park “L” iki Durų

VYRŲ-
VAIKINŲ

MOTERŲ
-MERGINŲ

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ 
PAGELBEKIT LAIMĖTI KARĄ 
DIRBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes IŠDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS 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 šiltas 7:30 ryto iki 4 pp., 
vakarinis šiltas 4 pn. iki 12:30 ryte, 
naktinis šiltas 12:30 Iki 7:30 rytu

DYKAI — LIGONINES IR
APDRAUDOS PLENAS

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm šeštad.
8:10 ryto Iki 4:80 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

2 ATTRACTIVE 
GIRLS WANTED

1 to learn nersonnel work 
1 to learn payroll work.

★ ★
(We will teach you to run a 

Comptometer)
Some knowledge of typing 
No other experience reųuired.

100% VVAR WORK
Good salary. Post war future. 

APPl.Y

2437 W. FULTON ST.
BENCH - ASSEMBL. DARBAI 

MERGINU IR MOTERŲ 
PATYRIMO NEREIKIA

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

4248 W. CHICAGO AVE.

VYRAI IR MOTERYS

Reikia 

Cafeteriįoj 

Darbininkių 
★ ★ ★

COUNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniui laikui, dieną lr naktį 
šiitams.
DISIŲ PLOVĖJOS —- pilno lai
ko. Dienos šiftui.
CASHIER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CHECKER — dalinio lai
ko, vakarais.
VYRO — abelnam virtuvės dar
bai. Pilno laiko, dienos šiftal. 
Valgis ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

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

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JJ KITIEMS

ASSEMBLERS 
SPRAYERS 
PAKUOTOJŲ 

ELECTRICAL TESTERS
★

Gegužės 28 d. sekmadienis yra skiriamas misijoms ser
gantiems. Tikėjimui Platinti Draugijos pastangomis, ar
tisto J. Watson Davis nupieštas paveikslas, kario tūks
tančiai egzempliorių paskleisti po visą kraštą, kad para
ginus tikinčiuosius gausiau aukoti grąžinimui sveikatos 
sergantiems. Paveiksle vaizduojama sužeistas fronte ka
reivis, prie kurio kapelionas, ir namie serganti. (NCWC- 
Draugas)

WAUKEGAN
(Atkelta iš 2 pusi.) 

sūnus Stanislovo ir Antani
nos Urbonų, 810 —8th St., 
yra parvažiavęs namo 11 die 
nų. Jis manė, kad gaus “fur
lough” ant savo ir tėvelio 
varduvių, bet nepasitaikė: 
leidimas buvo atkeltas ant 
toliau.

Stanislovas patenkintas 
Dėdės Šamo kariuomenės 
gyvenimu, nes išmokęs daug
naujų dalykų.

* • *
Sgt. Petras Kuzmickas, 

sūnus Kuzmickų, 1037 Lin
coln St., buvo parvažiavęs 
7 dienoms “furlough” ir pa
siviešėjo su savo tėveliais 
ir draugais. Prieš išvažiuo
damas gegužės 13 d. apsi
vedė su Agnieška Boznak,

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARI

TUOS GINKLUS
KARO DARBININKŲ

PAGAMINTI!

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

k ★ ★★ ★ ★★ ★ ’A
★ For Sale I
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service!
★ For Results! 

ADVERTISE
In America's Greatest 

Llthnanlan Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

CALL A N AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RA NIK) L PH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTTSTNG MEDTUM

*********

1129 Adams St. Vestuvės 
buvo Lietuvių svetainėj.

♦ * *
Gegužės 28 d. 1 valandą 

popiet, mokyklos kambary, 
visų draugysčių pirmininkai 
ir delegatai turės Labai svar
bų susirinkimą. Visi prašo
mi atsilankyti, nes yra la
bai svarbus dalykas.

* >f. *

Pranas ir Julė Zelis su 
savo sūneliu Praneliu iš Bri
ghton Park buvo atvažiavę 
į Waukegan gegužės 22 d. 
apsilankyti pas Zelis, senus 
draugus ir pažįstamus. Ne
užmiršo ir savo gerų, drau
gų Gilbutų, 742 So. Jackson 
St., kur buvo puikiai pavai
šinti.

* * *
Soter Rajūnas, 822 Lin

coln St., Šv. Baltramiejaus 
parapijos dženitorius, šio
mis dienomis labai darbuo
jasi, kad viskas būtų gražu 
aplink mokyklą ir bažnyčią. 
Jis kasdien dailina parapi
jos žemę, kad parapijonai 
atėję į bažnyčią didžiuotų
si ir gėrėtųsi savo nuosavy
be. Nors Soteras turi daug 
darbo, bet visuomet smagus 
ir linksmas M. Z.

Iškrito
šešiolikos mėnesių mer

gytė iškrito iš antrojo aukš
to, 1901 W. Monroe str., ir 
išliko gyva. Ji iškrito iš 
miegamojo kambario lango.

Daugiau kaip $8,000 
suaukojo misijoms

Trys Chicagos berniukų 
aukštesnės mokyklos, šioje 
arkivyskupijoje, suaukojo 
daugiau kaip $8,000 Tikėji
mui platinti draugijos fon
dui. Aukos buvo įteiktos ku
nigui James J. Horsburgh, 
direktoriui. Mt. Carmell 
high school suaukojo $3,- 
269.55; St. Mei high school 
— $2,500, ir St. George high 
school. Evanston, — suau
kojo $2,306.39.

r
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7 THE LITHUANIAN DAILY FBIEND

2334 South Oakley Ave. Chicago, Ultaols
Published Daily, except Snndays, 

by the,
LITHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY

z A member of the Catholic Press Association 
$640 per year outside of Chicago; 17.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertiaing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

I

Metams ...............................................................................  $7.00
Pusei metų ..................................................-............. .. 4.00
Trims mėnesiams ............................................................ ■ 2.00
Dviem mėnesiams  ............................. ............................ 1.90
Vienam mėnesiui ...............................................................75

i Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams .......................... .......................................... ............
Pusei metų ...........................................................................
Trims mėnesiams ...................... *........................................
Dviem mėnesiams ................................................................
Vienam mėnesiui ...................... i........

$6.00
3.50
1.75
1.25
.75

Užsieniuose:
Metams ................................................................................ $8.00
Pusei metų .................... *..................................................,. 4.50
Trims mėnesiams .............................................................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu? 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti Ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redukcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštln nededamos.g

- Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Nešvenčia, bet dirba
Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugijai šie me

tai yra svarbūs. Ji mini savo gražaus ir vaisingo vei
kimo sidabrinį jubiliejų. Ta proga draugijos vadovės 
turėtų švęsti, linksmintis ir džiaugtis, nes to užsipelno. 
Tačiau, kaip matome, jos šią reto jubiliejaus progą su
naudoja ne savo asmeniniam tuščiam džiaugsmui, bet 
dar uolesniam ir intensyvesniam darbui. Draugijai rū
pi, kad jos jubiliejus ir jos darbas atneštų daugiau 
džiaugsmo tai įstaigai, kurią jos rėmė per 25 metus 
ir visai Amerikos lietuvių katalikų visuomenei.

Ryt įvyksta Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų, Drau
gijos jubiliejinis seimas Chicagoje. Seime, be abejoji
mo, dalyvaus visų gerųjų mūsų draugijų atstovai ir 
visi tie, kurie aavo dalimi, darbu ir auka, Amerikos 
lietuvių tautinę ateitį stato ne ant smilčių, bet ant 
uola pagristų pamatų. Mūsų vienuolijos, mokyklos, spau
da, tai stiprusis mūsų ateities pagrindas.

Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Dr-jos jubilieji
niam seimui linkime geriausio pasisekimo!

★
Amerikos lenko kongreso proga

KALBĖS PENKIŲ MILIJONŲ VARDU
Gegužės mėn. 28, 29 ir 30 dienomis, Buffalo, N. Y., 

įvyksta didelis ir svarbus Amerikos lenkų kongresas. 
Rengimo komitetas, kurį sudaro didžiųjų lenkų orga
nizacijų atstovai, tikisi, kad kongrese dalyvaus apie 
penki tūkstančiai delegatų, kurie turėsią teisės kalbėti 
penkių milijonų Amerikoje gyvenančių lenkų vardu.

Pastebime, kad į kongreso rengimo komitetą įeina 
visos lenkų grupės Todėl, aišku, kad ir jų kongrese 
bus atstovaujamos visos lenkų grupės ir organizaci
jos, išskiriant, žinoma, komunistines.
KO BUS SIEKIAMA?

Šiame kongrese Amerikos lenkai dar stipriau susi
organizuosią Amerikos karo pastangoms remti. Tarp 
kitų dalykų, griežtai pasisakysią už atsteigimą pasto
vios ir teisingos pokarinės pasaulio taikos. Kongresas 
paremsiąs Prezidento paskelbtas Keturias Laisves, At
lanto Čartetį, garantuojantį laisvę ir nepriklausomybę 
visoms tautoms, kaip didelėms, taip ir mažoms. Kon
greso programoje yra pasakyta:

“Sujungti veiklon lenkų kilmės amerikiečius, kad, 
laikantis savo teisių ir privilegijų teisėtose ribose 
šiame krašte, užtikrinti Lenkijos nepriklausomybę., 
ir jos sienų integritetą. Kongresas nustatys šiai veik
lai būdus ir priemones ir įsteigs organizaciją, kuri 
diriguos Amerikos lenkų sujungtoms pastangoms Len
kijai Laisvinti.”

LENKIJA IR JOS KAIMYNAI
Iš to, kas čia pasakyta, galima suprasti, kad lenkų 

kongresas yra užsimojęs nustatyti gaires tikrai pla
čiam ir vieningam veikimui Lenkijos naudai. Ir, žino
ma, tos pastangos yra sveikintinos, šiandien, kuomet 
Lenkija tebėra nacių pavergta ir kuomet Maskva nori 
pakišti koją jos nepriklausomybei, jungiant ją prie 
Rusijos kaipo “sovietinę respubliką’’, lenkams patrio
tams reikia stipriau risiorganizuoti, kad atremti su
sidarančius Lenkijai pavojus.

Gerai, kad lenkų kongresas pasisakys už Keturias 
Laisves ir Atlanto Cajtęrį, Iš to išeinant jis turėtu

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

GEGUŽĖS
MĖNUO

Rašo Vysk. P. BOČys, MIC.

Gegužės 27, 1944
IR MCSŲ MIRTIES 
VALANDOJE

Šeštadienis, gag. 27 d., 1944

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

Lietuvos žmonių žodis amerikiečiams
PASMERKIA NACIŲ TERORĄ IR REIKALAUJA
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS; LIETUVIŲ TAU
TA ŠIUO MOMENTU YRA VIENINGA.
Paskutiniai ketveri metai mus tačiau dar daugiau iš

mokė; suprasti ir vertinti Laisvę ir nepriklausomą gyve
nimą. Dviejų okupacijų mėtyti ir vėtyti mes niekada 
laisvės taip nebranginome, kaip dabar. Visomis širdies 
ir proto jėgomis esame pasiryžę mokėti už ją aukš
čiausia kraujo ir gyvybės kaina. Mes esame vieningi. 
Dar niekada lietuvių tarpe vienybės, susiklausymo, sa
vitarpinės pagalbos ir visuomenfinės pareigos pajauti
mas nebuvo taip kilniai pagavęs visos mūsų tautos kaip 
šiandieną. Giliau kaip bet kada esame įsisąmoninę, kad 
mūsą tautos ateitis pirmoj eilėj pareina nuo mūsų pa
čių ir kad ją laimėti tegali vieningai sutelktos visos 
tautos jėgos, sutelktos tiek kovai rž laisvę, tiek ir iš
laisvintos tautos kūrybą. Vieningai tikime, kad ne tik 
laisvės trokštanti ir dėl jos kovojanti Lietuva, bet ir 
išlaisvintoji, nepriklausoma, kūrybiškai pajėgi, kultū
ringa Lietuva tegali ir turi būti demokratinė. Demo
kratinė Lietuvos Respublika, pagrįsta teisingais socia
liniais santykiais, planingu ūkiu, kultūrine pažanga ir 
visuotine materialine gerove, yra mtw švyturys kelyje 
j mūsą tautos ateitį per šių dienų sunkių laisvės kovų 
verpetus.
DIDELIŲ PAVOJŲ AKIVAIZDOJE

Kovodami dėl savo laisvės ir nepriklausomybės, mes, 
kaip kad ir kitos tautos,, kovojame dėl tokie® taikos, 
kuri įgalintų visas tautas saugiai gyventi savo sienose 
ir patikrintų visiems žmonėms laisvę nuo baimės ir 
vargo.

Mes suprantame padėtį ir žinome, kokie dideli pa
vojai tyko mūs tautos. Jiems įveikti turime vieningai 
rikiuoti ne tik visas savos tautos jėgas, bet ir ieškoti 
pagalbos, kur tik galima.

Nuo 1941 m. liepos mėnesio nacių geležinis kumštis 
vėl primetė mūsų kraštui savo prievartos režimą, ku
ris kaip ir bolševikinis yra lygiai žiaurus, klastingas, 
gobšus ir teskyriąs lietuviui vargo dalią ir kad todėl 
nacių režimui ateina neišvengiamas galas ir Lietuvoje. 
JŲ VILTYS AMERIKOJE

Mes žinome kilnias Jungtinių Amerikos Valstybių 
pastangas garantuoti ir pačioms mažosioms tautoms sa
varankiško gyvenimo teisę. Mes žinome, kad' Jungtinių 
Valstybių Vyriausybė jokių savo aktu nepatvirtino ir 
nepripažino 1940 m. bolševikinės Rusijos smurto ir 
klastos būdu įvykdyto Lietuvos nepriklausomybės pa
žeidimo. Mes žinome Jungtinių Valstybių Prezidente 
Mr. F. Roosevelto taip brangius visoms mažosioms tau
toms užtikrinimus, kad Sąjunginės Valstybės kovoja 
prieš visas priespardas, netolerancijas, nesaugumo ir 
neteisingumo jėgas. Mes žinome tas milžiniškas Jūsų 
Broliai Lietuviai, pastangas ir aukas, kurių jau esate 
padarę mūsų visų branginusios tėvų žemes labui.
JIE VIENINGI IR PRAŠO MCSŲ BCTI VIENINGAIS

Žinodami tai, mes, būdami visos lietuvių tautos vie
ningos valios reiškėjai, atstovaudami Visoms lietuvių 
politinėms partijoms ir grupėms, lemtingomis mūsų 
tautai ir tėvynei šio karo dienomis kreipiamės į Jus, 
Broliai Lietuviai, o per Jus į viso kultūringo pasaulio 
viešąją opiniją, į visų taurių žmonių sąžinę ir į visų 
laisvę gerbiančių tautų vyriausybes, kad Laiku būtų 
dešifruoti ir sukliudyti Maskvos planai mūsų brangia
jai Lietuvai užgrobti, mūsų tautos savarankiško gyve
nimo viltims palaidoti ir mūsų kaip tautos egzistenci
jai iš gyvųjų tarpo išbraukti.

Tame kcvos už Lietuvos išlaisvinimą žygyje, mes pra
šome Jus, būkite vieningi, susitarę, užmiršę kasdieni
nius nesutarimus, visą savo Tėvynės meilę sudėję į vie
ną bendrą kilnią pastangą.

Tegyvuoja Demokratinė Lietuvos Respublika!
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 

Vilniaus padingėje, 1944 m., vasario 16 d. išvakarėse.

aiškiai ir specifiškai pasisakyti už Lenkijos mažesnių
jų kaimynų — Baltijos valstybių pilną laisvę ir nepri
klausomybę. Ligšiol tokio pareiškimo lenkai nėra pa
darę. Jei tai atliks jų, Amerikos lenkų kongresas, pa
dės savo kaimynams, kurie taip jau turi pilną teisę į 
laisvą ir nepriklausomą gyvenimą ir tuo pačiu sustip
rins Lenkijos poziciją ir siekimus atsisteigti suvere
ninę valstybę ir atblokšti didžiuosius jai pavojus.

★
Lietuvių Konferencija Chicagoj nutarė pasidarbuoti, 

kad šių apylinkių lietuviai išpirktų penktosios U. S. 
karo paskolos bonų už pustrečio milijono dolerių. Dar
bas didelis ir svarbus. Prisirengkh&e!

★
Chicagos arkidiecezijos bažnyčiose rytoj didžioji rink

liava vietinių katalikiškų labdaringų jptaigų naudai. 
Būkime duosnūs.

*•

47th Street

t
Kol jauni ir stiprūs esa

me, mažai mums terūpi mū
sų siela. Kūnu gyvename, 
kūnu rūpinamės, kūną tema
tome. Bet šiandien jau esa
me senesni, negu vakar bu
vome, ir ryt būsim senesni 
negu šiandien esame. Gali
ma laikrodį sustabdyti, bet 
negalime laiko sustabdyti. 
Veikiai pasijusime, kad jau 
seni esame ir sergame. Kiti 
mus guos išgijimo viltimi ir 
mes, daug sykių sirgę, daug 
sykių išgiję, tikėsimės išgy
ti, bet neišgysime, tik mir
sime. Tas kūnas, kuriuomi 
taip labai rūpinomės, į dul
kes pavirs. Beliks siela: vie
na ir neaprūpinta.

Protingas žmogus žino sa
vo ateities reikalus ir ap
rūpina juos. Negalime abe
joti, kad mirsime. Nepro
tinga yra manyti, kad mir
ties valandoje neturėsim rei 
kalų. Šiandien galim gvil
denti ir lyginti visokias nuo 
mones apie žmogaus širdy
je esantį neišnaikinamą ir 
neišvengiamą laimės troški
mą : tada išsispręs tas lai
mės klausimas.

Galėjome ir dabar galėtu
me visai neabejojamai pa
ruošti sau ir užtikrinti pa
geidavimą laimės klausimo 
išsisprendimą; galėtume su
sirinkti ir susidėti į savo 
sielą tą visa, ko jai reikės 
patekus įi nepaprastą gyve
nimą be kūno. Bet mūs ne
rangumas, mūs įprotis dva
sios reikalus dirbti išvirkš
čiomis rankomis sudaro tą 
tikrenybę, kad mirties va
landoje, net ir rūpestingai 
prisirengusiems, paaiškės 
daug visokių trūkumų.

Iš Dievo pagalbos galime 
kiek norime gauti dabar, bet 
anoje valandoje Jis bus 
mums teisėjas, o ne užtarė
jas nė pagelbininkas. Be 
antgamtinių pagalbų mes, 
taip sakant, nė žingsnio žen
gti negalime paprastoje, kas 
dieninėje aplinkumoje. O ką 
kalbėti apie tos pagalbos 
reikalą anoje išsisprendimo 
valandoje! Patys nė melstis 
nepajėgsime, nes lūpos jau 
nekrutės, ir smegens neveiks,

(Tęsinys)
Kitas dalykas. Aš visuo

met gyniau Švenč. Panelės 
medalikėlį, kurį aną gegu
žės mėn. vakarą man uždė
jai .ant kaklo. Dėl šito da
lyko aš esu susimušęs su 
vienu kaliniu, ir už tai bu
vau keturias dienas užda
rytas.

Nežiūrint šito nemalonaus 
įvykio man pritaikius baus
mės sumažinimą—aš būsiu 
čia tik aštuoniolika mėne
sių, vietoj dvidešimt ketu
rių,—jei p. Enguerr.andas 
pasirūpins mano priežiūra. 
Ponia tikisi, kad aš būsiu 
paleistas kiek galima grei
čiau; galimas daiktas, kad 
šitie žmonės mane paims 
tarnauti. Aš gyvensiu jų

širdis liausis plakus. Mari
jos malda tada mums bus 
brangesnė negu ttrokštan- 
čiam oras. Jos malda yra 
vertingesnė už visas maldas. 
Tik, deja, tuomet jau nė jos 
šauktis negalėsim, nes visų 
jėgų būsim netekę. Taigi da
bar prašykime Marijos, kad 
ji melstųsi už mus, kada 
mes melstis negalėsim, kad 
ji atpildytų mūsų prisiren
gimo trūkumus, kada mes 
gulėsime bejėgiai. Laimingi 
kurie nuoširdžiai i kalba: 
“Šventoji Marija, Dievo Mo
tina, melskis už mus nusidė
jėlius dabar ir mūsų mirties 
valandoje. Amen.”

namuose, ir bus man paves
tas automobilis. Ar tu žinai, 
kad tas laikraštis, kurį re
daguoja šis ponas, skelbia 
sąžinę, garbę ir pareigą! 
Neabejotina, kad aš patek
siu į namus, kur, be abejo, 
Dievas yra garbinamas. Ta
čiau, man atrodo, kad as 
šitų žmonių niekad nema
čiau mišiose, kada jie bū
davo Tracy. Man taąp dabar 
reikia drąsos!

Tavo vyresnysis brolis 
Danielius.

Po kokių dešimties mėne
sių Enguerramdas, su sąly
ga saugoti augintinį, išva
davo jį iš kalėjimo. Pę trum 
po laiko Danielius Donadieu 
išmoko valdyti laikraštinin
ko automobilį, kaip geriau
sias Paryžiaus šoferis. Jis 
buvo laimingas. Aišku, tai 
nebuvo pilna laisvė, bet jis 
jau nebuvo kalinys 897 Nr., 
neturįs jokio savarankišku
mo. Šitą p. Enguerrandą, 
kuris norėjo jam grąžinti 
gyvenimą, jis laikė išgelbė
toju. Tai—skydas, po kurio 
apsauga jis galės žengti pir
mus žingsnius. Koks džiaug 
smas jo laiškuose!

Sesute,—našo jis Teresei, 
—aš esu laisvas, ar tu su
pranti? laisvas! Šitomis va
landomis užmirštu, kad bu
vau neteisingai nuteistas. 
Taip gera jausti, kad aš jau 
beveik turiu laisvę!

(Bus daugiau)
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PASKOLOS
DAROMOS A 

ant Pirmų Morgičių
■i pigesn) naoMmti — be kealHss 

PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

A

£

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GROTAI IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 
KBSZPKITS8 PRIE MŪSŲ

-TAUPYKITE
? dėl 

1944
jSUPREME
PSAVINOS and LOAN

ASSOCIATION 
PETRAS P. KEZON

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Mūsų j>ačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų V 
senas setas 
ar matrosas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas. 1

visko mrtaopysite 25%

Telefonas SEELEY 8760

-s

4

DABARm
MVUNEMTŲ ROOSEVELT

FURNITURE COMPANY
- * • * ^2310 WEST ROOSEVELT ROAD »______
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DIDYSIS PIKNIKAS LIETUVIU SENELIU PRIEGLAUDOS NAUDAI
-Rengiamas-

Ll ETŲ VIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGOS 
VYTAUTO PARKE

Prie 115-tos Gatvės ... tarp Pulaski Rd. ir Cicero Avė

Restorane nei mėsos nei ki tokių valgių nepritrūks. Bus 
gėrymai, dainos, šokiai ir v isokie įvairumai visiems. 
Pradžia: 12 vai. Įžanga: dykai. Gera orkestrą šokiams!

Savo atsilankymu į piknikų padėsime užbaigti šių statomųjų lietuvių senelių prieglaudų!
Mirusių Atminimo Dienų vykstantieįi rytų į Š vento Kazimiero kapines, savo automobilius galėsite parkyti Vytauto Darže visiškai dykai

Vakarinės Pennsylvanijos lietuvių 
. Konferencijos Priimtos Rezoliucijos
Reeoliucija Lietuvos Žmonių 

Šelpimo Reikalu
Lietuvių Draugijų, atsto

vai iš Vakarinės Pennsyl
vanijos, susirinkę į konfe
renciją Lietuvių Piliečių 
Svetainėje, 1723 Jane St., 
S. S. Pntsburgh, Pa., 1944 
im. gegužės 14 d., pripažįsta, 
kad Lietuvos žmonėms, ku
rie kenčia žiaurioje vokiečių 
okupacijoje, reikia teikti 
visokeriopą pagelbą jų pas
tangose atgauti laisvę ne
priklausomoje demokratinė
je respublikoje. •

Konferencija pasižada tam 
tikslui dirbti ir raginti prie 
darbo visus sąmoningus lie
tuvius .kuriems rūpi brangi 
mūsų gimtojo krašto atei
tis, ir pasižada moraliniai ir 
materialiniai rem.i Ameri
kos Lietuvių Tarybą, kurio-! 
je yra susivienijusios visos 
mūsų demokratinės srovės.

Resolution of War Pledge 
For the VVar Effort 

The Western Pennsylva
nia Lithuanian Conference 
of the dūly elected repre- 
sent*atives of patriotic fra- 
temal, civic and cultural 
organizations of Americans 
of Lithuanian ances'.ry meet 
ing at the Lithuanian Citi
zens’ Society Hali at 1723 
Jane St., S. S. Pittsburgh, 
Pa., on May 14, 1944, after 
due deliberation and con-
sultation enacted the follow 
ing resolution:

WHEREAS, Our country 
is engaged in a de idly a'.rag 
gle for the preservation oi 
its independence and deter- 
mined to win this war anč 
by defeatirg its enemies 
•once and for ai! eradicat" 
and atolish' aggression from 
the world; and

WHEREAS, The Ameri
cans of Lithuanian descent 
of Western Pennsylvinia 
have already p-irchased war 
bonds for over a naillion dol
lars, and will not cease to 
•purchase, and are doing 
their utmost to h art e n the 
victory for tbe alma and 
ideals o fthe American and 
AHied nitiomi; therefore, 
be it

RESOLVED, That we, the
Lithuanian Americans, pled 
ge ourselves to do our ut- 
most to help our country’s 
war effort; and, be it fur-

RESOLVED, That through 
out aur State of Pennsylva
nia the Lithuanian Ameri
cans organize blood bank 
donore for the Red Cro3s; 
and, be it further

RESOLVED, that this 
Conference decides to estab
lish i committee whose dū
ly it shall be to enccurage 
every Lithuanian to devote 
himself to the duty as a 
patriotic and loyal Ameri
can to spend every ounce of 
energy to the war effort to 
see that the quota allotment 
be fullfilled; and, be it fur
ther

RESOLVED, That the 
Pittsburgh and Western 
Pennsylvania Lithua n i a n- 
American loyal organiza- 
tions should work under the 
jurisdietion and guidance 
of this committee; and, be 
it finally

RESOLVED, That this 
committee shall from time 
to time gi ve reports and 
otherwise work in harmony 
with the Lithuanian Amer
ican Ccuncil.

SUJUNGTAS FRONTAS

TIVOII
Subioco

.GuarcinoraKOti
'■^Volmontonų

.Vcrol,
SEGMI. “

h^VSermonero

^ŽZELe^^Costro oc Volso, x------- -
Pašteto

^^^rr.verno • a

V E LLF
JUOSI N ONE

CEPRAN

Antto'

7/rr/ienion Seo Lok. Fogliano

Soboudn

Spcrl.ng

Žemėlapis pietinės Italijos, kur susijungė da Ameri
kos Penktos Armijos Laikomi prieš vokiečius frontai, bū
tent didysis ir Anzio. šešėliu pažymėtos vietos amerikiečių 
užimtos bėgiu pastarųjų 14 dienų. (Acme-Draugas teleph.)

1$ GARY, IND. LIETUVIŲ GYVENIMO
Pirmoji šv. Komrjfįja

Gegužės 28 d., šv. Kazi-
atsilankė, buvo liudininkai

Rinkliava
Labdarių Sąjungas cent

ras prašo lietuvaičių atei u 
j talką labdarybei antradie
nį, gegužės 30 d. Tą dieną 
bus rinkliava Šv. Kazimiero 
kapinėse, kur suvažiuos tūks 
tančiai žmonių savo artimų
jų kapus papuošti, (pasimels 
ti. Kad ta proga duoti gali
mumų paremti našlaičius, se 
nelius ir šiaip vargšus, lie
tuvaitės neatsisakyki!e ank
sti antradienio rytą atvykti 
į Šv. Kazimiero kapinių cfi- 
są, kad rinkliavai reikalin
gas dėžutes ir gėleles pasi
imti. Apsicmusios tą dieną 
pasidarbuoti, atliksite tikrai 
gražų labdarybės darbą.

Metinės iškilmės
Spring Valley, III. — Ge

gužės 14-16 dd., įvyko 40 
vai. atlaidai. Pamokslus sa
kė kun. Antanas Sandys, M. 
I.C., “Laivo” redaktorius. 
Nežiūrint, kad didžiuma žmo 
nių buvo užimti karo pra
monės ir ūkio darbais, vis
vien rado laisvo Laiko gau
siai atsilankyti į atlaidus.

Iš Chicago atsilankė daug 
kunigų svečių, k. a., pralo
tas Krušas, kun. Linkus, 
kun. P. Juškevičius, kun. V. 
Černauskas, kun. P. Kataus
kas, kun. J. Paškauskas ir 
kun. A. Deksnys. Iš artimos 
Kevvanse, kun. Birikus; iš 
St. Bede’s kolegijos, Peru,

UI., lietuviai benediktinai tė
vai Simonas Rakauskas ir 
Raimundas Matulėnas. Kiti 
svetimtaučiai kunigai huvo 
kun. J. Kerrins, iš Annawan, 
III., kunigai Walsh ir Janes- 
ko iš Spring Valley, kun. J.
Garrahan iš Arlington, III.

* *
Kun. klebono Kwinn mo

tinėlė serga ir dabar guli 
ligoninėj.

Rezoliucija Amerikos Lie
tuvių Tarybos Tikslų 
ir Veikimo Klausimu

Vakarinės Pennsylvanijos 
lietuvių draugijų atstovai, 
susirinkę į; Amerikos Lietu
vių Tarybos šauktą mūsų 
srities konferenciją, gegu
žės 14 d., 1944 metais, Lie-' 
tuvių Piliečių Svetainėje, 
Pittsburgh, Pa., išklausę 
pranešimo apie Amerikos 
Lietuvių Tarybos tikslus ir 
dabuo ę, pasisako sekimai:

1. Mes pripažįstame, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba 
š:uo metu yra tikroji lietu
vių tautos troškimų reiškV 
ja ir kaipo tokią pasižada
me remti visomis savo jėgo
mis.

2. Mes ypatingai sveiki
name Amerikos Lietuvių 
Tarybą už įsteigimą bendro 
fondo nuo karo nukentėju
siems Lietuvos žmonėms 
šelpti ir už įsteigmą Ameri
kos Lie uvių Informacijų 
Centro, kuris šiomis dieno
mis pradėjo veikti Nevv Yor
ke. Informacijų Centrui Ves 
ti paskirtuosius žmones mes 
žinome kaip tikrus demok
ratijos ir žmonių teisių gy
nėjus ir pažadame jiems sa
vo įpilniausią kooperaciją.

3. Kartu mes apeliuojame 
į visas Vakarinės Pennsyl-

miero parapijos bažnyčioje 
bus vaikučių pirmoji šv. Ko
munija. Seselės Kazimierie
tės vaikučius yra jau pri
rengusios tai svarbiai die
nai. Sekminių šventė, todėl 
šįmet vaikučių pirmoji šv. 
Komunija yra dar reikšmin
gesnė.
Motinų ir mokytojų 
draugija

Ši draugija yra nauja. Tai 
vaikučių, kurie lanko para
pijos mokyklą, motinų ir ae- 
eelių dr-ją. >

Neseniai dr-ja turėjo pra
mogą ir gautu pelnu papuo
šė mažųjų vaikučių kimba, 
rį.

Praeitą savaitę dr-ja tu
rėjo susirinkimą, arba mo
tinų arbatėlę. Ta proga mo
tinas aplankė visus mokyk
los skyrius ir pamatė vaikų 
mokslo darbus.
Sąjungiečių vakarui 
Rraėjr.1

Taip, gegužės 21 d. para
pijos svetainėje įvyko M. S. 
61 kuopos vakaras.

Valdyba ir komisija dė'c 
visas pastangas vakaro pa
sisekimui, bet publikos at. 
silankl nedaug. Bet kurie

van i j os lietuvių kolonijas, 
kad jos kuo greičiausiai, kur 
galima, įsteigtų Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius, o 
kur iš praktiško atžvi'glo 
tatai neįmanoma, kad visos 
lietuviškos draugijos prisi
dėtų prie Pittsburghe įateig 
to Amerikos Lietuvių, Tary
bos skyriaus.

labai gražios ir '(domios pro
gramos, kokios Garyje dar 
nebuvo.

Svečiai iš Chicago, Onytė 
ir jos jaunikiai, puikiai vai
dino ir visus iki ašarų pri
juokino. Iš tikrųjų, buvo 
gražus ir juokingas vaidini
mas. Net ir kas nenorėja, 
turėjo juoktis.

Sąjungietes labai dėkin
gos svečiams už atsilanky
mą į mūsų koloniją, ir Ig. 
Sakalui už atvežimą tokių 
šaunių lošėjų: S. Laurinai- 
tės, J. Ūso, A. Linkonio ir 
A. Baltakio.

Klebonas kun. S. J. Mar
tis pasakė vakarui pritai
kintą kalbą.

Kuopos pirm. Mary Radis 
buvo programos vedėja ir 
akompanistė. Programa ati
daryta Amerikos himnu. Ig. 
•Saka’ui pasakius kalbą apie 
mūs organizacijos ir dėlko 
mes turime priklausyti prie 
savo organizacijų, Gendrutė 
Radis labai žavingai padai
navo “Kur bakūžė samano
ta", vieną angliškai ir vie
ną prancūziškai dainas. Ši 
jaunutė dainininke yra duk
tė M. S. 61 kp. pirm. Mary 
Radis ir yra kyianti žvaigž
dutė dainos pasaulyje.

Solo “Avė Maria" ir “The 
Rcsary’’ išpildė Elena Liu
bauskaitė.

“My Mom” — Joana Ka
minskaitė.

Due‘ą “Oi, močiut-motinė- 
le” ir “O, Nemunėli" — E- 
Iena Liubauskaitė ir Joana 
Kaminskaitė.

Piano paskambino “0- 
į range Blossom’’ Stephanie

Zytko, “Minuet in G” — Le
oną Rizzo. Dek 1 a m a c i j ą 
“Just Likę Grandma” atliko 
Dorothy Zdankus.

Gitarisčių moterų grupė 
puikiai pagrojo keletą kū
rinių.

Aštuntojo skyriaus mer
gaitėms pritariant Marytei 
Nenie išpildė deklamaciją. 
Po to visos padainavo “Mo
ther”. Visos veik šios jau
nos mergaitės yra dukterys 
sąjungiečių.
Į Akademijos Rėmėjų seimą

Kadangi 28 d. vyksta šios 
draugijos seimas, tai ir iš 
mūsų kolonijos kai kurių 
draugijų atstovės rengiasi 
važiuoti.

Gyvojo Rožančiaus drau
gija. praeitą sekmadienį pa- 
ekyrė aukų ir išrinko atsto
ves.

Taigi, ir mūsų ko’onija , 
neatsilieka nuo kitų. ,

Koresp.

DABAR Vra Geriausias laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijoią Už Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite Į mūsų jardą lr apžiūrėkite sta- 
ką tr ankštą rflSj LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERMOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vttkų, skiepų lr lietų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

?
CRANE COAL COMPANY' 

5332 So. Long Avenue
Telefonas — PORTSMOUTH 9022

W. VIRG. LUMP — Sijoti...........gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies, gy
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................g Į Į 25
PETROLEUM COKE (Course) • • <12 50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) JĮQ*95

PATIKRINKIT SAVO REGĖJIMU SU 
DR. COX’S ROTO-VISION AIRE

Paroriy* juntu ar lūaų regėjimą* yra gera*, pusėtinas ar prastas.
Jei jūsų akys reikalauju Dr. <’ox patarnavimo tai pa rody a.

1 tuos progos asmenims su paprastu myopla. hyperopla ar presby- 
opia Iftfllrlnktt savo akinius ir šauti tuojau la» laukimo. žmo-
nių. kuriems reikia akinių yra Alos klasifikacijos).

Jei Jūs turit muskulų trūkumus, nst Igniatlsni ar opadty paro
dys Jums, kad reikia tartis su akių gydytoju. žmonių, ku
riems reikia akintų yra ėio« k laši f ikaeljos).

l)r. <’ox. F« lentlfb Hefra*-1 ionist. Registruota* Optometriatas <Ur- 
bar permato AJ nauju na), mokslo gerinusi iftraatą instrumentą Jums 
jūsų iMUarnuvinrai veltui

11.00 akinius dabar galima gauti. Pilnai vieno regėjimo aki- w 
niai ptio iki 13.30 »ylo Ir riiodlum rėmuose ar lw» rėnnj
ap'.fUsymo. Rifo. ai akiniai nuo 64.50 Iki |6.t 0. PiaAykit tikrų 
lioto-VIslon akinių Jie gvaiantuotl. kad Amerikoje dirbti Ir kad 
stiklai taisykllAkal petruoAti,

Mo. opeeUtlisuojMin iHMlanme du p likta t o U senų ukinlij ui spe- 
rdtiles kalnus. <T»k utneAfcHe Mttlaanžy iie Amotelb s lr Dr. <’•« pa
mot stiklų dupltkartii* su dideliu p nigų urtaspymu).................................

Klientų paten Kjn imas užtikrina mūnų pasekmę.
”Hoto-Vislonalre” sutaupys milijonams žmotUų milijonus dole

rių. Kaip galima tai padaryti? Atsilankymas J mūsų ruimus tai 
geriausiai Junta patikrinimas

Vieną kartą Koto-Vision pirkėja* Jūs visuomet ant visados pasi- 
i liksit Koto-Vision pirkėjas ir rėmėja*.

Jūaų dol Roto-Vision patarnavimo.

DR. H. R. 0OX
SCIENTHTC REFRACTIONIST 

ARTISTiC OPTICIAN
167 North Dearborn Tel. STA te 6636

a I>uu«utna komplikuotų rvfr.cttv. pr dėjimų tinkamai Ir Kroliui ap
rūpinamo, oporl.IlHl akink, i art irt likai paruosti kiekvienam im- 

_ cljrntul per Dr. Cox "pecloh'nile kalnnnile — nuo 16.60 Iki H6.6U.

MES fiPECIALIZUOJAM VAIKUČIŲ AKIMIS

J. »u Dr. Kra, Ir duoda ,padalę .tyrių vaikučių akims. Atoįveoklt
■urvo valkuCIua Ir Kvor.rklt jų aklų įtempimų ir eiierrljo. alkvojlinų.

v
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/ mus.

X Per Prancišką Ivanaus
kienę į Vargdienių Seserų 
Gildą metinius mokesčius po 
dolerį užsimokėjo sekantie
ji nariai: K. Gaižutis, K. Ra- 
davičienė, U. Jucienė, Ant. 
šalčius ir Barbora Pankaus- 
kas. Pastaroji nauja narė. 
Ačiū visoms-visiems.

X Stasys ir Ona Piežai 
vakar susilaukė sūnaus. Mo
tina ir šeimos įpėdinis ran
dasi Šv. Elzbietos ligoninėj. 
1433 N. Clairmont Avenue, 
Room 458. Piežai jau augi
na dvi dukreles. Šis surpri- 
zas Stasiui, Choago Herald- 
American korespondentui, 
kainuos nemažai gerų ciga
rų.

X Elena Levinskaitė, Stel
la Keršulytė ir Ona Timo- 
saiiė Chicago Lietuvių Kon
ferencijoj buvo jauniausia 
delegacija. Visos iš E. St. 
Louis, III. Ta proga Chica
goj jos aplankė muziejus, 
akvariumą. Šv. Kazimiero a-

X Šiandien editorialų pus 
lapyje rasite labai svarbų 
raštą, gautą iš Lietuvos. Tai 
yra Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto atsiša*^ 
kimas į mus, Amerikos lie
tuvius. šį raštą patys per
skaitykime ir kitiems jį pa 
rodykime.

X Kun. I. Albavičius, šv.
Antano parapijos, Cicero 
klebonas, sveikina Chicago 
lietuvių Sodalicijų centrą, 
suruošusį pirmą lietuvių So- 
dalicijų Dieną ir, kadangi 
sodalietės Cicero pasirinko 
pirmoms iškilmėms, žada vi
sokeriopą dvasinę pagalbą.

X Lt. Jonas šimutis ry
toj atvyksta pas tėvus, bet
tik trumpam laikui — trims.. .. t i kademną, Šv. Kazimiero ki-dienoms. šią savaitę Luke
Field, Arizona, jis baigė ka
ro aviacijos lakūno mokslus 
ir pratimus.

X Kun. Kaz. Barauskas 
“Draugo” redakcijos narys, 
iškalbusis pamokslininkas. 
Šv. Antano bažnyčioje ves 
neveną parapijos globėjo 
šventės proga. Novena pra
sidės birželio 5 d. ir baig
sis šv. Antano šventė'e.

X Antanui Statkui, brigh 
tonparkiečiui, Moterų Sąjun 
gos centro iždininkės vyrui, 
šiomis dienomis daroma pa
vojinga akių operacija Šv. 
Kryžiaus ligoninėj.

X Kun. dr. A. Deksnys, 
E. St. Louis, III., lietuvių 
parapijos klebonas, atvykęs 
į atlaidus Visų šventųjų pa
rapijos bažnyčioje, lankėsi 
ir “Draugo” redakcijoj.

X Epruzinai Mikšaitei ir 
Edvardui Drobik šiandien 
9:30 vai. ryto per iškilmin
gas Mišias šv., Nekalto Pra
sidėjimo Panelės šv. bažny
čioje, bus surištos rankos ir 
sumainyti žiedai.

X Sylvia L a u r i n a s iš 
Town of Lake, rytoj išteka 
už Ant. Vilimaičio. šliūbas 
bus per 12 vai. Mišias šv. 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje bus 
labai iškilmingas.

X Matilda Marcinkus ir 
Margaret Good, Šv. Antano 
parapijos, Cicero, Sodalici
jos veikėjos, atstovaus savo 
parapijos sodalietes lietuvių 
Sodalicijų Dienoje, gegužės 
28, Marijos vainikavimo iš 
kilmėse
r?

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Pamaldos Sv.
Kazimiero kapinėse

žiai padainavo “Kur ban
guoja Nemunėlis” ir angliš
ką dainą “Carmen, Carmel-

Kapų Puošimo šventšje Ui Pri”nSim* 
(Decora’ion Day) antradie- ‘"Sv_ente* **‘u muz' L' Sa’ 
nį, gegužės 30 d. kaia kas
met bus laikomos iškilmin
gos pamaldos už mirusius

bonienei.

Rytoj sodaliečių 
šventė

Penkių parapijų Sodalici
jos, kurios sudaro Sodalici
jų centrą, ruošia pirmąją 
Lietuviškų Sodalicijų Dieną.

namečių skyrių) iš Gimimo čių veikimą ir trečias — bal- 
Panelės Šv. parapijos; Matil1 tų gėlių — atstovaus Mari-
da Marcinkus ir Margaret 
Gudas iš Šv. Antano para 
pijos; Irene Gumaliauskas 
ir Helen Sharka (vyresnių
jų skyrių), Mary Balanda ir 
Joan Linckus (jaunamečių

dienos paminėjimas, kuris1 
užsibaigs Miriįos apvaini- 

Prasidės 10 vai. rytu.. Gerb. šv. Teresės ’Sodalicijos na-'kavimu, įvyks Šv. Antano
Daly va vo ‘ ‘ in corpore ’

sekmadienį, geg. 28-tą. Šios! skyrių) įg gv. Jurgio para-

kunigai, vargonininkai ir rėš, sykiu su Šv. Vardo dr-i parapijos bažnyčioje, Cice
mūsų katalikiška visuomene ja “in corpore” dalyvavo 
nuoširdžiai kviečiami daly- Motinos Dienos minėjime: 
vauti. Per šv. Mišias pa- bažnyčioje ėjo prie šv. Ko-

pines ir Vytauto parką. Vi
sos yra dukterys “Draugo” 
skaitytojų.

X Bruno Skotas, Keistu-; 
’ čio klubo choro narys, kurs 

jau virš 10 mėnesiui kaip 
randasi Anglijoj, sužinojęs, 
jog ten, Amerikos karino 
menėj, ir daugiau randasi 
to klubo narių-choristų, ža
da dėti pastangų susieiti ir 
sutverti “chorą”. Jis tarnau
ja Air Force korpuse.

mokslą pasakys gerb. kun. 
K. Barauskas ir per proce
siją kun. V. Urba. Per pa
maldas bus renkamos aukos 
senelių prieglaudos staty
bai. Prašome duosniai pa
remti šį svarbų reikalą. Pa
sibaigus pamaldoms bus pa
šventinti paminklai ir šiuo 
reikalu prašome kviesti sa
vo parapijų kunigus.

Kun. I. Albavičius, 
Kapinių valdybos pirm.

Pastaba. Valdyba prašo ir 
reikalauja rimto ir tai šven
tai vietai atitinkamo užsi 
laikymo. Rūkyti 
draudžiama.

X P. Tumasonis, buv. dnr. 
“Draugo” redakcijos narys 
išėjęs į poilsį, rašo, kad po 
sibiriškos žiemos (Nevv Lis- 
bon, Wis.) atsigaunąs ir ža
da dažniau ‘ ‘ Draugui ’ ’ pa
rašyk i. Pavasary, sako, ū- 
kyje daug darbo. Užėjus 
griaustiniui, kurių ten daž
nai pasitaiko, sako, reikia 
išjungti elektros laidus ir 
telefoną.

X A. Stasiūnas, clcerie- 
tis. praeitą trečiadienį L. V. 
14 kucpos buvo savybės va
karėliu išleistas į kariuome
nę. Buvo pavyzdingas narys. 
Neseniai į laivyną išvyko 
kitas pavyzdingas kuopos 
narys Ch. Dovidauskas, o 
J. Kasiulaitis, buvęs kuopos 
pirmininkas, tarnaująs lai
vyne, buvo parvykęs namo 
į svečios.

X Šv. Kryžiaus bažnyčio
je, Town of Lake, birželio 
pradžioje pradės dėti didžiuo 
sius, spalvuotus langus. 
Daug mažesnių spalvuotų 
langų jau sudėti. Daro ma
lonų įspūd;.

So. Chicago žinutės
Kviečiame į pikniką. Šv. 

Juozapo parapijos, pirmuti
nis piknikas įivyks gegužės 
28 d., Vytauto parke. Pikni
kui viskas prirengta. Bus 
įvairumų ir laimės. Virtu
vėje vadovaus B. Vasiliaus
kienė su savo pagelbininkė- 
mis. Kleb. kun. V. černaus
kas kviečia visus parapijo
mis, svečius, roeelandiečius 
ir prietelius atsilankyti.

pijos.

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI $
DANTYS
pamavi.iu runtiAisi 

kantu nminitejAi

kreditas J.-l IldUlR
. ATVVKIT Wir?taftrm<į

Ihy i. triiimrĮ

iihi.iioo Pntmklntti Konlumnių Keąail KIjrMI.^amRHiSSiRaSSSSl

ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED 8T.

_ Tainom
nrFNy uakavcija

Klrtmm plHtao. k«riq |»- 
pmidlmnl moti tik nn. 
I»l»n n»tq ,lrntUtq.

PATOOIOS 
VIETOS

A&A DENTAL LABORATORIES, mc.
f| Main 1555 MILWAUKEE AVENUE

munijos ir po šv. Mišių tu
rėjo bendrus pusryčius su 
mamytėmis. Po'sumos kleb. 
kun. V. černauskas dedika
vo “service flag”. Karių iš 
mūs parapijos yra apie 60. 
Vėliavoj yra jau ir viena
auksinė žvaigždė.

* * *
Pirmoji Komunija. Gegu

žės 21 d. šv. Juozapo baž
nyčioje įvyko vaikučių pir
moji Komunija. Begalo jau
dinantį įspūdį darė procesi
ja ir angeliškas vaikų elge
sys artinantis pirmą kartą 
priimti savo Išganytoją į

kapinėse nekaltas širdis. Kiekvienam 
prisiminė jo pirmoji šv. Ko
munija. Tai laimingiausia 
gyvenime valanda.

♦ * *
Sveikiname ARD seimą, 

kuris įvyks gegužės 28 d. 
Ners mes, sočikagiečiai, ne
turime ARD skyriaus, ta
čiau tos įstaigos reikalus 
visuomet pagal išgalių pa re
miam.

* * *
Sumaniai vadovauja. Mū

sų kleb. kun. V. Černauskas 
mažina parapijos skolą, ku
rios beliko tik $16,000.00.

ro, ir prasidės procesija 3 
valandą popiet. Sykiu su 
sodalietėmis procesijoje da
lyvaus ir mokyklos vaiku
čiai.

Marijos apvainikavimo 
garbė tenka apskrities pir
mininkei, Daratai Faiza. Jos 
palydovių būrelį sudarys se
kančios sodalietės: Adeline 
De Biaso ir Mary Balkus iš, 
Visų Šventųjų parapijos; 
Irene Pakeltis ir Dale Vai
kutis iš Nekalto Prasid. pa
rapijos; Virginia Balnis ir 
Helen Druktenis (vyresnių
jų skyrių), Philomena Nor- 
butas ir Aąuiline Rūbas ( jau

Be Marijos statulos ap
vainikavimo, bus paaukota 
Jai trys bukietai gėlių. Pir
masis bus sudarytas iš mė
lynų gėlelių ir paaukotas už 
kiekvienos parapijos karei
vius; antrasis — raudonų 
gėlių, — atstovaus aodalie-

jos (titles).
Chicago lietuvių parapijų 

sodaliečių centras suorgani
zuotas rugp. 24, 1943 me
tais, Nekalto Prasidėjimo 
parapijos sodaliečių pastan- > 
gomis. Penkios iš aštuonių 
lietuvių parapijų Sodalicijų 
yra atstovaujamos centre. 
Kun. J. Stankevičių?, Nekal
to Prasidėjimo parapijos vi
karas, eina centro dvasios 
vado pareigas. D. V.

PIRKITE KARO BONUS!

NELAUKITE— 
Rytoj Jau Gali luti Pervėlu!

Dainų šventė. Mūsų para
pijos mokiniai pirmą kartą 
dalyvavo dainų šventėj geg. 
18 d., šv. Kazimiero akade
mijoje. Vaikučiai labai gra-

KLAUSYKITE-

Parapijęs komitetas nuta
rė atremontuoti mokyklą ir 
ją padidinti, nes jau darosi 
per ankšta. Be to, atnaujins 
ir klebonijos patalpas.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 
Per Mėgiamiausią šeimininkių

RYTINĘ RADIO
PROGRAMASOPHIE BARČUS

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

KAS RYT4:-Nuo 8:45 iki 9:15, išskiriant
Sekmad.

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynas 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

J
lt MIRACLE" sienoms

M A LIA V A
1. VIENAS APDENGIMAS 

užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma- 
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.

OAUOM
TlFOt*

rr^,<»***’* 
■MCLE WW1FH«S8

BERLAND'S
PAINT STORE 

r-juk-un S.Halsted St
— 3618 West 26th StreetPietvakarių Krautuvė

NATURALE IŠVAIZDA
N ui jų VELVATONE

DANTŲ njaTŲ

vartojamam naujam PLAMTIO MA- 
TBR1OLAM NATUMALRM MUM 
MPA1.VUM OANTV riAUTOMA

NAUJOM 
R VMM Velvatone DANT<

riMITUfl

$12.50
nu $39.50 UŽ KIEKVIENA

NaaUianM*. B. .kaal., Natnr.lt.
▼M. NtblinU. VlMj RJ, HMm« 4utq 
Ml.ltM. PtrmitoraM eryA.I elMr pl.lt..

MiI

Darome plettAM tMpaoataa ir 
gautaM tik li latonluotų dentlatp

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO. 

1TM S. AMhland tad Fl ICoa. MSI
Atdara aa. • Iki A MtaA aa. • Ud A 

KAI.RAMM UMTUTIMLAI

IMI W. Mth Kt. tad Fl. Law. MOS 
SO N. Dearbom Rm. SOS, Sta M4S 

▼tdarmlMU. vai. I—I. Aatradlmi Ir 
hMvtrtadlm* aa. I Iki T.

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

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI ftifi Kompanijų:

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

J

=^1
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 & Neclar
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 08Q8

PIRMAS “Draugo"
ooo-ooo- ŠIAIS METAIS -ooo-ooo

Vienoje iš Gražiausių Gamtos Vietų —

Šauniame BERGMAN’S Grove,
Riverside, Illinois

J

N
I
K
A
S

Gamtos

Grožiu

Bergman’s

Grove

Daržas

yra

Vienas

U

Gražiausių

Daržas

Įrengtas

Modern iškaiš 

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, 
klinbams ir visai plačiajai visuomenei per ilgus metus.

Natnr.lt


šeštadieais, geg 27 d., 1944 MĖNRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

Daugėto įamžins 
savo vardus

Iš visų kolonijų gauname 
žinių, kad ARD 25-tas sei
mas pisižymės naujais am
žinais nariais, kuriems liū- 

I dijimai jų dosnumo arba na
rystės, bus įteikti per seimo 
jubiliejinį pokylį.

Nėra gražesnio tikslo, 
kaip skirti dalį savo uždar
bio ar sutaupų paramai ir 
palaikymui mūsų švietimo 
įstaigų.

A Seserų Kazimierieėių pla
ti ir kilni darbuotė, kultū
ros ir labdarybės srityje, 
aukštai iškėlė Lietuvos ir 
lietuvių vardą Amerikos vi
suomenėje.

Seserų Kazimieriečių dar
buotėj nei šešėliui kritikos 
nėra vietos. Visur, kur jos 

A vadovauja, kur darbuojasi, 
galima tik džiaugtis gra
žiais rezultatais.

Kaipo pedagogės, ligoni 
nių vedėjos, meno auklėto
jos, visur pasižymi su gra
žiais nuopelnais ir rūpestin
gu savo pareigų ėjimu.

Jas remti, jų darbą palai
kyti, laikykime sau privile-

► gija ir priederme.
Tad, gegužės 28 d. ARD 

jubiliejinin seiman susirin
kime kuo skaitlingiausiai jų 
reikalus paremti. X.

Pirmas lietuvis 
Servitas Amerikoj

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

AJ i A
DOMINIKAS CHARAS
(Gjrvčno 551 W. ISth Street)

Mirė gegužės 25d., lU4Vn„ 
3:00 vai. popiet, sulaukęs se
natvės.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ši
lalės parap., Misučio kaimo.

Amerikoje išgyveno 55 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterį Mary Kieivig ir ten
tą Art ir 3 anūkus; uūnų Ed- 
\vard, kuris tarnauja U. tf. 
Navy užjūryje, ir marčią Ire
ną ir 2 anuKuo; buvusią mo
terį Petronėlę (po tėvais Ma- 
žunaičiutė, kilusi iš Lietuvos. 
Jurbarko pa<ap., Smukučio 
kaimo); švogerį ir švogerką 
Kotriną ir Joną Simonavičius 
ir Ją seimą; švogerką ir švo
gerį Moniką ir Dominiką Ja- 
kurnus tr Jų šeimą; švogerį ir 
švogerką Juozapą ir Veroniką 
Mažu n ai tis ir jų šeimą; ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotais J. F. Ra- 
džlaus koplyčioj, 668 W. 18th 
Street.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
gegužės 2fld., l!»44m., 8:0(1 vai. 
ryto iš koplyčios J Dievo Ap- 
veizdos parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingai pamaldos už 
velionio sielą, o po gedulingų 
pamaldų bus nulydėtas į 8v. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Dominiko Charas 
giminės, draugai lr pažįotami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti šiose laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą Ir atsisveikinimą.

N’liliūdę lieka: Duktė, Sū
nus, ftsoge.’lai, švigorkos lr 
visos kitos giminės.

Laid. direktorius: J. F. Ra- 
džius. tel. CANaI 6174.

£

SUSIRINKIMAI
Priešseimiais Liet. R. Ka

talikų Susivienymo Chicago 
apskrities susirinkimas į- 
vykjg pirmadienį, gegužės 29 
d., Sv. Kryžiaus parapijos 
salėj, prie 46 ir So. Wood 
gatvių, 8 vaL vakare. Visų 
kuopų atstovai ir valdybų 
nariai šiuo prašomi atsilan
kyti. Bus gvars omi "klausi
mai surišti su besiartinančiu 
seimu. Valdyba

Krakiškių Kultūros ir Apš- 
vietos ktūbo mėnesinis pa
sėdis įvyks sekmadienį, geg. 
28 d., Gramouto svetainėje. 
2 vai. popiet. Korėtų).

Servitų Kongregacija yri 
gerokai visiems žinoma. Tė
vai servitai yra išplatinę pa
maldumą įi Sopulingąją Die
vo Motiną. Iš jų tarpo šiais 
metais bus įšventintas lie
tuvis kunigas-vienuolis, Ni- 
kalojus A. Norusis, O.S.M.

Kun. Nikalojus gimė lap
kričio 10 d., 1910 m., Chica
goje. Yra iš Nekalto Prasi
dėjimo parap., Brighton Par 
ko. Ten lankė parap. mokyk
lą. Įstojo į Mater Dolorosa 
seminariją, Hillside, III., ru
gsėjo mėn. 1931. Novicijai* 
atliko St. Phillip, Granville, 
Wis. Filosofijos kursą bai
gė Mater Dolorosa senimą 
rijoj. Du metus mokino St. 
Philip high school, Chicago. 
A. B. laipsnį gavo Loyola 
universitete, 1939 m.

Nikalojus Norusis įšvęs
tas kunigu geg. 21 d. Quig- 
ley seminarijoj, J. E. vysk. 
J. Sheil, D.D.

Primicijos įvyks geg. 26 
Nekalto Prasidėjimo baž

nyčioj, 12 vai. Kun. A. Va
lančius sikys pamokslą; o 
kun. A. Briška bus arkidia
konu; kun. M. Delehantym, 
O.S.M., diakonu; kun. D 
Manzo, O.S.M., subdiakonu; 
brolis M. Dennehey, O.S.M., 
ceremoniarum.

Priėmimas naujo levito į- 
vyks po šv. Mišių Syrenos 
restoi£.ne. Taip pat bus pri

Žigariečių klubo mėnesi
nis susirinkimas Įvyks sek
madienį gegužės 28 d., 1 Vai 
popiet, Hollywood Inn svet.

J. Keturakis, rašt.

Marųuette Park 'Lithuaai 
an American Citizens Club 
laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadienį, gegužės 28 d. 2 
vai. popiet parapijos svetai
nėj. Malonėkite visi nariai 
pribūti į susirinkimą, nes 
randas daug svarbių dalykų 
aptarti klubo naudai,

Nut. rašt. Frank Bakutis

J

Kareivio išleistuvės

Pfc. Stanislovas ir jo mo
tina Julia Nork ai.

Išleistuvių dienoje,* bal. 16 
d., East Chicagoje, Indiana, 
įvyko iškilmingos šv. Mišios 
bažnyčioje intencija Pfc. i 
Stanislovo Norkaus, kad Vi-' 
sagalis Dievas jį saugotų ir 
sugrąžintų sveiką po karo. 
Mišios užprašytos jo moti
nėlės Julės Norkienės.

Tą vakarą jo sesers Julės 
Juškienės namuose, 5017 
Northcote Avė., E. Chicago, 
Ind., įvyko gražus jauno ka- 

Į reivio išleistuvių parengi
mas. Svečių atsilankė sekan 
tieji: Major C. E. Lighter, 
U. S. M. C., aldermanas Gus
taitis iš Indiana Harbor, 
Jankauskai, Norvaišai iš Ga
ry, kun. Skrzypinski ir daug 
kitų.

Lietuvių Piliečių Darbinin 
kų Pašalpos klubo susirin
kimas įvyks gegužės 28 d., 
1 vai. popiet, J. Budos West 
Side svetainėje. Visi nariai 
kviečiami susirinkti laiku. 
Bus išduota raportas iš lie
tuvių, konferencijos.

James R. Cherry, rašt.

Prašom pasiklausyti
Nepamirškite šį sekma

dienį, pasiklausyti puikios 
radio programos, kuri bus 
leidžiama iš stoties WCFL,

ėmimas namuose, - 4410 So. 
Washtenaw Avė.

Kun. Nikalojaus motina 
yra našlė 66 metų, gyvena 
4414 S. Campbell Avė. Turij 
du broliai Stanislovą ir Ka
zimierą. Turi vieną tetą, ku
ri yra vienuole — sesuo M. 
Albertina, Šv. Juozapo kon
gregacijoj. Ji atvyko iš New 
Yorko dalyvauti savo gimi
naičio primicijose.

PASISKAITYMAS GEGUŽES MENESIUI —

SVEIKA MARIJA'
Lietuviškai parakė

KUN. ANTANAS PETRAUSKAS, M. L C.

Kaina tiktai 35c
Šioji graži knygutė tari 200 

yra išaiškinama ta gražioji
ir 8 paveikslus; pilnai

Mt
šiuo yra lebui svarbu, kad 

švenčiausios Panelės

arija”.
prastumėm tuos 

ftedžius.
Siųskite save užsakymus iiuo

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

1000 kil., nuo 9:30 vai. va
kare. Dainuos tenoras J. Ro Į 
manas. Muzika’ę dalį išpil 
dys didelis radio orkestras

Šias programas, jau pen-i 
kiolikti metai, leidžia J. Bu
drikas, kuris užlaiko didžiu
lę namų rakandų ir radio 
krautuvę Chicagoj, adresu 
3241 S. Halsted St.

Pranešėjas

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

KAM BŪTI 
SERGANČIU?
M C SV PILNAS KOMBINACIJOS

« JX-RAY SVEIKA
TOS

IŠTYRIMAS

NULIŪDIMO O (VALANDOJE

3
už Viską

J ŪMU kūnas kada nors veikė 
normaliai. Duodant progai Jin 
vėl veiku talpat. HpėlIojantiM 
darbas yra pavojinga. Jgyklt 
ž| pilną nuo galvos Iki kojų 
X—ray fluoroscoptu IŠTYRIMĄ 
DABAR.

RHEUMATIZMO 
ARTHRITIS-NEURITIS 

LUMBAGO, PILĖS 
PROSTATE GLANDS

SKILVIO
Ligos Apleistos Galt Privesti Prie 
ilgo Kentčj1mo. Kam Nesužinoti 
Kame Priežastis Dabar?

VARICUR
INSTITUTE

64 West Randolph St.
Ofiso Vai.; Kasdien 9 ryto iki 8 vak. 
Sekmad. Ir Šventad. 10 ryto iki 1 pp.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
P ASIRINKIMUJ- 

Geriausio Materiolo lr Darbo.

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

Didysis Ofisas kr Dirbtuvė:

VENETIAN

Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 
paminklinių produktų.

DBTHD9 Oflans kr Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 
(Netoli Orand Ava)

PHONE: SEELEY 6108

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
1117 ROOSEVELT STREET

Vieninga dirbkime už Lietuves nepriklausomybę

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!
Statybai. RemontaiImui, Reflaaaeavknri—
ANT LENGVŲ M R NEŠINI V UMOKODCLt

PannuAnfcMc Progą 1
Nuošimčio Ratoms.

KEISTUTO SAVINGS 
TEL.: CALUMET 4118

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMII

TAUPYKITE mUs? pazrieoje. Jūsp IndMtež 
rfipestIngai gtohojamt Ir Ilgi $5 OOeUft ap
drausti per Federal Sav Inga aml Ijoan In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
lAmokaml jums ant pareikalavimo.

.SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE JKTAJGA.

— 47 Bintai

AND LOAN 
H. Moaeria, Sec’y.

ASSOCIATION 
•228 SO. HALSTED ST.

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 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio WGE8Programai
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

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 GROvehiU 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi MiiiiiiiuMMiMnilimnttiiinrmitHMiliHmii 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI T——•••••••- 

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! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COSTI 
PARTIOVLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS FRODUOTION8 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Moat Beautlful—Moet Sudurtas—Mraagaat—BM la n* Worl(L 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
k ureipit rrfta prie _

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Uthuaniaa Chamber of Cooamarce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. tVashiugfcm Blvd. 6919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; ftefttad. ir Sekm. 9-8 vai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI



=====
Iš karo frontų

Nukentėję kovos laukuose
WASHINGTON. — Nu-Į kad 38,866 sužeisti grįžo 

kentėjusių tarp visų U. S. prie pareigų, 
kariškų vienetų, nesakitant Laivyno nukentėjusių są- 
dabartinių nuostolių Italijo- rašė yra 45,114 jūrininkų, iš 
je kovoms vykstant, iš viso kurių 19,546 mirė, 12,089

Kas Girdėt? 
Chicagoje ♦

yra 206,227, iš jų 47,605 mi
rė, 77,860 buvo sužeisti, 44,- 
522 dingę ir 36,232 pateko 
nelaisvėn. Apie tai buvo 
pranešta gegužės 25 dieną.

Karo sekretorius Stimson 
pasakė, kad armijoje nuken
tėjusių iki gegužės 6 dienos, 
pirm naujų sąjungininkų 
žygių Italijoje, viso buvo 
161,113, iš kurių 28,059 žu
vo kare, 65,779 buvo sužeis
ti, 35,496 dingę ir 31.779 pa
teko nelaisvėn. Jis pasakė,

Mirtis kelionėje
• I

Melrose Park liuterių ti
kėjimo pastorius Robert A. 
Spletzer, 30 metų, buvo už
muštas praeitą ketvirtadie
nį, ir jo uošvis Ernst Less- 
man, 59 metų, iš Milvvaukee, 
buvo mirtinai sužeistas, kai 
jų automobilį palietė trokas, 
Tovvanda, netoli Blooming- 
ton. , Č

Gaisras
FITCHBURG. Mass. — 

Trys vaikai žuvo praeitą 
ketvirtadienį gaisre, kai tė
vas buvo darbe, o motina 
svečiuose.

K

25-tas S. K. A. RĖMĖJŲ SEIMAS

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

Šv. Kazimiero Akademija ir Vienuolynas

Kvieslys
Nuoširdžiai kviečiame Chicagos lietuvišką visuomenę: dvasinin

kus, profesionalas, biznierius, organizacijų bei draugijų atstovus, 
auksaširdžius lietuvius j 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

buvo sužeisti, 9,026 dingę ir 
4,453 pateko nelaisvėn.

Skaudi nelaimė*
Mrs. Catherine De Vasier, 

18 metų amžiaus, mirė pra
eitą penktadienį kauntės li
goninėje nuo nugaravimo 
dezenfekcijos gazo, kuris 
buvo naudojamas jos moti
nos Mrs. Catherine O’Dea 
name, 6240 So. May, dezen- 
fekcijai. *

Mrs. O’Dea sugrįžo praei
tą ketvirtadienį iš giminių 
ir rado savo dukterį be są
monės lovoje ir savo sūnų 
Thomą, 10 metų, rado be są
monės ant grindų. Jie įėjo į 
namą, kuris buvo dezenfek- 
tuotas prieš dieną ir neati
darę langų nuėjo gulti.

Inhalator squad dirbo dvi 
valandas, kad juos atgaivin
tų. Thomas yra ligoninėje, 
jo padėtis neprasta.

Kalbėjo
Chicagos arkivyskupas 

Samuel A. Stritch praeitą 
penktadienį kalbėjo katali
kų advokatų gildos nariams 
svarbiais klausimais.

Lietus
Praeitą ketvirtadienį po 

pietų apie 3 valandą kokia 
dešimt minučių Chicagoje 
siautė smarkus lietus. Iš
krito 45 coliai lietaus. Taip 
pat buvo griaustinis ir
smarkus vėjas.

* * *

Dėžė
Iš likerių krautuvės, 3250 

Indiana avė., buvo pavogta 
dėžė whisky. Apie tai pra
nešė savininkas policijai.

* * •

Atsiminė
Randolph ir Dearbom 

gatvėse trečiadienį buvo 
rasta mergaitė serganti am- 
nesia, ji nežinojo savo pa
vardės. Praeitą ketvirtadie
nį minima mergaitė atsimi
nė savo pavardę. Ji esanti 
Doreen Mitchell, 15 metų, 
iš Loretta, Wis. Ji negali 
pasakyti kaip ji atvyko iš 
namų į Chicagą.

ŽUVO

*
Mrs. Hattie Nowakowski, 

75 metų, 1213 Greenview 
avė., buvo užmušta praeitą 
ketvirtadienį Elston avė. 
gatvėkario. Nelaimė įvyko 
Division str.

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. IEEINOIS Šeštadienis, gąg. 27 d., 1944
f,

Namų fronte

Svarbu žinoti 
šeimininkėms

Raudonos stampos nuo 
A8 iki T8 (ketvirtoje kny
gutėje) dabar geros neribo
tam laikui (kiekviena 10 
punktų). ,

• ♦ # ♦ 
Procesuotas 
maistas

Mėlynos stampos nuo A8 
iki Q8 (ketvirtoje knygelė
je) dabar geros neribotam 
laikui (10 punktų kiekvie
na). <

* ♦ *
Kuro aliejus

Kuponai 4 ir 5 geri iki 
rugsėjo 30 d.

* * *
Gazolinas

11A gazolino kuponai ge
ri iki birželio 21 dienos.

B2, B3, C2 ir C3 kuponai 
geri kiekvienas penkiems 
galonams trijų mėnesių lai
kotarpyje nuo išdavimo die
nos. į

* * *

Batai
Airplane stamp 1 ir 2 

(trečioje knygelėje) dabar 
galioja ir gerosi neribotam 
laikui.

* *

Cukrus
Stampos 30 ir 31 geros

Tikras pavyzdys

Daugiau lokių vyrų
KAIP VIENAS VYRAS KOVOJA SU NEKATALIKIŠKA 
SPAUDA. JIS NET LAIKRAŠČIŲ IŠLAIDAS APMOKA

SAN DIEGO Calif. — Pe
ter J. Kelleher, 73 metų am
žiaus, pats vienas kovoja su 
prieškatalikiškos literatūros 
potvyniu, dalindamas San 
Diege ir netolimose stovyk
lose katalikiškus žurnalus ir 
laikraščius.

Kelleher atsikelia kiekvie
ną rytą penktą valandą, nu
vyksta į katedros bažnyčią, 
ten apeina kryžiaus kelius. 
Jis šeštą valandą patarnau
ja šv. mišioms ir priima šv. 
komuniją. Ir paskui jis pra
deda dienos kelionę į ŪSO 
klūbus, geležinkelių stotis, 
ligonines, kur tik randasi 
kariški asmenys, ir jia dali
na katalikiškus žurnalus, 
laikraščius ir knygeles.

Kova taverne
Gerald M. Sincook, 35 me

tų, pharmacist mate first 
class iš Great Lakęs Navai 
Training Station, buvo su
badytas mirtinai praeito 
ketvirtadienio vakare ginče 
su buvusiu sailoru. Nelaimė 
įvyko Red Jacket taverne, 
1901 Howard str.

Rogers Park policija areš
tavo kaipo Sincock’8 užpuo
lėją Edward F. Ziniel, 43 
metų, 1460 Greenleaf avė., 
Evanston, kuris pabėgo, bet 
paliko taverne savo paltą

penkiems , svarams neribo- ir draft registčacijos korte
lę. "

Sincock mirė St. Francis 
ligoninėje, Evanston, nuo 
penkių žaizdų krūtinėje.

Kelleher dalindamas kata
likiškus laikraščius ir kny
gas jų išlaidas pats užmoka 
iš savo kišenės.

Tai yra pavyzdys kitiems 
kaip reikia platinti ir bran
ginti katalikišką spaudą.

Įvairios ~ Įdomios

....ŽINIOS
CHICAGO. — Septynioli

ka katalikių vienuolių atvy
ko iš įvairių lotynų Ameri
kos kraštų į Jungtines Ame
rikos Valstybes studijuoti 
ligoninės darbų ir pasiliks 
apie du metus.

tai. Štampą 40 gera 5 sva
rams kenąvimui, nenustaty
tam laikui. Spare stampa 
37 dabar gera 20 svarų ke- 
navimui (10 svarų dabar, 
10 svarų vėliau). Reikia 
kreipktis į vietos boardus.

Ką pasakė?
Chicagoje svarstoma Hans 

Max Haupt išdavystės byla. 
Jo sūnus Herbert Haupt bu
vo seniau atvykęs nacių 
submarinu iš Vokietijos J 
Ameriką sabotažo darbams.

Jaunasis Haupt, vienas iš 
šešių nacių, buvo suelektrin-
tas po teismo sprendimo. 

Ernest Peter Burger, 37
metų, kuris submarinu at
vyko iš Vokietijos į Ameri
ką, kaipo nacių išlavintas 
sabotažninkas,’ praeitą ket
virtadienį liudijo Hans Max 
Haupt byloje apie tai, kaip 
naciai juos ruošė sabotažo 
darbams.

Senasis Haupt, jo žmona, 
ir kiti keturi asmenys buvo 
nuteisti prieš du metus, kad 
jie priglaudė jaunąjį Haupt, 
kai jis atvyko Chicagon.

Burger, kuris buvo atvež
tas Chicagon iš Atlanta, 
Ga., kalėjimo, kur jis yra 
nuteistas iki gyvos galvos, 
papasakojo apie kelionę sub
marinu į Ameriką.

Senasis Haupt buvo nu
teistas mirti prieš du me
tus, dabar jo byla iš naujo 
svarstoma.

Burger pareiškė, kad jie 
aštuoni iš Vokietijos Ame
rikon buvo siunčiami sabo
tažo darbams. Jie vyko po 
keturis. Jiems buvo duota 
daug pinigų.

Kuo

Tuo

įvairios žinios
Didysis piknikas

Labdarių Sąjungos tradi
cinis piknikas bus antradie
nį, gegužės mėn. 30 d. Vy
tauto darže. Tai bus didžio- ,Tji Chicagos ir apylinkės lie
tuvių sueiga. Labdarių cent
ras ir kuopos yri puikiai 

j prisirengę priimti visus at
silankiusius. Sekr. Ona Ja3- 
parienė, kuri apsiėmė tvar
kyti virtuvę, praėjusiame 
centro susirinkime pranešė, 
kad turi suorganizavusi ke--* 
lėtą desėtkų lietuvaičių, ku
rios ir karališkus pietus pa
ruoš ir mandagiai sveteliams 
prie stalų patarnaus.

Į pikniką suvažiuos sve
telių iš visur. Malonu yra 
pranešti, kad šiemet ir Da
riaus-Girėno legionierių pos 
to nariai sutiko piknike da-* 
lyvauti uniformuoti ir gau
singai. Jie su savimi atsiveš 
daug retų svečių ir visokių 
pamarginimų.

Tad, visi būkime piknike.

Pavyzdinga motina
CLEVELAND. — Mrs. 

Joy Seth Hurd, penkiolikos 
vaikų motina, penki iš jų 
yra Dėdės Šamo kariuome
nėje. buvo išrinkta moterų 
katalikių tarybos pirminin
ke, Cleveland vyskupijoje.

įtarti
Chicagoje anksti praeitą 

penktadienį buvo areštuota 
dvi moterys ir gydytojas, 
kaipo įtarti neleistinoje 
“operacijoje”.

Paaukštintas
CICERO. — Robert San- 

dusky, Cicero miesto tary
bos pirmininko sūnus Henry 
Sandusky tapo pakeltas į 
leitenanto pulkininko laips
nį. f

West Sidės žinios
Altorių Puošimo dr-ja ren 

gii pikniką Rūtos darže, šį 
sekmadienį, geg. 28 d., 6 
vai. vakare. Visas pelnas 
skiriamas atmok ėjimui pa
rapijos skolų. Ši draugija y- 
ra daug pasidarbavus para
pijai. Įvertinkime jos pas
tangas atsilankymu.

* * *
Praeitą sekmadienį Rūtos / 

daržo .atidarymas buvo vi
sais atžvilgiais sėkmingas. 
Nepaisant lietaus buvo daug 
žmonių.

* * *
Labdarių naudai — kiek

vienoj bažnyčioje, Čikagos 
arkivyskupijoje, šį sekma-M 
dienį bus daromos rinklia
vos sušelpimui neturtėlių, 
našlaičių ir t.t. Kiekvienam 
turėtų rūpėti toks kilnus 
tikslas.

Vokiečiu nelaisvėje
Šiom dienom karo depar 

tamentas paskelbė kareivių J 
pavardes, kurie yra patekę 
vokiečių nelaisvėn. Jų tarpe 
minima p. f. c. Eugene A. 
Varekois. Jo motina Mrs. 
Marcella Varekois gyvena 
šiuo adresu: 7229 Stewart 

i avė., Chicago.-

ŠVIEŽAS -

Pirkite 
daugiau 

Karo Bonų 
n erų Jftn 
Išgalite!

OBUOLIŲ ‘MIDUS’ GELBSTI UZLAIKYT 
OLD GULUS ŠVIEŽIAIS!

e Jūs norite puikaus tabako, supranta
ma. Taipgi jūs norite, kad jis būtų švie
žias! Obuolių "Midus" pagelbsti užlai
kyti natūralų šviežumą Oid 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 Oid Goldą.




