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Antra diena atakavo Berlyną
Aliantų patrolė išlipo N. Gvinėjoj,

20 mylių j rytus nuo Hollandia
Lėktuvai puola tolimesnes priešo bazes
NEW YORKAS, geg. 8.—; riai atakavo Boeroe ir Kai

Britų radio šiandien prane
šė, kad sąjungininkų patro- 
lės išlipo prie Bougainvillę 
įlankos, apie 20 mylių į ry
tus nuo Hollandia bazės, 
Naujoj Gvinėjoj.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
N. Gvinėjoj, geg. 8.—Gen. 
MacArthur pranešė, kad są
jungininkų lėktuvai veža vis 
didesnius kiekius bombų vis 
giliau j olandų rytų Indijos 
salas. Pirmą kartą nuo Hol
landia išlipdinimo, bombe-

salas. Daug bombų buvo nu
mesta ant Timor salos.

Naktiniai patrolės lėktu
vai penktadieny užtiko ir 
atakavo japonų aštuonių 
laivų konvojų prie Mongole 
salos, ji rytus nuo Celebes. 
Pranešimas sakė jų bombos i 
sužalojo vieną 5,000 tonų 
prekybinj laivą.

Žemėje, amerikiečių pat- 
rol'ės pasivarė 20 mylių į 
pietryčius nuo užimto Hol
landia, ir išmušė izoliuotus 
japonų likučius.

KUR PREZIDENTAS PRALEIDO SAVO ATOSTOGAS

Didelės kautynės virš Vokietijos
Taipgi atakavo taikinius Prancūzijoj
LONDONAS, geg. 8. — 

Nacių DNB agentūros pra
nešimu, didelės kovos tarp 
vokiečių ir amerikiečių lėk
tuvų vyko virš Vokietijos 
šiandien.

PUOLĖ JAPONUS 
KURILE SALOSE

WASHINGTON, geg. 8.— 
Laivynas šiandien pranešė, 
jog žvalgybiniai lėktuvai 
penktadienio ir šeštadienio 
naktimis atakavo japonų 
pozicijas Paramushiro ir 
Shumuahu salose, Kurile 
salyne. Lėktuvai buvo iš 
Aleutian salų basiui.

Lėktuvai rado didelę ugnį 
iš japonų priešlėktuvinių 
patrankų, bet saugiai grįžo 
į savo bazes.

Pranešimas iš Pacifiko 
laivyno štabo sakė atakos 
tebetęsiamos ant priešo ba
zių centriniam Pacifike.

Japonai pristatys 
siuntas amerikiečiams

SAN FRANCISCO, geg. 
8.—Tokyo radio pranešė, 
kad Japonijos vyriausybė 
pareiškusi, kad ji yra pasi
ruošusi pasiųsti savo laivą 
į Vladivostoką paimti ten 
esančius krovinius visokių

Britų lėktuvai nakties me 
tu atakavo nacių reikmenų 
krovinius ir susisiekimo li
nijas Prancūzijoje, Vokieti
joje ir Rumunijoje. Jie taip
gi puolė nacių chemikalų 
centrą, |Leverkueen, šešias 
mylias į šiaurę nuo Koelno, 
ir numetė minų priešo van
denyse.

Devyni britų lėktuvai ne
grįžo iš naktinių atakų.

Du šimtai Marauder vidu
tinių bomberių dienos metu 
atakavo militarinius taiki
nius šiaurinėje Prancūzijo
je, ir svarbų geležinkelio 
tiltą prie Rouen miesto pa
kraščių.

Thunderbolt lėktuvai bom 
bavo geležinkelio tiltą prie 
Mezieres ir vieškelį einantį 
į Nantes. Vienas jų negrįžo.

LONDONAS, geg. 8. — 
Tęsdami sąjungininkų lėk
tuvų ofensyvą į 24-tą dieną 
iš eilės, apie 2,000 Amerikos 
lėktuvų dienos metu šian
dien ir vėl puolė Berlyną. 
Tai antra diena iš eilės, kad 
amerikiečiai atakuoja Rei
cho sostinę.

Kiti daliniai tuo pat metu 
atakavo Brunswick apylin
kę, kur randasi didžiosios 
nacių lėktuvų dirbtuvės, 110 
mylių į vakarus nuo Berly
no.

Bernard Baruch’o plantacija Hobcaw Barony, South Carolina valstybėje, kur 
Prezidentas Rooseveltas, jo asmeninis gydytojas Adm. Mclntyre, ir Adm. Leahy pra
leido keturias savaites meškeriodami ir šiaip ilsėdamiesi. Užsienių reikalų sekre
torius Hull laukė Prezidento Washingtone, ir tuoj patiekė jam kelias painias proble
mas. (Acme-Draugas Telephoto)

Automobilis labai 
sužalojo lietuvį

CHICAGO, geg. 8.—Auto
mobilis užvažiavo ant Ste
pono N.arkio, 4353 S. Talman 
av., jam lipant iš gatvėka- 
rio prie 66-tos ir Western 
šiandien, ir bandė pabėgti. 
Anna Nesek, šv. Kryžiaus 
ligoninės slaugė, pastebėjo 
automobilio laisnio numerį 
ir pranešė jįi policijai.

N.arkis nuvežtas į šv. 
Kryžiaus ligoninę, kur ras
ta, jog abi jo kojos sulaužy
tos, ir gali būti įlaužtas gal
vos? kaulas.

Policija suėmė Hugh Ma- 
r r nual , kuris vairavo automo

bilį paskolintą iš A. J. Car- 
tan. Jis iš pradžių užsigynė 
vairavęs tą automobilį, bet 
vėliau prisipažino, kad jau
tęs kaip sumušęs ką norint

ŠIANDIEN BALSUOJA ĮSAKO 'COMMANDOS* 
WARD DARBININKAI

CHICAGO, geg. 8.—NLRB 
direktorius George J. Bott 
šiandien pranešė, kad 4,900 
Montgomery Ward & Co. 
darbininkų galės balsuoti 
ryt dienos rinkimuose dėl 
unijos atstovybės.

reikmenų, kurie buvo siųsti ---------------------
iš Amerikos amerikiečiams LEWIS ATSIIMA SAVO
kariams ir civiliniems inter
nuotiems Japonijoje.

Anot pranešimo, planas 
tam tikslui buvo perduotas 
Amerikos vyriausybei per 
Šveicarijos ministerį.

UNIJOS PRAŠYMĄ
WASHINGTON, geg. 8.— 

United Mine Workers uni
jos pirmininkas John L. Le- 
wi® pranešė, kad jo unija 
atsiimanti savo prašymą 
priėmimui atgal į Amerikos

IŠLIPO ITALIJOJE
BERNAS, geg. 8. —Ra- 

portas iš Italijos pasienio 
sakė fašistai karininkai pra
nešę, jog sąjungininkų ‘com- 
mando’ kartai iš Corsica ir 
Sardinia salų išlipę Lig.ua- 
rijos krante, šiaurvakarinėj 
Italijoj, pastaromis dieno
mis, ir išnešė eilę patrolinių 
veiksmų, pirm negu įvyks 
invazija.

Nepatvirtintas raportas 
sakė kiti tų karių buvo už
mušti ar suimti.

Prancūzijoj suvaržo 
važinėjimą gelžkeliais

LONDONAS, geg. 8. -- 
Vokiečių valdomas Vichy 
radio pranešė, kad nuo ge
gužės 15 d., visas keliavi
mas geležinkeliais bus labai 
suvaržytas visoj Prancūzi
joj. Tas įsakymas išleistas 
veikiausiai tam, kad paliuo- 
savus geležinkelius karių 
vežimui, kuomet prasidės 
invazija.

1,500 tonų Vladivostoke

WASHINGTON, geg. 8.— Darbo Federaciją. 
Raudonojo Kryžiaus parei
gūnai sakė japonų žygis 
paliuosuos 1,500 tonų mais-

Bijoma, kad japonai 
varysis gilyn j Kinija
CHUNGKING, geg. 8. to įr ^jtų reikmenų, kurie 

susikrovė Vladivostoke.Kiniečių raportams prane
šant, kad japonai pasivarė 
pirmyn dar pusketvirtos 
mylios arčiau Loyang ba
zės, rodoma didelio susirū
pinimo dėl militarinės padė
ties Kinijoje.

Japonai dabar randasi tik 
šešias mylias nuo Loyang 
bazės. Jeigu jjie Loyangą 
užims, tai per jį< galės vary
tis tiesiai į Kinijos centrą

Raportai sakė aršios ko
vos vyksta visuose Honan 
sektoriuose.

Kiniečių komanda pripa
žino, jog japonai užėmė 
Yengcheng, 83 mylias į pie
tus nuo Chenghsien,'ir in- 
timavo, kad kitas priešo 
dalinys įėjęs į Yehsien, 35

Išmušė langą ir 
pasigrobė deimantu

I CHICAGO, geg. 8.—Ne- 
Tie dalykai buvo ten siun-; žiūrėdamas praeinančių žmo 

čiami kartas nuo karto, bet nių, vyras metė plytą per 
dėl japonų atsisakymo juos Marks Bros. brangakmenių 
toliau leisti, turėjo būti su- krautuvė® langą, 146 N.
kraunami. Į Vladivostoką 
juos nuvežė rusų laivai, 
grįždami iš Amerikos.

State st., pietų laiku šian
dien ir pasigrobęs dėžę dei
mantinių žiedų, pabėgo.

Artilerija privertė nacius pasitraukti
Vokiečiai šaudo į Anzio pozicijos centrą

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, geg. 8.—Stiprios 
vokiečių patrolės įsiskverbė 
į sąjungininkų pozicijas Ga- 
rigliano klony šeštadienio 
naktį, bet dėl didelio šaudy
mo iš 5-tos armijos artileri

Garigliano klony ameri
kiečių (patrclė susirėmė su 
vokiečių patrole.

jos turėjo po dviejų valandų 
mylias į vakarus nuo Yeng-1 pasitrauktL
cheng~__________________ Tie veiksmai įvyko apie

tris mylias į pietus nuo 
, Sant’ Andrea, kuris randasi 
apie 8 mylias į pietryčius

KALENDORIUS
Gegužės 9 d.: šv. Griga

lius, nazar.; senovės: Džiu
gas ir Austija.

Gegužės 10 d.: šv. Anta-

nuo Cassino. Anot štabo
pranešimo, priešo artileri

. ~ . j°s šaudymas pasidarė di-
ninas, vysk.; senove Pu 1- 8 toje apylinksje ir
nas ir Igauja.

ORAS
Ūkanota. Ryte bus lietaus.

per visą naktį buvo girdėti 
priešo judėjimas j vakarui 
ir pietus nuo to neliesto.

Kitas amerikietis 
lakūnas tapo 'tūzu

LONDONAS, geg. 8. —
Kapt. Robert Johnson, iš
Lawton, Okla., numušė du -------r—«--------,----- -— įbj-li u umm. ikj,.  
vokiečių lėktuvus kovose tęs kaip sumušęs ką norint . 8TONE, geg. 8.—
virš Vokietijos šiandien, iri toj apylinkėj, bet nesustojęs ^lų^pa ^a^os_1S_^rancu 
tuo pasidarė nauju Ameri- pasižiūrėti kas tai buvo.
kos tūzu. Iki šiol jis yra nu
mušęs 27 vokiečių lėktuvus, 
tiek pat kiek ir Maj. Rich
ard Bong, pietvakariniam 
Pacifike.

Naciy patrankos šaudė 
i Folkestone apylinkę

zijos par pusę valandos va
kar šaudė į šią apylinkę.

Gestapo bando sugauti 
požeminius veikėjus

WASHINGTON, geg. «— 
Karo informacijų biuras 
sakė vokiečių geštapo jau 
pradėjo daryti visokius triu 
kus, kad išvilioti sąjungi
ninkų simpatizatorius. Tar
pe kitų dalykų, naciai iš
leido falšyvus “sąjunginin
kų įsakymus” okupuotų 
kraštų požemio veikėjams, 
numeta netikrus lapelius su 
Anglijos aviacijos ženklais, 
ir nacių agentai nusiduoda 
esą lakūnai “norį pabėgti iš 
Vokietijos.”

Tuo būdu naciai nori. iš
rasti kas yra jų priešai oku
puotuose kraštuose ir juos 
likviduoti pirm negu prasi
dės invazija.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ PEARL HARBOR. —

Armijos ir laivyno lėktuvai 
išnešė sudėtinę ataką ant 
Guam salos, kurią japonai 
karo pradžioje atėmė iš ame 
rikiečiųu

IŠ WASHINGTONO. — buvo sužaloti. 
Senatas 63 balsais pTieš 1

Prancūzai sužalojo 
naciu laivus kanale

LONDONAS, geg. 8. — 
Lengvieji karo laivai, kurių 
įgulas sudaro prancūzai jū
reiviai, kovojo su stipriai 
saugojamu vokiečių konvo
jų Anglijos kanale šį rytą, 
ir veikiausiai nuskandino du 
priešo laivus. Anot prane
šimo, kiti konvojaus Laivai

Raportai sakė Anzio fron 
tas šiuo laiku “nepaprastaL pratęsė ‘lend-lease’ aktą. iki
ramus,” bet priešas gau
siai apšaudąs Carano apy
linkę, sąjungininkų pozici
jos viduryje.

Vokiečių kroviniai netoli 
nuo kranto buvo Amerikos 
karo laivų bombarduoti šeš
tadienio naktį, sakoma sri 
“gerais rezultatais.

Britų naikintuvai gavę 
tokius pat rezul'atus bom-

1945 m. birželio 30 d.
IŠ LONDONO — Sąjun

gininkų radio pradėjo duo
ti daugiau instrukciljų oku
puotų kraštų žmonėms, nu
rodant, kaip jie gali padėti 
sąjungininkų kariuomenėms 
Invazijai prasidėjus.

IŠ LONDONO — Ameri
kiečiai numušė 119 nacių 
lėktuvų virš Vokietijos, ir

barduodami vokiečių trafl-i prarado 49 savo lėktuvus
ką ant vieno pakraščių ke
lio Albanijoje, į pietus nuo 
Valona, gegužės 2 d. naktį.

IŠ NEAPOLIO — Sąjun
gininkai atmušė nacių aitaką 
j pietus nuo Cassino.

Prezidentas pasveiko, Suomiai sakė lėktuvai 
grįžo Washingtonan puolė vieną jų uostą

NEW YORKAS, geg. 8.—WASHINGTON, geg. 8.— 
Prez. Rooseveltas grjižo į 
Washingtoną vakar po mė
nesio atostogų Bernard Ba- 
ruch plantacijoj, South Ca- 
rolinoje. Prezidentas atrodo 
pailsėjęs, saulės nudegęs ir, 
anot gydytojo, labai geroj 
sveikatoj.

Suomijos radio pranešimas 
sakė 20 lėktuvų šį rytą ata
kavo Kotka u-ostą, į rytus 
nuo Helsinkio, pietiniam 
Suomijos krante.

Mano rusai greit užims Sevastopoli
Nuskandino daugiau nacių laivųą

MASKVA, geg. 8.—Rusai' Pirmam Ukrainos fronte,
šiuo laiku siunčia vis didės- viaas pulkas vengrų pėsti-
nius skaičius lėktuvų atakuok ninku pasidavė rusams.
ti Sevastopolį. Iš to daroma

laiku Vokiečių komunikatas pra-išvadų, jog greitu 
įvyks galutinas tos bazės 
puolimas.

Juodojoj jūroj rusų karo 
laivai nuskandino keturis 
vokiečių transportus ir ke
turis kitus laivus, bei suža
lojo dar du transportus.

nešė, kad rusai užėmė pozi
ciją kalnuose į rytus nuo 
Siret upės, Rumunijoje.

Vienas vokiečių dalinys 
įsilaužė į rusų linijas že
miau Tiraspolio, bet vėliau 
buvo pavarytas.

Prezidentas tarėsi 
su Hull, Stettinius

WASHINGTON, geg. 8.— 
Grįžęs iš atostogų, Prez! 
Rooseveltas tuoj tarėsi su 
Kongreso vadais. Šen. Bark- 
ley sakė jie kalbėjęsi dėl 
visos programos, bet nieko 
nebuvo sakyta apie naujas 
bylas.

Tuoj po to, Prezidentas 
matėsi su užsienių reikalų 
sekretorium Hull ir jo pa
dėjėju S'ettinius. Pastara
sis ką tik grįžo iš Europos 
po pasitarimų Londone 
Afrikoje.

ir



DIENRAŽTDS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS
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P®

čiai nesigailės pasilikę pro
gramai. Programoj bus so
listai,. muzikantai ir orkest
ras. Šokiams grieš Ray Bra
zausko orkestras.

HsIsb

Ben Jonės, treineris lenktynių arklio Pansive, kurs Kentucky lenktynėse laaimšjo 
pirmenybę, (stovįs prie arklio), jojikas Conn McCreary ir treinerio aasistentas Pin- 
key Brown. Visi džiaugiasi, nes pirmenybės prizaas buvo $64,675.00. (Acme-Draugas 
telephoto) > .

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Lietuvių konferencija

Vte-os demokratinės ir pat
riotinės lietuvių organizaci
jos iš Illinois, Indiana ir 
W isconsin vialstijų kviečia
mos dalyvauti konferencijoj, 
kuri įvyks gegužės 21 
Chicagos Lietuvių Auditori
joj. Posėdžiai prasidis 10 
vai. ryto ir tęsis iki vaka
ro.

Be Lietuvos Steigiamojo 
Seimo ir spaudos atgavimo 
sukaktuvių minėjimo, kon
ferencijai teks svarstyti Lie 
tuvos nepriklausomybės rei
kalą, nuo karo nukentėjusiij 
jos gyventojų šelpimą ir ei
lę kitų klausimui.

Visoms draugijoms, klu
bams, kuopoms ir kitoms or
ganizacijoms pasiųsti kvic-

praneškite ir dėl informaci
jų kreipkitės šiuo adresu:

Euphrosine Mikužis, sec’y, 
2121 N. Western Avė. 
Chicago, III.

Be šios filmos bus rodo
ma daug kitų, taip pat įdo
mių nuotraukų iš Los An
geles lietuvių (parapijos iš
kilmių su prelatu Maciejaus- 
ku ir mūsų prelatu Krušų,

Chicago Lietuvių 
Konferencijos vė
liausios žinios

Ar žinote, kad tuoj
konferencijos paskutinės se 
sijos įvyks programa su šo
kiais? Taip, aipie 7 vai. vak. 
prasidės dainos, muzika ir 
šokiai.

Vakaro komisiją sudaro: 
Helen Domkus, Martha Ku- 
per, Stella Voight ir Cathe- 
rine Duray. Jos ruošia įdo
mų ir linksmą laikotarpį 
Ne tik jauni, bet visi susi
rinkusieji delegatai ir sve-

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

PERSKAITĘ “DRAUGI, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

EXTRA1 EXTRA!

Lietuviškas 
žydnkaa — 
N. KANTER

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Permainytas 
▼ardas Ir 
adresas.

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
'.ERAS IB MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 
KREIPKITSS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

dėl
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

Antradienis, geg. 9 d., 1914

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS <064

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Ui Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite | mūsų jardą lr apžiūrėkite sta* 
ką Ir aukštą rūš| LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, vlškų, skiepų lr fletų. 
PASITARKIT SU MC8Ų EKSPERTAIS

DABARTINI 
DIVIDENTŲ 
KATA......... 4%
1751 W. 47th Street

I-UGITU
ynp.NTNTffJ.Ta AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nno 

9:30 vnl. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. VVestern Avė./ Chicago, III.
... Telefonas — GROvehill 2242
EB! 8 ---------+---------- *----- —-----PAREMKIT PATRIOTŲ 

DARBĄ
Bridgeport. — LGF 1-mas 

skyrius daug rūpinasi, kad 
pagelbėjus savo nuvargintai 
tėvynei Lietuvai. Skyrius 
eina ranka rankon su va
dais, kurie deda pastangų 
iškovoti jai laisvę.

Gegužės 12 d. pę pamaldų 
parapijos salėj bus rodomi 
įdomūs pa<veikslai iš a. a. 
kun. Aleksandro Baltučio iš
kilmingų laidotuvių, prade
dant precesija nuo bažny
čios, baigiant kapuose.

Kviečiame ir Marąuette 
Park lietuvius atsilankyti ir

DABAR

APROKAVIMAS IB PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1 
STANLEY LPTWINAS, 

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

J

33

timai. Kai kurių adresų ne
teko sužinoti, todėl tes or- pamatyti save filmoj. 
ganizacijos negavo kvietimų.
Jų viršininkai yra prašomi 
ūmai priduoti man pirmi
ninko arba sekretoriaus ad
resą — ir kvietimas bus pa
siųstas;

Net ir formalaus kvieti
mo nelaukdamos, organiza-! 
cijos turėtų rinkti atstovus 
į konferenciją ir skirti jai 
šiek tiek aukų.

Mažos organizacijos ren
ka vieną atstovą. 'Didesnės 
po vieną nuo kas 25 narių.

Atstovų vardus pavardes

Ilii<lrikn Kailio Valandos:
VV.H.E.C. 1420 Kilocycles —

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

Nedalioj, 8:10 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ•

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

%
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 & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tek Monroe 0608

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANCIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVINES OINT
MENT suminkština tuos kor
ius ir sutrinimue 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 OfHTMfNT
Nesutepantis — Nenueisiantis

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenne 

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak. 
NedSUomb pagal sutartį .

M. YARda <787 
Namų TcL PROapeež 1996 *

TsL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

<645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

TeL CAN ai 6122

< DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
1—9 popiet ir 7—8 v. v. 
Trečiad. Ir

Rea. 6958 So. Talman Ava.
Rea. TeL GROvehill 6617 
Office TeL HEMJeck <846

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CfflBUBGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 Ud 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad, ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marųuette Road

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne
Ofisą vaLf 1-6 Ir 6-8:11 

Trečiadieniais pagal nutartį

REZIDENCIJA 
S241 VVest 66th Place

Tel. REPubile 7868 ,

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artealaa Ava, 
VALANDOS: 11 v. ryto Ud 3p.p. 

6 Iki 9 vaL vakare.

Tel. YARda 9146

dr. v. a. simkus

YARda 8921 
ž KENvroed 8107.

Didžiausia Lietuvių 
Jevvelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžiui!, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
Kitokius auk
sinta 3 daiktus 
UŽ PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

i

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per šį Pavasarinį SI Metų

IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

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

J

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMUUNO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL

įhSAVINGS
Ch AND

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

-ft--■■■■.....į—■ ■■ B —

affl

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tik viena pora aklą visam ryvent- 
SMil. Saugokite Jaa letadami lle<- 
aamfnuotl Jaa modernlikl&usta 
metodą, kurią rerSJlme mokslas 
rali sutelkti.

M METAI PATYRIMO 
prlrtakimn akinių, kuria prašali* 

na visą aklų J tempimą.

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

M OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenne

Kampas K-tos
Teta fonas: CANAL OSSS, Chicago

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

Tastiad. Ir šattad. »:»0 a m.
• - Iki T:»0 f. m.

f M. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

29 metų patyrimas
Tėti Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso. <
Ofiso lr Akinių Dlrbtuvš 
9401 BO. HALSTED 8T.

Kampas 34th Street 
idos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8

. Sekmadienyje pagal sutartį.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:90 
756 Weet 35th Stree'

744 Wee* SSth Street
VaL: 11-12; 2-4; h 6:3OA:96 

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:90 
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toJU 
kurią uždirbame savo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei Beatsiliepia, šauk SEEley 0434

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 Ht CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. Tel.: MIDway 2880

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

Ofiso TeL .... VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien ano 2:00 W 8:00 vaL 
Trefiad. ir Sekm. tik susitarius

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VaL: 16-12 ryta, 2-6, 7-9 P. M. 

H47 S. Halsted SL, Chieags 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

/ 6 šeštadieniais
VaL: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CIHRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210
Rea. TeL LAFayette 0064 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Bankite: KEDrie 2688

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
y Penk tad. 8:30 Ud 9:30 vak.

Šeštad. 6 vaL iki 9 :90 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
...........

Įdomios ir įvairios žinios
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
"DRAUGAS- HELP WAKTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
Tet. RANdoloh MM-MM

■VARSTO PRANEMMAfl

statymai reikalauja kad daugu
mas darbininką turi fslgyti Pa- 
Uuonavlmo RaStą (statement ot 
arallablllty) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Oommlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persltlkrinklt ar Jūs galit gauti 
Ir ar Jums reikalinga palluosa- 
vlmo raštas. .Jūs sutaupysit sau 
Ir darbo Įstaigoms daug laiko.

HEI.P WANTED — VYRAI

LANGŲ PI.OVftJŲ—HOITSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Timekeeper's Ofisan 

EDCEVATER BEACH HOTEL 
BS49 Sherldan Road

DŽENITORIŲ
Puikios darbo sąlygos šva

rioj vešioj dirbtuvėje.
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mn.sk Division 

4951 W. 66th St
MACHINE SHOP 
PAGELBININKŲ 

CRATERS 
IR PAKUOTOJŲ 
VYRŲ 18 IKI 65

Patyrimo nereikia 
Gera mokestis

HANNIFIN MFG. CO. 
621 S. Kolmar Ave.

(4530 Mest)

VYRO
Apvalyti dalis plating rūme

10 VAL. Į DIENĄ 
5 DIENOS Į SAVAITĘ
MONARCH PLATING 

WORKS
413 Milwaukee Ave.

HELP WANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI HK..P VVANTED — MOTERYS ■l HELP VVANTED — MOTERYS

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEM KARO DARBAM 
PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKIT I

2924 W. 51st St.
NUO 9 RYTO IKI 5 PP.

Central
Steel & Wire Co.

Dirbtuvės Darbininku
VYRŲ

★ ★ ★ •
GERA PRADINE MOK.

IR
PROGA ĮSIDIRBIMO

★ ★ ★
100% KARO DARBAI 

Nuolatiniai Po Karo Darbai 
MATYKIT MR. LETTO
PARAGON DIE 
CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVE.

MALIAVOTOIŲ

IR
POPIERUOTOJŲ

UNION
THEO. EBERT AND CO. 

830 Diversey Parkvvay 
BUCKINGHAM 4770

PIRKITE KARO BONUS!

VYRŲ!

Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

VYRU
Geri Darbai ir Gera Mokestis

Gaminant Svarbias Aircraft Dalis
STOCK MOVERS

RANKINIŲ TROKERIŲ 
ŠLAVĖJŲ

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
HEAT TREAT DARBININKŲ 
DIRBTUVES SERVICE VYRŲ

EXTERNAL GRINDERS 
MAŠINŲ PATAISYMUI VYRŲ 

TURRET LATHE OPERATORIŲ
INSPEKTORIŲ

ENGINE LATHE OPERATORIŲ
INTERNAL GRINDERS 

TOOL IR GAUGE DESIGNER
SALVAGE CHASER

Naujos, Moderniškos Dirbtuvės ... Vėliausi 
Įtaisymai... Puikios Darbo Sąlygos ... 60 Vai. 
Darbo Savaitė Mokant už 70 Valandas... 10% 
Naktimis Bonai... Produkcijos Bonai.

Atsišaukit Su Gimimo Liudijimu

FOOTE BROS.
GEAR & MACHINE CORPORATION 

5219 S. West«m Blvd.

PAKUOTOJŲ
* Puikios darbo sąlygos 
švarioj vėsioj dirbtuvėje

Clearing Distrike

JOHNSON & JOHNSON 
Gan Mask Divislon 

4951 W. 66th St.
VYRŲ
Virš 50 Metų

DIENĄ AR VAKARAIS 
DARBAMS

I
Nereikia kilnoti ir nėra sunkių 

darbų.
DARBO VIETA APRIBOTA

WESTERN UNION 
TELEGRAPH CO.
417 S. LaSalie St.
JAUČIŲ MUŠIMO 
FLOOR BUČERIŲ 

ir
ABELNŲ KNIFE MEN

Svarbi Pramone 
Aukšč. Mokestis ir Pastovumas 

Po Karo Progos

ILLINOIS PACKING CO. 
911 W. 37th Place 

YARds 3840

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims lld 00 
metų senumo. Valandos: nao 6:80 
vakare Iki 12:00 valandos naktj. 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžins 20 Iki 50 metų.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

AtsHanUt

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

OPERATORIŲ
Patyrusių prie power siuvimo 

mašinų.
VESTMENT DIRBTUVE 

PASTOVUS DARBAI 
28 NORTH FRANKLIN ST.

DŽENITORKŲ
Puikios darbo sąlygos šva

rioj vėsioj dirbtuvėje.
Clearing Distrikte

JOHNSON & JOHNSON 
Gas Mask Division 

4951 W. 66th St.

SHEAR VYRŲ
Reikia vyrtj prie Stell

Squarlng Shears.

SHEAR HELPERS 
IR ABELNŲ PLIENO 
WAREHOUSE DARB.

Reliance Steel Corp.
1601 S. Wolcott

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Nno 17 iki 65 metų amž. 
Kiaušinius atrinkti Ir daužyti

PATYRIMO NEREIKIA
VISI 100% KARO DARBAI 

ATSIŠAUKIT ANTRAM AUKŠTE

2129 W. 38th St.
WHITE CITY PROVISION CO.

SEAMSTRESSES AR 
RANKOMIS SIUVĖJŲ

Geros Valandos ir Mokestis 
Laikas ir pusė virš 40 vai.

2200 DIVERSEY 
ar pašakit 

ARMitage 8012

MERGINU — MOTERŲ
Prie lengvi, dirbtuvės darbų. Svar
būs karo darbai. Į vai. pra
dedant. fi 2 V4, e po 30 dienų. Atsišau
kit 7:30 ryto Iki 4 pp.

RIVAL PACKING CO.
4500 S. Tripp Ave.

VYRAI IR MOTERYS

PATYRUSIU MAŠINŲ 
DARBININKŲ 

PRECISION INSPEKTOR. 
ASSEMBLERS 

VYRŲ IR MOTERŲ
Dienomis ar Naktimis 

Karo Darbai — Gera Mokestis
A. B. EQUIPMENT MFG. CO. 

2183 W. Fulton St.

CANAL 2442 G. A. COOPER

DIAMOND BORE 
SET-UP VYRŲ 

SURFACE PLATE 
PI1ATER — PATYRUSIO 
PRECISION ASSEMBLERS 

PATYRUSIŲ 
INTERNAL GRINDERS 

PATYRUSIŲ
Atsišaukit »:SO ryto Iki 5 pp.

MINNEAPOLIS

HONEYWELL
4737 W. DIVISION ST.

VYRŲ dirbtuvės darbams. Patyri
mo nereikia. Drafto paliuosuotl. 
Pradinė rata 80c Į vai I.INO-PASTE 
CO., IMS W. Carroll.

PUNCH PRESS 

OPERATORIŲ
Prie lengvo Blankmg ir forming

PASTOVŪS DARBAI 
GERA MOKESTIS

STORKLINE FURNITURE 
CORP.

4400 W. 26th ST.

DIE CASTING
MACHINE OPERATORIŲ

Aukščiausia rata mokama Ir 
piece work. Užtenkamai viršlaikio. 

Diena ir naktį šiftai.

NATIONAL DIE 
CASTING CO.

600 N. Albany Ave.

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

BUS MERGINŲ
Dirbtuvės cafeterijoj. Pui
kios darbo sąlygos Švarioje 

vėsioje dirbtuvėje 
Clearing Distrikte

JOHNSON £ JOHNSON 
Gas Mask Division 

4951 W. 66th St.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 na 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata Mc f valanda sn So 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių.

Be premija dirbantiems vakariniais 
ar naktiniais šiltais. Pirmas šlftas 
7:30 ryto Iki 4 pp., vakarinis šlftas 
4 pp. iki 12:30 ryte, naktinis šlftas
12:30 Iki 7:30 ryte.

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm Seitad.
2:20 ryto Iki 4:30 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

MOTERŲ
Mekaniškai palinkusių atlikti 

VYRŲ DARBUS už LYGIĄ MO
KESTĮ. Regularis pakėlimas. 
Pašaukit Mr. Mlner, CALumet 2121

R. R. DONNELLEY * SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenae

GERA PROGA

PARsmroDA — ns c.ražcs ake- 
RIAI žemėe — arti bažnyčių Ir mo- 
kvklų. 14 mylių pietvakaruose nuo 
f.Srd ir Harlem. Gera transportacija 
Iki miesto. Puikus tvartas, namai. 
10 akeriu medžiais apaugus eanvk- 
la. $15.000 — Cash. J. E. HOFF- 
MAN, 918 N. I,enmlngton Avc.

Reikia

Cafeterijoj

Darbininkių 

★ ★ ★
COUNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniui laikui, diena ir naktį 
šiftams.
DIŠIIT PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos šiitui.
CASHIER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CHECKER — dalinio lai
ko. vakarais.
VYRO — she 1 n am virtuvės dar
but Pilno laiko, dienos šiftni. 
Valgis ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

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

LEMPŲ SRADE IftDIRBft/V—-Kitko: 
tiktai patyrusių; pilnam ar daliniam 
laikui.

HOCTOR STUDIOS,
5955 Broadvray, Tri. Longbeaeb 445d

LENGVI SĖDINT 
DARBAI

ARMATURE WINDERS
Laminatorn Tapers

Coli Winders 
Stator Coli Wlnders 

Solderera 
Lakto Operatorių

Commatatorn Assemblers
Dykai ligoninės ir gyvybės ap
drauda. Cafeterijoj valgis žemo

mis kainomis.

EXCEL AUTO RADIATOR 
COMPANY 

320 E. 21st Street

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

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Nevvspaper
— ESTABLISHED 1909 —

GALU A N AD-TAKER 
CLASSTFTED OFFTCE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

ir ★ ★★ ★ ★★ ★ ★

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Oa rasite tok, darbą. kurį 
non te ir pajėgsite dirbti. PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ DUOKITE JĮ KITIEMS

Gerbiamieji Cicero lietu-Į 
viai! Dar sykį atsišaukiam 
ir ragin&m visus atsilanky
ti į Federacijos 12 skyriaus 
ruošiamas prakalbas gegu
žės 10 d., parapijos salėj, S 
vai. vakare.

šiose prakalbose išgirsi
me daug naujų dalykų ir 
dar negirdėtų žinių iš Lie
tuvos. Kalbės kon^ilas P. 
Daužvardis, mokytoja S. 
Juozelėnaitė, kun. K. Ba
rauskas ir kiti.

Susirinkime gausiai, kad 
atvykę svečiai matytų, jog 
mums rūpi Lietuvos ir mūs 
pačių reikalai. A. Valančius

Kas toliau įvyksta, reikia 
pamatyti Motinos Dienoje, 
gegužės 14 d., parapijos sa
lėj. Pirmą kartą pasižymė
jęs Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos dramos ratelis stato sce
noj “Katriutę”.

“Katriutė”, su muzika, 
dainomis ir šokiais, visiems 
patiks. Atvykits.

Red Cherry

Darbas yra nuolatinis gar 
bės šaltinis. Tinginiavime — 
vien nepaliaujamas nusimi
nimas. Cariyle.

PIRKITE KARO BONUS!

“KATRIUTĖS“
Brighton Park. —

Dieve, praradau savo turtą”, 
sušunka Jokūbas, Ęatriutės 
tėvas. Katriutė verkia. Jo
nas atsisako Katriutę vesti. 
Pranas ją ramina.

4 danai žuvo mūšiuose 
vokiečių stovykloje

STOKHOLMAS, geg. 8.— 
Goteborg Posten rašė, kad 
keturi danai buvo užmušti 
ir 13 buvo sužeista, kuomet 
keli šimtai belaisvių Hors- 
roed stovykloje kovojo prieš 
vokiečius sargybinius. Suki
limas prasidėjęs dėl gandų, 
kurie sakė jog belaisviai, 
kurių tarpe yra daug žymių 
danų, būsią perkelti į Vo
kietiją.

Oi

38 Airijos firmos 
U. S. 'juodajam sąraše'

WASHINGTON, geg. 7.~ 
State Departamentas vakar 
pranešė, kad 38 Airijos biz
nio firmos buvo uždėtos ant 
prekybinio “juodo sąrašo.”

Kelios tų firmų turi ai
riškus vardus. Dauguma jų, 
tačiau, atrodo yra vokiečių 
nuosavybės arba vokiečių 
valdomos.

Pasklido visokiausią 
gandą apie HitlerĮ

LONDONAS, geg. 7. —
Iš neutralių valstybių gau
nama visokių gandų apie 
Adolfą Hitlerį.

Iš Švedijos: Hitleris bu
vo bombos užmuštas; iš 
Šveicarijos: Hitleris buvo 
sušaudytas; iš Turkijos: 
Hitleris sužeistas automo
bilio nelaimėje; iš visur- 
Hitleris rimtai serga.

Nėra, tačiau, jokio pat 
virtinimo šiems gandams.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”
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Motinų "Savaitė" 
Chicagoje

ši savaitė tai Motinų Savaitė 
Chicagos gėlininkų krautuvėse. 
Būdavo tik švenčiama viena die
na, Motinų Dienoje, kuri pripuo
la Sekmadienį, Gegužės 14 d., bet 
šįmet nepaprastas padidėjimas gė
lių užsakymų iš militarinių pos
tų po visą kovojantį pasaulį pa
keitė dalykus — gėlininkams rei
kalinga visa savaitė priruošti ir 
išvežioti visas gėles užsakytų ci
vilinių ir visų sūnų ir vyrų tar
nyboje, anot Allied Florists’ asso
ciation, ir jie turi iš kalno prisi
ruošti vėlyvos valandos dideliam 
skaičiui vietinių užsakymų ar 
gautiems telegrafu užsakymams 
nuo kareivių Amerikos kempėse.

Be abejo bus trūkumas neku
riu gėlių rūšių, ypatingai gvaz
dikų, bet vienas dalykas užtik
rina. Vyrams ginkluotose jėgose, 
kurie siųs gėles motinoms laišku, 
kablegramu ar telegramų, jų už
sakymai bus pilnai išpildytu “Ka- • 
reiviams pirmenybė” tai obalsis 
Motinų šventės nuo Gegužės 8 
iki 14 dd.

Civiliniai kaip ir kareiviai at
mins savo motinas su gėlėmis, ir 
jiems yra užtikrinta visokių rū
šių, kurių randasi šiam tikslui: 
kaip tad kirptų gėlių ir korsad- 
žių susidedančių iš rožių, gvas- 
dikų, sweet peas, snapdr&gons, 
irises ir tt. visos ko gražiausių 
spalvų, kurios tikrai patiks mo
tinoms.

Civiliniai yra prašomi priimti 
gėles pirmoj dalyje savaitės iš 
priežasties išvežiojimo keblumų 
karo laikais.

UlllK STUDIO
1945 VVest 35* Street
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$10 KLINIŠKAS 
IŠTYRINĖJIMAS 

PILNAS UŽ
$3

FIZIAKAS IK ri.VORO8COPIC
X—RAY—

KRAUJO IR URINALO 
TIRINEJIMAS—Viskas už 
Paprastai apkalnavtmaa tokio lėtlrlnė- 
jlmo yra $10, Ir men gvarantuojame 
Jums patenkinimą arba Jūs mums nieko 
nemokate.

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PASITARIMUI 

KRONIAKOS I.IGOS 
PASEKMINGAI GYDOMOS 

VARICO8B GYSLOS, kojų ronoa. Ir 
panaAiai kojų lAtinimal. Rheumatisma. 
SKILVIO SKAUSMAI. nevi Tikinimas, 
derančios pilvinės ž&lsdos ar užkietė
jimas.
KRAUJO LIGOS, silpno, nuvargusio, 
anemia Ir krau'o užnuodljlmus IA prie
žasties kroniėkų Ilgų. AukAto kraujo 
spaudimas.
ODOS LIGOS, niežėjimas, degančios 
•azema, psorlasls ar spuogų. 
URINALINIAI SKAUSMAI. prostatl- 
tis. skaudžios Ir nesmagumo KRONIfl- 
KOS LIGOS. Ar atsikelti reikia nak
timis?
• NCOI-ATINKS PAMURMĖS 
£ Tnnjnn palengvinimasS IjUko nenroradlmas
• tema kaina. Ismgvomls Sąlygomis

MES KALBAME LENKIŠKAI 
CHICAGO MEDICAL INSTITUTE 

SOUTH STATU STREET 
Kampas Adams AeAtam Anktte
VAL.1 • ryto Iki 8 vak. Sekimui. 14-1.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
ai plgenį aaoilmtį — to 

PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas
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Invazijos belaukiant
Amerikos ir Anglijos narsūs lakūnai jau per su virš 

dvidešimts dienų be pertraukos bombarduoja Vokieti- 
* jos miestus, pramonės centrus, susisiekimą, uostus ir 

tvirtoves. Bombardavimas eina sėkmingai. Vokiečius tai 
labai stipriai nervina. Nacių karo vadai, sakoma, yra 
tikri, kad tie bombardavimai iš oro reiškia greitą in
vaziją. Todėl nacių susirūpinimas yra didelis. Jie žino, 
kad didysis puolimas ant jų netrukus bus, tačiau tik
tai'nežino valandos ir vietos. Suprantama, kad tai nei
giamai paveikia nervus ne tik nacių karo vadovybės,
bet ir visos Vokietijos visuomenės.

Sąjungininkų karo vadovybė nesiskubina su žadėta 
it neišvengiama invazija. Ji nenori rizikuoti. Pirmiau 
reikia, kaip sako, “suminkštinti” kelius, kuriais inva
zija eis, ir pirm visko gerai prisirengti.

Ift v,azi jos vyriausiuoju vadu yra Amerikos generolas 
Eisenhower. Jo nusistalymae — nedaryti rizikingų žy
gių. Dėl to ligšiol pradėtieji jo karo žygiai baigėsi per
gale. Nieks neabejoja, kad ir didžioji invazija Vokie
tijon bus pradėta tokiu laiku, iš tokių vietų ir taip 
prisirengus, kad sąjungininkų laimėjimas bus užtik
rintas.

Pažymėtina, kad Amerikos visuomenė nė kiek nesi- 
nervina ir nenugąstaūja, nes pilniausiai pasitiki savo 
kiro vadams. Pasitiki dėl to, kad jie puikiai įrodė savo 
sumanumą ir gabumus.

!žn. Taft kalba apie taiką
Senatorius Robert Taft, kalbėdamas karo veteranų 

klūbui Clevelande, padarė svarbių pareiškimų pokari
nes pasaulio taikos reikalais.

Šis. senatorius (jis yra respublikonas) taip jau stovi 
už tarptautinę organizaciją taikai įsteigti ir palaikyti. 
Ton organizacijon, anot jo, turės įeiti visos taiką my
linčios tautos. Be to, turi būti sudarytas ir kon
kretus planas agresijai sulaikyti. Tokiai organizacijai 
sudaryti šen. Taft mato sutrtikdymų iš Anglijos ir Ru
sijos pusės, nes jos stato taikai pavojingus reikalavi
mus.

Šen. Taft kritikavo ir Jungtinių Valstybių vyriausy
bę. dėl to, kad ji “nepakėlė specifiškai savo balso už 
Lenkijos, Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuves ne
priklausomybę.” v

Vis tik yra gera, kad .abiejų politihių partijų lyderiai, 
senatoriai ir kongresmonai pasisako už steigimą tarp- 
t utinės organizacijos taikai palaikyti ir kad stovi už 
visų tautų, mažų ir didelių, nepriklausomybę.

★
Kun. Orlemanskio pareiškimas

Praėjusį sekmadienį visi Amerikos dienraščiai turėjo 
įdėję lenkų kun. Orlemanskio, besilankančio Maskvoje, 
pareiškimą Lenkijos ateities ir Katalikų Bažnyčios vei
kimo Rusijoj klausimais. To vyro pareiškimai yra tiek 
naivūs, kad į juos visai nevertėtų kreipti dėmesio. Bet 
kadangi Stalinas tokius tipus, kaip kun. Orlemanskis, 
naudoja savo politikai ir propagandai, paskutiniame 
šios laidos puslapyje rasite apie tai specialų straiĮpsnį, 
kurį prašome parsiskaityti. '

Pažymėtina, kad Amerikos lenkų visuomenės atsto
vai specialiai vyko į Vašingtoną ir protestavo prieš 
valstybės departamentą, išdavusį kun. Orlemanskiui ir 
grof, kauge pasus. Sekr. CordeU HuU griežtai pareiskėt

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

kad tiedu ponai-j Maskvą vyko kaipo privatiniai žmo
nės ir jie nieko neatstovavo. Juos kvietusi Maskva ir 
jų kelionės lėšas Maskva apmokėjusi.

Spauda paskleidė dar ir tokių gandų, būk Stalinas 
kviečiąs kun. OrLemanskį “didžiosios”, bet, žinoma, so
vietinės Lenkijos prezidentu ar premieru.

Kas liečia Katalikų Bažnyčią, kun. Orlemanskis taip 
jau neturėjo jokių įgaliojimų kalbėti jos vardu. Jei Sta
linas rodo “palankumą” Katalikų Bažnyčiai, kaip Orle
manskis sako, tepaleidžia iš Rusijos kalėjimų ir kon
centracijų stovyklų katalikų kunigus ir tepasikviečia 
į Rusiją ne “samozvancus”, bet Bažnyčios autoritetų 
įgaliotus kunigus.

Rašo Vysk. P. fcflėys, ŠHČ.

GEGUŽES
MENUO

(Tęsinys)

Pavyzdinga kolonija
Praėjusį sekmadienį teko būti Rockford, IU. lietuvių 

tarpe. Jų tarpe pabuvoti sudarė progą Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyriaus parengimas tikrai gražioj ir 
erdvioj lietuvių parapijos salėj, kuri pastatyta snma- 
naus, judraus ir apsukraus klebono kun. Kazimiero 
Juozaičio vadovavimu. Parengimai gražiai pavyko. Pa
daryta pelno ALT darbams paremti, surinkta aukų.

Rockfordiečiai savo susiorganizavimu, susiklausymu 
ir veikla galėtų būti geru pavyzdžiu daugeliui lietuvių 
kolonijų. Ten ir paskiros lietuvių draugijos gerai vei
kia, sklandžiai veikia ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius, kuris daug rūpinasi Amerikos (pergale ir Lie
tuvos išlaisvinimu. Teko sužinoti, kad į Lietuvių Kon
ferenciją Chicagoj (gegužės mėn. 21 d.) Rockfordo ALT 
skyrius ir draugijos prisius kelioliką atstovų ir tai ne 
tuščiomis rankomis. Ateity rockfordiečiai žada dar dai
giau ir vieningiau dirbti ALT užbrėžtiems tikslams.

Pagirtinas nusistatymas

=

Į Jungtinių Valstybių vyriausybę, ypač į sekr. Goirdell 
Hull, yra daroma didelis spaudimas, kad būtų pasisa
kyta sienų klausimu Europoje. *

Neseniai Didžiosios Britanijos vyriausybė pasiūlė 
Vašingtonui oficialiai užgirti Sovietų Rusijos reikala
vimus Suomijos atžvilgiu. Cordell Hull atsisakė tai pa
daryti. Jis taip jau neišpildė britų pageidavimo rišant 
rusų-Lenkų sienų ginčą pripažinti Curzono liniją. Ki
tais tarptautiniais klausimais irgi nepasiduodama pa
šaliniams spaudimams ar įtakoms, bet vis tebesilai
koma savistoviai.

Nėra paslaptis, kad yra reikalavimų ir Baltijos val
stybes pripažinti Sovietų Rusijai. Bet tokio pripažini
mo nėra duota ir, be abejonės, jei bus laikomasi Atlanto 
Čarterio, tasai nusistatymas' ir toliau nebus pakeis
tas.

Gegužės & d. 1944
KASDIENINĖS MCSŲ 
DUONOS DUOK MUMS 
ŠIANDIEN

Visuotino žemės ūkio ga
minių atpigimo metu žem
dirbiui jau beveik malonėtų 
skubotai ištarti šiuos mal
dos žodžius ir negrįžti prie 
jų. Aukštai pakilusios kul
tūroje valstybės j«u taip su
tvarkė maisto gamybą ir jo 
pristatymą asmenims, kad 
žymiai plataus bado galimy
bė yra prašalinta. Tačiau 
tautų ir valstybių ekonomija 
dar nėra nugalėjusi visus 
savo sunkumus, nė atlikusi 
visus savo uždavinius. At
skirų šeimų ir asmenų skur
das tebeslėgta pasaulį;, o tų 
atskirų šeimų ir viengungių 
asmenų yra tiek daug, kad 
juos apgyvendinus vienoje 
vietoje, susidarytų gana 
stambi valstybė. Taigi dar 
nelaikąs mums perredaguo
ti “Tėve Mūsų.”

Dar ir šiandien teberia ne- 
pasenęs suvalkietės Kanap- 
nickienės lenkiškai aprašy
tas vaizdelis; Puošniems sve 
čiams susivažiuojant į po
kylį, kur turtingosios ponios 
šnabžda šilkais ir žėri auk
so papuošalais, kur viefto 
asmens vakarienė atseina 
brangiau negu vargšo mais
tas per ištisą mėnesį: tuo 
pačiu laiku nuskurusi našlė 
rūpestingai vynioja pusnuo
gį kūdikį į savo sudrisku
sius skarmalus ir tašytų ak
menų prieangėje ieško kam
pučio, kur šiurpus vėjas ma
žiau užpūstų jos kūdikėlį ir 
34-

Kristus mums paliko moks 
lą, kad nedera žmogui nau
dotis prabangomis, kol jo 
artymas yra alkanas ir šal
tį kenčia, neturėdamas tin
kamo rūbo nė šilto kampe
lio. Kristus mums pasakė; 
kas alkano nepavalgydino, 
nuogo neapdengė, tas Kris
taus nepavalgydino nė ne- 
apdengė. Tam tik pragaras 
belieka (Mt. 25, 34-40). Kris 
taus Apaštalas Jokūbas ra
šė: Jei broKcr rr sesuo būti; 
pliki ir netektų jiems kas
dieninio išlaikymo, o kas 
nors iš jūsų sakytų jiems: 
Eikite ramybėje susišildyki- 
te ir pasisotinkite, bet ne
duotų jiems ko kūnui reikia, 
ką tai padės? (Jok. 2, 15-16).

Jei pasaulis imtų elgtis 
taip, kaip' Kristus ir Jo apaš
talai mokė, kasdieninės duo
nos kąsnį turėtų kiekviena 
burna. Vis vien, ar mes pra
šysime: Kasdieninės duonos 
m/rms šiandien, ar mes mel
simės: Teateinie tavo kara
lystė, abudu prašymai j vie
ną sueina. Tačiau dirstelėki
me į savo sąžinę: ar nesi- 
naudojame prabangomis, koi 
mūs brolis ar sesuo neturi 
ką valgyti? Nors šiandien 
atsiminkim vargšus?

rr rrDrąsus žygis
ĮSISTEIGĖ LIETUVIŲ INFORMACIJŲ CENTRAS

Tokia antrašte “Vienybė” įdėjo editorialą, kurį mes 
čia perspausdiname:

“Šiame Vienybės numeryje pranešama apie Lietu
vių Informacijų Centro steigimą New Yorke.

Nėra abejonės, kad tokiam Informacijų Centrui iš
laikyti reikės daug pinigų. Panašią įstaigą turi len
kai ir, kiek mums yra žinoma, tam tikslui jie jau yra 
išleidę milžiniškas sumas.

Ar Amerikos Lietuvių Taryba pajėgs išlaikyti in
formacijų centrą, ateitis parodys.

Faktas yra faktu, kad tam tikslui Amerikos Lietu
vių Taryba yra pasiryžusi asignuoti nemažiau 25,000 
dol. į metus.

Tai gana drąsus žygis. Bet, kaip sakoma, kas ne
moka drįsti, tas nieko nemoka.”

Teisybė. Lietuvių Infonrtacijų Centras Nevr Yorko 
mieste jau yra Įsteigtas. Jo adresas — 233 Broadway 
(Woolworth Bldg.) New York 7, N. Y. Ši svarbi įstai
ga oficialiai pradės veikti gegužės mėn. 15 d. Atsižvel
giant į tokio centro svarbą, Amerikos Lietuvių Taryba, 
neabejoja, kad plačioji Amerikos lietuvių visuomenė 
jam išlaikyti sudės pakankamai lėšų. Patriotingoji lie
tuvių visuomenė jau nuo seniau lankė lietuvių informa
cijų centro įsisteigimo. Statė ir reikalavimus, kad jis 
būt sudarytas. Tokių reikalavimų padarė ir didžioji A- 
merikos Lietuvių Konferencija Pittsburgho.

Tad, Lietuvių Informacijų Centras jau yra. Į talką 
jam išlaikyti!

Plačiau apie tai painformuos mūsų skaitytojus ALT 
ir pats LIC.

★ Z'
Katalikų žurnalo “America” Nr. 4 turi gerų straips

nių, kuriuose yra gvildenamos karo, taikos, darbo ir 
kapitalo problemos. Apžvalga apima veik visus aktua
liuosius dienos klausimus, — -

Catalonia, Ispanijoje, pa
siuntė delegaciją į taikos 
konferenciją, kuri vyko Pa
ryžiuje, Prancūzijoje, 1919 
metais, ir prašė, kad Cata
lonia būtų nepriklausoma 
valstybė.

Antradienis, geg. 9 d., 1944

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzę Kalbos Išverti 
JUOZAS POVILONIS

Štai jie drauge. Gražus 
gegužės sekmadienis. Po 
pietų jie išdykaudami per 
pievas ir pelkes pasiekė Lu
aros krantus, prieš Saint- 
Thibault-Saint-Saturą. Buvo 
laikas, kada aplinkui žydėjo 
narcizų ir ramunių puokš
tės. Abu jaunuoliai atsisėdo 
žolėje ant paties šlaito. Te
resė nuskynė keletą didelių 
ramunių, kurias ji paskyrė 
savo švenč. Panelei, vargšei 
mažytei iš iporcelianos švenč. 
Panelei, kurią bedieviško 
įsiutimo, metu tik nesudau
žė Baurainas. Kitoje pusėje 
Luaros, į kairę, tiesiai San- 
cerro derlingi laukai iki sta
čios kalvos viršūnės. Luara 
tuo laiku dar bėgo pilna va
ga. Ji varo savo bangas link 
Cosnąs, kurį galima atspėti 
už dešimties kilometrų iš 
balto ir neaiškaus taško.

Danielius Donadieu, alkū
nėmis atsirėmęs į kelius, 
padėjęs galvą tarp rankų, 
klajoja akimis ant Charme- 
so girios. Teresė švelniai 
remia savo galvą į petį vy
resnio brolio, kurį jai prie
glauda davė. Iš kur ji yra ? 
Kas tokie ją pametusieji nu
sikaltėliai ? Paslaptis, šis 
švelnus, paklusnus kūdikis, 
atsidavęs likimo žiauriam 
įstatymui, leidžia savo gy
venimą varge. Praeitis, atei
tis, nesvarbu jai. Klebonas 
jai pasakė, kad šis netikras 
rytojus, kurį ji gyvens, pri
klauso nuo Dievo. Ir kadan
gi Dievas yra getas, ji su 
pilna giedros širdimi mato 
einantį šį rytojų. Tačiau 
savo mažame gyvenime ji 
turėjo didelj skausmą, bet 
šis šešėlis greit dingo. Ji 
buvo visuomet tikėjusi, kad 
mama Baurainienė yra jos 
tikroji motina, kad Baiurai- 
nas, nuo kurio tačiau kaž

koks nujautimas ją stūmė, 
—jos tėvas/, kad Danielius 
—jos brolis. Bet vieną dieną 
—tai buvo dar prieš pirmą
ją Komuniją,—Danielius jai 
pasakė jos likimo paslaptį. 
Jos vargšė maža siela su
svyravo. Kaip tatai? Ji vie
na pasaulyje? Jos tėvai — 
tik augintojai? Jai skaudė
jo širdį, galvojant apie ma
mą Baurainienę. Priešingai, 
ji pajutd savo sieloje leng
vą pasitenkinimą, supratusi, 
kad anas žiaurus žmogus, 
kuris taip dažnai gręždavo 
girtas, nebuvo jos tėvas. Bet 
didžiausį skausmą jai pada
rė Danielius. Kaip batai? 
Tad jis ne jos brolis! Jis, 
kuris taip dažnai ją nešiojo 
ant savo rankų, kuris tiek 
puikių švilpynių padarė iš 
gluosnio žievės, kuris lipda
vo į medžius, kad parodytų 
jai šarkos arba varnos kiau
šinius, ir kuris ypač dar 
prieš penktus jos amžiaus 
metus ją išmokė daryti kry
žiaus ženklą, kalbėti Tėve 
Mūsų ir Sveika Marija! Da
nielius ne jos brolis! Ir šita 
maža mergaitė, nesuprasda
ma didumo nelaimės, kurią 
suteikia šitas žodis “prie
glauda,” ilgai verkė; dejuo
dama turėjo išplėšti šitą 
žodį “brolis” iš savo vai
kiškos širdies. Bet Danie
lius ją taip gražiai nura
mino, jai pareikšdamas, kad 
jis visuomet jai bus . dau
giau, kaip brolis, ir joje 
greitai įsiviešpatavo ramy
bė. Ką reiškė kraujo ryšys? 
Argi ji neturėjo jo meilės?
Tai ją ramino dėl ateities. 
Ir jos maža širdis, taip sa
kant, rado sau kampelį šito 
berniuko širdyje.

(Bus daugiau).

Pirmutinis viešas knygy
nas buvo įsteigtas Peter- 
boro miestelyje, New Hamp- 
shire valstijoje.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Sprl oriniai 
Mstrual

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 

kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mžn,

Studlo OotH'h

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
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X Metropolitan State Ban

ko tarnautojai šiomis dieno
mis paminėjo banko prez. 
Jono Brenzos 30 metų pre
zidentavimo, ir Antano Va
lomo 25 metų tarnybos, kai
po asistentas iždininkas, ju-

* biliejus. Iškelta puota ir a- 
biem įteikta dovanų. Šis lie
tuvių brolių Brenzų veda
mas bankas yra vienas pa
žangiausių. Net depresijos 
laikais išsilaikė ir apsaugo
jo indėlininkų sutaupąs.

X Lietuvių R. K. Susivie-
* nymo 160 kuopa .atstovais į 

Chicago Lietuvių Konferen
ciją išrinko R. Baliauską, 
Joną Petraitį ir pirm. Bru
no Papšį.

X Jaek Phillips, žentas 
žinomų mūs veikėjų M. ir K. 
Sriubų Ciceroje, šiomis die
nomis parvyko namo trijų 

k savaičių poilsiui. Per dešim
tį mnesių jis išbuvo vande
nyse laivyno tarnyboj. Džiau 
giasi pirmą syk pamatęs sa
vo sūnų, kurs gimė prįeš
penkis mėnesius.

X Albina Poškienė, DKK 
narė ir Moterų Sąjungos 
Chicago apskr. pirmininkė,

po tėvų mirties dar vis ne
sveikuoju. Apskričiai minint 
Motinos Dieną Ciceroj 
nors dalyvavo iškilmėse, bet 
taip buvo susijaudinus (tą 
dieną suėjo mėnuo nuo mo
tinos mirties), kad negalė
jo pusryčių programai va
dovauti. Ją pavadavo apskr. 
iždininkė K. Sriubienė.

X Kun. S. Valuckas, Vai
čekauskas, Klimienė, Meisti- 
ninkienė, Balsis, Mikužienė 
ir Bliudžienė išrinkti atsto
vais į Chicago Lietuvių Kon 
ferenciją iš Maldos Apašta
lavimo draugijos Brighton 
Park. Aukų paskirta $5.

X Sylvia Martinkaitė tri
jų metų amžiaus iš Town 
of Lake Šv. Kryžiaus ligo
ninėj sėkmingai pergyveno 
apendiko operaciją. Dabar 
jau parvežta namo 4516 S. 
Hermitage Avė.

Sumušė
William Hodes, 4501 Wa- 

sbington blvd., pasakė poli
cijai, kad trys .vyrai, vienas 
turintis revolverį, mušė jį, 
paskui atėmė iš jo $8 ir du 
laikrodžius, užpakalyje 4735 
Madison str.
Skelbkitės Dien. “Drauge’

Susirinkimai Mirt
Vance B. McClellan, 28 

YVest Side. — Moterų Są- metų, 5650 So. Natoms avė., 
jungos 55 kp. susirinkimas mechanikas, praeitą sekma- 
įvyks šį vakarą gegužės 9
d. Visų narių prašesne būti
nai dalyvauti, randasi svar
bių reikalų svarstymui.

dienį mirė šv. Luko ligoni
nėje nuo sužeidimų, kuriuos 
jis gavo šeštadienį, kai bu
vo sutrenktas gatvekario.

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PI/KITŲ

VARTOJAMAS NAUJAM FLABT1O MA- 
TililOIAg NATUBAJAK (HIM 
■PALVOS DANTŲ PLBJTOMIL

NAUJOS
buhibs Velvatone DANTŲriurros

$12.50
IKI $39.50 ŲŽ KIEKVIENA

NaataKtumte. Ba akaola. Natūrai*, apal- 
▼oa Nablunka. VlaoJ tely tlnomoa dantų 
plaltoa. Permatoma* eryatal olaar p laito*.

Plaakanoe amtelime, eaalterte, Patan- 
itneta*. Materials* labte p

| pamttal. Time* 4U*aaa tetarau

Darome p'eitaa (spaastas Ir 
gautas tik ii laisniuotų dentistų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1734 8. Ashland tari n. Moa. 32S1

M • Iki t. MtaU. an t IU t 
KAI.BAMB urruVMKA1

8S4S W. MU, Nt. and PI. Law. MOS 
SO N. Dearbom Itin. S0«, Šia B649 

▼IdurmlaaCIo vai. *—«. AatradlanJ ir
kMvtrtadiaaJ aas • Ud T.

A. t
MARIJONA

BKNDZA1TIENE
(po tėvais Valtetaltė)

Gyveno 6354 So. Trlpp Avė. 
Mirė Gcgr. 6 d. 1H44 m., 6:30 
vai. vakare sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo IS Ru
sei nių apskriėlo. Jurbarko par. 
Montvilų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Joną Ir marčią EsteJIe; 
brolio vaikus Antaną ir Juo
zapą Valinius ir Jų Aeintaa, 
Sophie Gaisai Jos vyrą Jerome, 
Marccila Sitter Jos vyrą Vin
centą ir jų Seimas Ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6612 So. 
Western Avė. latidotuvės (vyks 
ketvirtad., Geg. 11 d. 1344 m. 
IS koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta ) Gimimo šv. Panelės 
Marijos parapijos bažnyčią, ku 
rloje (vyks gedulingos pamal
dos ui velionės sielą. Po pa
maldų lute nulydėta | Šv. Ka- 
simlero kapines.

NiioSIrdėlal kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę — Sdone, Marti,
Brolvaikiai ir Giminės, 
iuaid. direktorius Antanas B. 

Petkus. Telef Grovehill 0142.

Vargdienių Seserų Gildos
susirinkimas įvyks šį vaka
rą, gegužės 9 d., tuoj po pa
maldų Aušros Vartų parap. 
mokyklos salėj. Malonėkite 
kuo skaitlingiausiai atvykti 
ir pasitarti ateities reika
lais; taip pat išgirsite ra
portą iš seimo. Valdyba

Cicero. — šv. Antano Pa
rapijos Namų Savininkų klū 
bo svarbus susirinkimas bus 
gegužės 17 d., 7:30 vai. vak., 
parapijos svetainėj.

Visi klūbo nariai prašomi 
susirinkti ir naujų atsivesti. 
Daug yra dalykų, kuriuos 
klūbo nariai turi apsvars
tyti. Mes, namų savininkai, 
šiais laikais turim susirū
pinti savo namais ir miesto 
pagerinimais, taipgi kad tak
sai nebūtų aukšti. Jeigu vi
si susirūpinsim, viskas bus, 
tvarkoje ir nereikės niekam 
skųstis. A. Valančius.

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A A
Ą. A. ONA DEVEIKIENE (KAZLAUSKAITE) •

Gegužės (May) 9 d., 1943 m., anksti rytą apleido šį pasaulį. 
Paliko mylintį vyrą Kazimierą, du sūnus Edvardą ir Kazimierą, 
abu karo tarnyboje, dvi dukteris Lorettą ir Florence, brolį Bla- 
žiejų Kazlauską ir jo šeimą ir daug kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų. Velionės kūnas buvo palaidotas šv. Kazimiero kapinėse 
gegužės 13 d.

Dėl tos liūdnos atminties atsibuvo gedulingos pamaldos Šv. 
Antano bažnyčioje. k

Miela brangi mamyte, ilsėkis Viešpaties ramybėje ir lauk 
mūsų ateinant.

Nuliūdę pasilieka —
Vyras, Sūnai, Dukterys, Brolis ir kitos Giminės.

.AHA
KAZIMIERAS PAULIUS

Persiskyrė su šiuo pasaulju geg. 6 d., 11:55 v. vakare, 
1944 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Žvingių parap., Laumėnų kaime.

Amerikoje išgyveno 34 metus.
Palijo dideliame nuliūdime moterį Zofiją, 2 sūnus Charles, 

jo moterį Alice ir jų šeimą, Joseph, jo moterį Eieonore, 2 duk
teris Anna, jos vyrą Antaną Jokolis ir šeimą, Adolphina, jos 
vyrą Dr. Charles Sveneiskas ir šeimą, brolį Joną, jo moterį 
Elzbietą įr šeimą, 2 seseris Barborą Lindikus, jo vyrą Vin
centą ir šeimą, Domicėlę Kungienę, jos vyrą Vincentą ir šei
mą, pusseserę Kunigundą Jotkieaę, vyrą Edwardą ir šeimą, 
sesers sūnų Juozapą štaroną ir šeimą ir daug kitų giminių. 
Lietuvoje paliko 3 brolius ir 4 seseris.

Kūnas pašarvotas randasi namuose, 4530 So. Mozart Avė.
Laidotuvės įvyks trečiadieny, gegužės 10 d., 8:30 vai. ryte 

iš namų į Nekalto Prasidėjimo Svenč. Panelės parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Paulio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, Sūnūs, Marčios, Dukterys, žen
tai, BroHb ir kiti Giminės.

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius J. Liulevi- 
čius, Tel. Laf. 3572.

Prašom nesiųsti gėlių.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti........
STOK E R COAL, Aukštos rūšies,
2 syk plautos. Chemiškai prirengtos’
BLACK KAND LŲMP...................£11 25
PETROLEUM OOKE (Co«rse)..« J2 50 
PETROLEUM OOKE (PMe Raa) $1Q*95

Remkite ir platinkite "Draugę", nes jis ir 

jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

FOR
VALOR

Dar nėra medalių motinoms... nė jokių tar
nybos ženklų paskelbiant jų herojišką kantrumą 
ir ištvermę Naminiam Fronte. Vieton to, Chica
ga išreikš savo dėkingumą su gėlėmis Motinų 
Dienoje, Gegužės 14 d.

Motinėlė gaus geriausį pasirinkimą jos gėlių, 
jei jūs užsakysite iš anksto šią savaite iš savo 
Allied gėlininko.

ALLIED FLORISTff ASSOCIATION OF ILLINOIS

Pasakykit su gėlėms

ZOFIJA RAUDONIENĖ 
(po tėvais Jelen)

Gyveno 1318 So. Tripp Avė.
Mirė geg. 6 d.. 1944, 3 vai. pp., sulaukus senatvės.
Gimė Vienoje, Austrijoje.
Amerikoje išgyveno 50 metų.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Joną, 7 dukteris Valeria 

ir žentą Bodeker, Catherine ir žentą John Kasul, Angeline 
ir žentą Joseph Dargas. Lillian ir žentą Anthony Migonis, 
Josephine ir žentą George Migonis, Anna ir Mary; 5 anukus 
ir daug kitų giminių, draugų-gįų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Nosek & Sons koplyčioje, 1511 So. Pu
laski Rd.

Laidotuvės įvyks trečiad., geg. 10 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Our Lady of Lourdes parap. baž
nyčią, 15th St. ir Keeler Avė., kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į St. 
Adalbert’s kapines.

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

Nuliūdę:
Vyras, Dukterys, žentai, Anūkai .Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Joseph Nosek, Tel. Lawndale 1150.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
PHONE 9009

patarnavimas — Moterie patornauja.
1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IB NAKTĮ

į tt V 
|V ų 

11K '< 
IlteK

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Califomla 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčias VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGBS 
(1390 lc.)

Pirmadianialn ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NULIŪDIMOj|^^M^ALANDOIE 

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi muHtHiiimnninniniiiiitiiimiiimminiiii 
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!

/ 1 '

imiiMiimiiiiiimiimiimtimintimiiimitii

PERSONALIZED MKMORIAUS AT NO ADDITIONAL COSTI 
PARTICULAR PKOPLE PREFER PACHANKIS PKODCOTION8 

DIBTRIBUTORS OF THB FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Moat Beaatlfnl—Mos* Balliiihia Siu—it B—S ta Tha W«rtA 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KRELPKims prie —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamhar of Commercs

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCUA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street

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

| LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laido tuvių 
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir NalcU

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
8867 LITUANICA AVĖ. Phone VARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4848 80. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8571

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED 8T. 710 W. 18th STREET
_________________Tftieplione YARDS 1419________________

L Te ZOLP
1648 WE8T 46th ST. Phone VARDS 0781

MAŽEIKA
8019 LITUANICA AVĖ

EVANAUSKAS
Phone VARDS 1188—89

LACHAWICZ IR SUNAI
8814 WE8T 23rd PLACE 
16750 g. MICHIGAN AVĖ

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5760 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ Phone PULLMAN 9061
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Kunigas kalbėjos su Stalinu Maskvoje

DŽIAUGIASI BOLŠEVIKAI KAIP GELE2ELE RADĘ
LENKAS AMERIKIETIS KUNIGAS MATĖS SU STALINU DU KARTUS. KĄ 
GI STALINAS JAM PRIŠNEKĖJO? LABAI GRAŽIŲ ŽODŽIŲ. BET DARBAI 
KĄ KITKĄ RODO.

“Chicago Tribūne”, gegu
žės 7 d., 1944 m., padavė ži
nią iš Maskvos. Šioje žinio
je yra pasakyta, kad kuni
gas Stanislovas Orlemanski 
jau Rusijoje yra išbuvęs 12 
dienų, lankydamas Rusiją. 
Gegužės S dieną lenkas ame
rikietis kunigas Orlemanski 
po antro pasimatymo sn 
Juozapu Stalinu pareiškęs, 
kad sovietų vadas “yra tik
rai draugiškai nusiteikęs 
Katalikų Bažnyčios atžvil
giu”. Kunigas Orlemanski 
pareiškęs, kad ^busimieji 
įvykiai įrodys” Stalino 
draugiškumą Katalikų Baž
nyčios atžvilgiu. Taip pat 
sakoma, kad Stalinas “norįs 
stiprios, nepriklausomos de
mokratiškos Lenkijos”, ir 
kad “jis neturįs intencijos 
kištis į Lenkijos vidaus rei
kalus”.

Atrodo, kad kun. Orle
manski yra patenkintas sa
vo kelione ir laiko Staliną 
ir Molotovą “dideliais vy
rais”. Jis kalbėjos su dviem 
vadais Kremliuje dvi valan
das praeitą ketvirtadienį 
(gegužės 1 d> ir pasakė, 
kad “rezultatai perviršijo jo 
lūkesčius”. Jo pirmas pasi
matymas su Stalinu įvyko 
balandžio 28 d.
ŠIA PROGA MES TURIME 
PASAKYTI TIESOS ŽODĮ

1. Vienas dalykas yra saky
ti, kad aš draugiškai nusi
teikęs Katalikų Bažnyčios 
atžvilgiu, kitas dalykas tai 
darbais įrodyti. Iki šiol Juo
zapas Stalinas ir jo pagel- 
bininkai neįrodė darbais, 
kad jie draugiški Katalikų 
Bažnyčiai. Kaip tik priešin
gai. Stalino komunizmas 
persekioja katalikus ir jie 
už savo religinius įsitikini
mus yra patalpinti koncen
tracijos stovyklose, kalėji
muose; ne vienas jau ten 
mirė už Religiją ir sąžinės 
laisvę. Šimtai lenkų, lietu
vių, latvių, estų ir kitų tau
tų kunigų šiandien randasi 
bolševikų kalėjimuose. Tūk
stančiai lenkų, lietuvių, lat
vių ir estų katalikų šian
dien randasi bolševikų kon
centracijos stovyklose arba 
kalėjimuose. Ar tai Stalino 
draugiškumas Katalikų Baž
nyčios atžvilgiu? Kol nebus 
išleista iš kalėjimų tie žmo
nės, kurie miršta už tautos 
sąžinės laisvę, tol mes pasa
kymą, kad “Stalinas drau
giškai nusiteikęs Katalikų

Bažnyčios atžvilgiu” laiky
sime grynu melu. Kol Sovie
tų Rusijoje nebus religinės, 
spaudos ir draugijų laisvės, 
tol mes kartosime, kad me
las yra sakyti, kad “Stali
nas yra draugiškai nusitei
kęs Ktalikų Bažnyčios at
žvilgiu”.

* * *
%

2. Kai 1939 metais rude
nį Maskvoje lankės Lietu
vos, Latvijos ir Estijos mi- 
nisteriai, tada Stalinas ir 
Molotovas pareiškė, kad So
vietų Rusija nesikiš į tų val
stybių vidaus reikalus, ir 
net sutartyje tai buvo nu
matyta. Bet 1940 metais, 
birželio 15 dieną Sovietų ru
sų armija okupavo Lietuvą, 
Latviją ir Estiją ir ten įve
dė bolševikišką “tvarką” 
prieš žmonių norą ir prie
vartos keliu Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją prijungė prie 
Rusijos.

1939 metais rudenį Stali
nas ir Molotovas kalbėjo 
lietuviams ir estams, kad jie 
norį, jog Lietuva, Latvija ir 
Estija būtų nepriklausomos 
valstybės. Bet 1940 metais 
tuos kraštus ginklu pagrobė 
ir tuos kraštus okupavo, ir 
tūkstančius gyventojų iš tų 
kraštų išgabeno į Rusijos 
gilumą vien tik todėl, kad 
tie žmonės norėjo nepri
klausomos Lietuvos, nepri
klausomos Latvijos ir • ne
priklausomos Estijos.

* * *

3. Taip pat tenka primin
ti kun. Orlemanskiui, kad 
kai Lenkija kovojo su na
ciais 1939 metų rugsėjo mė
nesį, tada Stalinas ir Molo
tovas smogė kardu Lenkijai 
į nugarą. Ir Hitleris su Sta
linu pasidalino Lenkiją. 
Tūkstančiai Lenkijos gyven
tojų buvo išgabenta į Rusi
jos gilumą, šiandien dar 
daug lenkų kataliku ir ku
nigų randasi bolševikų ka
lėjimuose. Kodėl kun. Orle
manski nepaprašė Stalino, 
kad jis leistų jam aplankyti 
kalėjimus, kur randasi len
kai, kovoj ą už savo tautos ir 
religijos laisvę? Jei kun. Or- 
lemanskis būtų nuvykęs į 
bolševikų kalėjimus, jis ne
būtų galėjęs pasakyti, kad 
Stalinas yra “draugiškai 
nusiteikęs Katalikų Bažny
čios atžvilgiu”. Jei kun. Or- 
lemanskis būtų aprinkęs ka
pus tų kunigų, kurie mirė už 
tikėjimą Rusijoje, jis nebū

tų galėjęs pasakyti, kad 
Stalinas “draugiškai nusi
teikęs Katalikų Bažnyčios 
atžvilgiu”.

4. Bolševikai kun. Orle- 
manskį nusitvėrė ant savo 
meškerės ir naudoja savo 
propagandos tikslams. Keis
tas tas Orlemenkis, dar 
keistesnis ponas Stalinas, 
kuris naudoja tokias prie
mones bolševikų propagan
dai. Tik naivus ir nekritiš
kas asmuo gali tikėti šiai 
komedijai, bet akylus žmo
gus gerai žino komunizmo 
tikslus ir nesiduos klaidina-, 
mas.

Kai Stalinas duos Rusijos 
žmonėms laisvę, kai jis ati
darys kalėjimo duris vi
siems, kurie kalėjimuose 
randasi tik todėl, kad jie no
ri laisvės, kad* jie nori sąži
nėj laisvės, tada mes pasa
kysime, kad Stalinas atver
tė kitą lapą, kad juo galima 
pasitikėti. Bet kol to nėra, 
mes sakome, kad bolševikai 
varo keistą propagandą su
klaidinti žmones.

* * * Z

5. Teisybė reikalauja pa
sakyti, kad rusų bolševikai 
atvykę į Lietuvą iš Rusijos 
gilumos, 1941 metais, birže
lio 15 d., tuojau puolės prie 
kunigų ir norėjo, kad Lietu
vos kunigai būtų bolševikų 
šnipais. Bolševikai prievar
tos būdu vertė kunigus tar
nauti rusų bolševikams. Bet 
Lietuvos kunigai verčiau 
bevelijo eiti į kalėjimus, bet 
savo sąžinės ir tikėjimo ne
pardavė už rublį ir gražius 
pažadus. Daugiau kaip iš 
tūkstančio Lietuvos kunigų, 
tik vienas kunigas nuėjo 
tarnauti bolševikams, o kiti 
paliko ištikimi Kristui ir Jo 
Bažnyčiai.

♦ * ** •
Iš kelių tūkstančių Ame

rikos kunigų, bolševikai su
rado tik vieną kunigą, kuris 
nuvažiavo į Maskvą pas Sta
liną. Ir dabar džiaugiasi 
Stalinas tarsi geležėlę radęs. 
Bet tik geležėlė ir tėra.

Mes katalikai ir dabar ži
nome kas yra bolševizmas ir 
nacizmas. Tai yra žmoniško 
gyvenimo priešai, kurie ap
vagia ne tik žmogų, bet ir 
jo protą, sąžinę ir jausmus. 
Tose santvarkose žmogus 
tėra pastumdėlis. Mes esa
me žmonės, todėl išganymo 
ieškome ne pas Staliną ar 
Hitlerį, o pas Kristų ir savo 
pačių pastangose.

Heroiškumo pavyzdys

Kunigas palaimino vyrus, kurie Į ji 
šautuvus atstatė
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KAREIVIAI ŠOVĖ VIRŠ KUNIGO GALVOS, KAD NE
PATAIKYTŲ. PASKUI NACIS OFICIERIS NUŠO
VĖ KUNIGĄ.

NEW YORK. — Naciai 
kitą Italijos kunigą nužudė, 
kad jis davė prieglaudą par
tizanams. Apie tai paskelbė 
Salerno laikraštis II Cor- 
riere, kuris cituoja patiki
mus šaltinius. Apie tai pra
neša Karo Informacijos Ofi
sas. Laikraštis rašo, kad ku-

Trijų metų Caroll Mackall iš Clevelando išdidžiai po- n^as Morosini atlaikė šv. 
zavo fotografui po laimingos nelaimės. Ji įsėdus į tėvo mišias, paskui nuėjęs į mir- 
automobilių įvažiavo į garažą. Automobilių sudaužė, ga
ražo duris išlaužė, bet pati nei mažiausiai nesusižeidė.
(Acme-Draugas telephoto)

Iš karo frontų

Lietuviai chicagiečiai kariai 
nukentėjusių sąraše

Karo departamentas ge
gužės 6 dieną pranešė 777 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
yra pažymėti nuostolių są
raše, dalyvaujant jiems Azi
jos, Europos, Viduržemio, 
pietų Pacifiko ir pietvaka
rių' Pacifiko apylinkių karo 
frontuose. Sąrašas praneša, 
kad 772 kareiviai yra kaipo 
dingę kovose, ir penki kaipo 
žuvę.

Nuostolių sąraše 58 vy
rai yra iš Illinois valstijos, 
16 iš jų yra iš Chicagos.

Nukentėjusių karo fron
tuose karių skaičiuje yra

bert D. Gricius, jo motina 
Mrs. Anna D. Gricius gyve
na 6147 So. Ellis avė.; Cpl. 
Charles P. Stockus, jo mo
tina Mrs. Nellie Stockus gy
vena 929 W. 33rd str., ir 
pvt. Aibert G. Sowa, jo mo
tina Mrs. Rose Sowa gyvena 
4401 So. Wolcott str.

Nukentėjusių karo fron
tuose kareivių skaičiuje 10 
vyrų yra iš" Indiana, 5 iš 
Iowa, 5 iš Michigan ir 24 iš 
Wisconsin.

ties vietą meldės už tuos, 
kurie buvo atsakomingi už 
jo mirtį. Kunigas prašė Die
vo, kad jiems atleistų. Kai 
šautuvai pakilo, kunigas pa
laimino vyrus. Laikraštis 
pastebi, kad tai yra patrio
tiškumo ir krikščioniško 

'uolumo pavyzdys. Kareiviai 
šovė virš kunigo galvos, kad 
į jį nepataikytų. Nacių ofi- 
cieris tada ištraukė savo re
volverį ir nušovė kunigą.

Kunigas Cagioli buvo nu
žudytas, Reggio Emilia, Ita
lijoje, neo-fašistų pareigū
nų, pasak pranešimo Šveica
rijos telegrafo agentūros. 
Kunigas buvo apkaltintas, 
kad jis gelbsti sąjunginin
kams.

Apie tai rašo “The Regis
ter”, gegužės 7 d., 1944 m.

Sgt. Gricius, cpl. Stockus 
ir pvt. Sowa pažymėti sąra- Į 
še, kad jie nukentėję Vidur-

pažymėti šie vyrai: Sgt. Al- žemio apylinkės kovoje.

Šiurpi tragedija Chicagoje

Istorija apie dėžę, kurioje rastas 
/ moteriškės lavonas

Esame rašę. kad iš Chica
gos į Los Angeles buvo nu
siųstas dėžėje moteriškės la
vonas. Įtartina dėžė buvo 
pastebėta Los Angeles sto
tyje praeitą penktadienį, kai 
tarnautojas pastebėjo bė
gant iš dėžės kraują.

Praeitą sekmadienį Chica
gos policija tikėjo, kad ji 
atpažino moteriškę, kurios 
lavonas buvo nusiųstas į

bom gatvės stotį. Tas įvy
ko sekmadienį (balandžio 30 
d.). Vyras ir vaikas įsėdo į 
cab ir nuvažiavo į viešbutį. 
Iš viešbučio dėžė buvo nu
gabenta į stotį. Už nuveži
mą buvo sumokėta $5.

McCord pareiškė, kad vy
ras, kuris gabeno į stotį dė
žę, pasakęs jam. jog dėžėje 
esą radio įrankiai.

Policija ieškojo vyro ir
Los Angeles stotį iš Chica- vajko kurie gabeno įtartiną
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Manoma, kad moteriškės 
lavonas dėžėje buvo išga
bentas iš viešbučio.

Viešbučio svečiai mote
riškę atpažino iš fotografi
jos kaipo Mrs. Louise VHle- 
gas, 24 metų, airių kilmės. 
Ji gyveno Racine viešbuty
je, 1163 Harrison str., su 
savo vyru Soylo Villegas, 
meksikiečiu. Abu buvo karo 
darbininkai. Atpažinimą pa
darė Sam Hamdian, viešbu
čio prižiūrėtojas. Fotografi
ja buvo pasiųsta į Los An
geles nustatyti aukos tapa
tybei.

• ¥ •
Policija surado viešbučio 

kambarį per cab vairuotoją 
Arthur McCord, kuris pa
reiškė, kad vienas vyras, ly
dimas vaiko, paprašė, kad 
būtų dėžė nuvežta į Dear-

dėžę į stotį.
Sakoma, kad Villegai gy

venę viešbutyje apie tris sa
vaites. Viešbučio prižiūrėto
jas matęs Mrs. Villegas ba
landžio 28 d. vakare.

Kariai pastatė Pacifiko 
saloje bažnyčia

NEW YORK. — Arkivys
kupas Francis J. Spellman 
gavo iš kareivio J. Farley, 
New York, laišką, kuriame 
rašoma kaip kareiviai pa
gelbėjo kapelionui kunigui 
Francis X. Shannon’ui pa
statyti bažnyčią pietų Paci
fiko saloje. Didysis altorius, 
jis rašo, buvo dedikuotas ar
kivyskupo Spellma’no moti
nai. Per septynias savaites 
buvo baigta statyti bažny
čią.

Įvairios — Įdomios

....ŽINIOS
Huntington Park, Calif.—

Iš valdžios gautas sutikimas 
statyti Šv. Pranciškaus li
goninę, Huntington Park, 
Calif. Ligoninė bus Šv. 
Pranciškaus seserų ir krikš
čioniškos labdarybės nuosa
vybė. Seserys tvarkys ligo
ninę. Ligoninė kainuos 
$600,000. Bus trijų aukštų. 
Numatyta 100 lovų.

NEW YORK. — Mar- 
quette sąjunga dėl katalikų 
indijonų misijų švenčia 40 
metų gyvavimo sukaktį. Ta 
proga New Yorke, šv. Pat
riko katadroje gegužės 14 
dieną bus atlaikyti iškilmin
gi mišparai, kaipo padėkos 
malda.
J-------

Per miegų iškrito 
pro langų

Dvidešimt keturių metų 
amžiaus vyras, 1372 Sedg- 
wick str., iškrito iš trečiojo 
aukšto miegamojo kambario 
lango. Atrodo, kad iškrito 
pro langą, kai vaikščiojo 
miegodamas. Jis nusilaužė 
kulšnį ir žandą. Nelaimė
įvyko praeitą sekmadienį.

* • *

Mergaitė atpažino 
plėšikų

Peter Sadowinicky,# 24 
metų, 2019 North avė., buvo 
atpažintas praeitą sekma
dienį panelės Helen Kenar, 
22 metų, Citizens Loan ir 
Service kompanijos kasinin
kės, 2234 Chicago avė., kai
po vienas iš dviejų vyrų, ku
rie apiplėšė ofisą balandžio 
24 dieną ir pagrobė $2,200.

♦ * *

Sugrįžo
Tūkstantis karių iš 2-ojo 

pėstininkų dalinio, Illinois 
rezervo milicijos, sugrįžo į 
Chicagą specialiu traukiniu, 
praeito sekmadienio vakare. 
Jie buvo dvi savaites prie 
potvynio pareigų, palei Mis
sissippi upę, pietų Illinois 
valstijoje.

♦ if. #

Bandė
Miss Frances Hali, 40 me

tų, 2734 Jackson blvd., Mor- 
rison viešbučio kasininkė, 
pranešė policijai, kad neg
ras ją sučiupo ir bandė nu
traukti į gatvelę anksti pra
eitą sekmadienį.

* sp, w»

Daugiau
Imant proporcionaliai, 

Chicaga turi daugiau negrų,
negu New Yorkas.
--------- -------------------------------

"MIRACLE" sienomsinnnvuu _M A j 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.

proauom 
pasti pom*
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MIRACLE WALL FINISH

BERLAND'S
PAINT STORE 

rri.t»tomigi7 S. Halsted St.
Visur CANAL 1684

Pietvakarių Krautuvė 8618 West 261 h Street
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