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3,500 aliantų lėktuvų numetė 
5,000 tonų bombų ant nacių taikinių

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

—Abraham Lincoln

Pradėjo of ensyyą Anzio f ronte
LONDONAS, geg. 23. — 

Penktą dieną atnaujintos 
orinės ofensyvos, maždaug 
3,500 sąjungininkui lėktuvų 
šiandien puolė nacių aerodro 
mus, geležinkelių centrus ir 
kitus militarinius taikinius, 
ant kurių numetė suvirs 
5,000 tonų bombų.

Vichy radio tinklo stotys 
sustojo transliavusios šį va
karą, kas nurodo, jog alian
tai tebetęsia dienos atakas.

Vėlai vakare, vokiečių ra
dio vis dar transliavo įspė
jimus, kad sąjungininkų lėk 
tuvai skraido virš vakari
nės Vokietijos.

Apie 750 Amerikos lėktu
vų pradėjo atakas anksti 
ryte, kuomet puolė taikinius

NACIAI SAKO TEIS 
ALIANTŲ LAKŪNUS

LONDONAS, geg. 23. — 
Vokiečių “liaudies teismai’' 
teis sąjungininkus lakūnus, 
kurie buvo priversti nusi
leisti Vokietijoje po atakų 
ant įvairių taikinių Vokie
tijoje, anot vokiečių radio 
pranešimo.

Nuo pat sekmadienio, kuo 
met dideli skaičiai aliantų 
naikintuvų skrido virš Vo
kietijos, nacių propaganda 
sako jie labiausiai atakavo 
traukinius vežančius mote
ris ir vaikus, ir kulkosvai
džiais šaudę į ūkininkus 
laukuose. * V

Šis nacių pranešimas pri
mena jų pr. m. gruodžio 23 
d. padarytą pareiškimą, kad 
britai ir amerikiečiai lakū
nai, kurie randasi nacių be
laisvėje, bus teisiami kaipo 
“karo kriminalai.”

>

Rusai atmušė naciu 
atakas prie Tiraspolio
MASKVA, geg. 23.—Rusų 

komandos pranešimas sakė 
rusai kariai užmušė 300 na
cių karių ir sunaikino tris 
šarvuotus vežimus netoli 
Tiraspolio. Anot pranešimo, 
tas smūgis suduotas atmu
šant nacių atakas ant rusų 
pozicijų prie Tiraspolio.

Netoli Stanislavovo, Len
kijos geležinkelių centro, 
rusų artilerija sumušė vo
kiečių žvalgybinę patrolę.

KALENDORIUS 

Gegužės 24 d.: šv. Mari

jos Krikščionių Pagalbos,

Šv. Joana; senovės: Gina.
,Geg?^’ 25.dL!V‘ “"/t' Netolimoj olandų NauloJ 

Gvinėjoj, japonai sulaikorijus VII; senovėb: Agis ir 
Milusa.

ORAS
Ūkanota. Gali būti lietaus

Kaina Sc Chicago, Illinois, Trečiadienis, Gegužės (May) 24 d., 1944 m.

Prancūzijoje ir Vokietijoje.
Kaip tik pirm tai suvirš 
1,000 britų bombėrių ataka' 
vo Dortmundą ir Brunsvi- 
ką, Vokietijoje, ir kitus tai
kinius Europoje.

Iš 1,700 atakose dalyva
vusių Amerikos lėktuvų, tik 
vienas bomberis ir trys nai
kintuvai negrįžo. Nakties 
metu britai prarado 35 lėk
tuvus.

Amerikiečių taikinių tar
pe buvo Epinal ir Chaumont 
geležinkelių centrai, ir A- 
vord, Orleans-Bricy, Bcur- 
ges, Etampes - Mondesire,
Caen ir Chateaudun aerodro pu Amerikos aprūpinti prancūzai kariai (kairėje) saugo priešo karius Castelforte 
mai, visi Prancūzijoje. Tai- Italijoje. Naciai buvo suimti antroje aliantų ofensyvos dienoje. (Nuotrauka Acme foto Į čių kariuomenės 
kiniai Vokietijoje kol kas grafo Charles Seawood, dėl War Picture Pool: Acme-Draugas Telephoto.)
neišvardinti.

Sunaikino 213 japonu 
lėktuvu Burmoj-lndijoj

KANDY, Ceylon, geg. 23. 
—Pietryčių Azijos štabas 
pranešė, kad per 10 savaičių 
sąjungininkai sunaikino 213 
japonų lėktuvų Burmos-In- 
dijos frontuose.

Anot pranešimo, kitas 31 
gal buvo sunaikintas.

Raportai apie kariuome
nių žygiavimą sakė didelės 
‘ ‘ monscon” audros trukdo 
sąjungininkų žygiams užim
ti japonų Myitkyina bazę.

Vienas sąjungininkų dali
nys, po Pulk. Henry Kinni- 
son komanda, atakavo į 
šiaurę nuo Myitkyina gele
žinkelio, bandymas įsiveržti 
į: priešo laikomą miestą, ir 
pasivarė pirmyn 1,500 jar
dų.

Naujas taksu planas 
pasiustas Prezidentui
WASHINGTON, geg. 23 

—Kongresas šiandien pa
siuntė lengvesnį taksų išro- 
kavimo planą Prezidentui.
Vadai sako jie tikri, jog na, pagimdė ketvirtinukus 
Prezidentas tą bylių pasira-1 —tris berniukus ir mergai- 
šys ir tuo padarys paleng-jtę. Raportas sakė motina ir 
vinimą milionams taksų mo-: kūdikiai sveiki. Moxhamai 
kėtojų. I turi penkis kitus vaikus.

Kaujasi su japonais prie Tor upės
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS

N. Gvinėjoj, geg. 23.—Ame
rikiečiai taiso Wa.kde salų 
aerodromus ir galės jais 
naudotis atakoms prieš visą 
Naują Gvinėją, olandų Rytų 
Indiją, ir net Philippinų 
salas. - •

amerikiečių karių žygiavi
mą į du kitus svarbius ae
rodromus.

-
PRANCŪZAI SUIMA VOKIEČIUS KARIUS ITALIJOJE

JAPONAI UŽĖMĖ DAR Rusija pasiruošusi
pripažinti De GaulleKITA HONAN MIESTĄ

CHUNGKING, geg. 23.— 
Kinijos aukštoji komanda 
pripažino, kad japonai užė
mė Lushih miestą, Honan 
provincijoje, tik 18 mylių 
nuo Shensi sienos.

Japonų jėgos šiuo laiku 
stumiasi į Tungkwan pusę, 
kur randasi įėjimas įi šiaur 
vakarinę Kiniją.

CHUNGKING, geg. 23.— 
Raportai iš fronto sakė ki
niečių armija pradėjo dide
lę kontrofensyvą Honan 
provincijoje, ir jau atsiėmė 
kelias strategines vietas.

Kiniečių da.'iniai, kurie 
žygiuoja į Burma sieną iš 
Salween upės, perkirto se
nąjį Burma kelią prie Che- 
fang, tik 28 mylias nuo Bur
mos sienos.

Ir vėl kefvirtinukai
LONDONAS, geg. 23. — 

Mrs. Daisy Moxham, iš 
Southend, brito lakūno žmo-

Taiklus priešo 
šaudymas Laiko amerikie
čius prispaustus prie Tor
upės, Toem apylinkėje, kur netolimų taikinių Marshall
jie išlipo trečiadieny. Ame
rikiečių ofensyvos objektai 
yra Sarmi ir Maffin įlankos 
aerodromai.

Liberator lėktuvai ataka
vo Sorido, ant Biak' salos, 
su 90 tonų, bombų. Viduti
nioji bomberiai ir naikintu
vai atakavo japonus Naujos 
Gvinėjos krante.

WASHINGTON, geg. 23. 'LONDONAS, geg. 23. —
— Šiandien sumota, jog 
Rusija, nežiūria#* Amerikos 

opozicijos tokiam žygiui, 
yra pasiruošusi pripažinti 
Gen. De Gaulle pavadintą 
laikiną vyriaušybę kaipo 
teisėta Prancūzijos vyriau
sybe, kuomet tas kraštas 
bus išlaisvintas.

Amerikos State Departa
mentas nepripažįsta De Gau 
lie kaipo ‘‘laikinos vyriau
sybės” vadą ir sako Prancū
zijos žmonės turi demokra
tiniu būdu pasirinkti vadus.

Prašo raporto apie
47 lakūnų sušaudymą
LONDONAS, geg. 23. — 

Užsienių reikalų sekretorius 
Eden pranešė parlamentui, 
kad jis yra prašęs Anglijos 
ministerio Stokholme su
teikti pilną raportą apie 
pranešimą, būk nacių sargai 
be atodairos sušaudė 47 bri
tus lakūnus barakuose, aikš 
tėse ir fabrikuose.

Eden taipgi pranešė, kad 
jis šiuo Laiku neturi dau
giau žinių apie tai, ir negali 
papi’dyti savo pirmojo pra
nešimo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ PEARL HARBOR. — 

mortarų I Amerikos lėktuvai sekma
dieny numetė 250 tonų bom 
hų ant Wotje atolio ir kitų

salyne.
Iš LONDONO — Naciai gali tekt net ir seniau atga-

|ved& karinį stovj Olandijo
je ir sakė sušaudys kiekvie-
ną olandietį, kuris stabdys1 šistai Ostlandui, į kurį fteina 
darbą. ir vokiečių okupuo’oji Lie-

IS I JIN DONO — Indi los tuvi, buvai paskyrę savo 
Vicerov VVavell nesenai bu- irartijo® atstovu grafą dl
vo nuskridęs J Burmos fran
tą.

Partizanai 3-čią kartą 
atsiėmė Trebnj miestą

šios dienos pranešimas sakė 
j.VgosIagąi partizanai trečią 
kartą atsiėmė Trebnj mies
tą, Slovėnijoje, kuris yra 
svarbus geležinkelių punk
tas.

Pranešimas taipgi sakė 
vokiečių ofensyvą Lika pro
vincijoje taip pat buvo su
stabdyta, o priešo operaci
jos rytinėj Bosnijoj sutru
pėjo. Partizanai suėmė dide
lius kiekius priešo karo 
reikmenų Bosnijoje.

Anot komunikato, vokie
čiai išdegina visus kaimus, 
per kuriuos jie pasitraukia.

Tokyo raportas sako 
japonų generolas mirė

NEW YORKAS, geg. 23. 
—Tokyo radio vakar prane
šė, kad Maj. Gen. Kunio 
Osonoye, žinomas kaipo 
“džiunglių karų” ekspertas, 
šiomis dienomis mirė. Anot 
pranešimo, jis ‘‘susirgo tar
naudamas fronte.” Pranešė
jas nepasakė kuriam fronte, 
bet spėjama, kad tai buvo 
Burmoje.

Žinelės iš nacių okupuotos Lietuvos
(LKFSB) Jau iki 1943m. Lietuvoje vieną naktį sudau 

liepos 1 d. vokiečiai į Lietu- j žė visas universitetų ir gim- 
vą buvo atgabenę 4,700 šei- nazijų iškabas.
mų kolonistų. Vokiečiai bu
vo suplanivę į Lietuvą at
gabenti dar 26,000 kolonis
tų iš Vokietijos, bet dabar

bentuosius iškraustyti.
—Savu laiku Italijos fa

Foasombrone.
—Jau seniau vokiečiai

Price 3c

8-toji armija atakuoja Liri klony; 
vokiečiai pripažįsta evakuavę Pico

SU SĄJUNGININKŲ AR
MIJA, Anzio, geg. 23.—Ke
lias valandas po pėstininkų 
ofensyvos prieš vokiečius 
Anzio fronte, sąjungininkai 
jau randasi prie pat savo 
pirmųjų objektų. Priešo opo 
zicija iki šiol nedidelė.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, geg. 23.—Sąjungi
ninkų armija Anzio fronte 
šiandien pradėjo didelę ofen 
šyvą. Tuo pat metu britų 
aštuntoji armija pradėjo 
varytis prieš Hitler liniją iš 
rytų pusės. Tais žygiais pra 
dėta nauja fazė Italijos mū
šių, kurių tikslas yra vokie- 

išnaikini
mas.

Penktos armijos jėgos tuo 
pačiu laiku atakuoja nacių 
pozicija® pakrantėje — tik 
22 mylias nuo Anzio pozi
cijos.

Karo laivai bombarduoja 
nacių pozicijas, ir tuo pade
da penktąja i armijai. Tankų 
lydima ofensyvą prasidėjo 
anksti šį rytą, ir smarkiai 
veržiasi į Cisterna, prie Api

Nugalėjus nacius bus JaP°na> leidžia šelpti 
galima mažinti armiją belaisvius Philippinuos

WASHINGTON, geg. 23 ^ASHINGTON, geg. 23.
—Karo Departamentas pra
nešė senato pokariniam ko
mitetui, kad po Vokietijos 
nugalėjimo, ir pirm negu 
Japonija bus nugalėta, bus 
galima daliniai demobilizuo
ti kariuomenę, bet Laivyno 
Departamentas sakė laivy
nas turės būti palaikomas 
pilnumoje kol nugalėsime 
Japoniją.

Nutarė grįžti darban
DETROIT, geg. 23.—Unit

ed Automobile W o r k e r s 
(CIO) unija šiandien nu
traukė streiką Chrysler f a b- j Ankara radio sakė Bulgarl- 
rike, dėl kurio apie 12,000 j joa parlamento pirmininkas 
karo darbininkų negalėjoj Hristo Kalfo.v, kuris užėmė 
dirbti. " j premjero Dobri Bojilov vie

tą, sudarys naują Bulgari
jos vyriausybę.

2inios iš kitų neutralių 
šaltinių nepatvirtina šio ra
porto, bet sąko Hitleris rei
kalauja, kad Bojilov vyriau
sybė nutrauktų santykius 
su Rusija. ir duotų naciams 
daugiau militarinės pagal
bos laukiamoj rusų ofensy- 
voj.

Maskvos radio vakar ci
tavo Turkijos raportus, ku
rie sakė bulgarų misija da
bar lankosi Vokietijoje mi- 
litariniems pasitari m a m s. 
Bulgarija yra Vokietijos są
jungininkė, bet nėra paskel
busi karo prieš Rusiją.

—Lietuvoje mirė buvęs 
Užs. Reik. ministerijos tar
nautojas Br. Blavieščiūnas

—Vokiečiai, prisibijodami 
invazijos, įsakė išsikraustyti 
visiems gyventojams iš pa
jūrio per vieną ir ketvirta
dalį mylios nuo jūros, visu 
ruožu nuo Klaipėdos iki Ta
lino (Estijoje). Vokiečiai 
nori turė i visiškai neapgy
ventą pajūrio juostą net 500 
mylių jūros kranto.

Vol. XXVIII

jos kelio, ir į Albano kalnus 
žemiau Romos.

Aštuntoji armija pradėjo 
smarkiai pulti nacių tvirto
ves Liri klony. Britų, kana
diečių ir lenkų daliniai jau 
pralaužė Hitler liniją ten, 
ir buvo suspaudę Pontecor- 
vo, Aąuino ir Piedimonte 
pirm negu šios dienos ofen- 
syva prasidėjo.

Pakrantėje, penktos armi
jos kariai užėmė daugiau 
pozicijų kalnuose.

Berlynas pripažino, kad 
Pico—apie kurįi sukosi na
cių linija—jau evakuotas.

Kaip tik pirm Anzio ofen
syvos, tarp 500 ir 700 lėk
tuvų. atakavo nacių pozici
jas, tankus, ir kitus taiki
nius 50 mylių rate aplink 
Romą. Manoma, jog Romos 
likimas bus per kelias die
nas išspręstas.

Šveicarų radio praneši
mas sakė penktos armijos 
daliniai randasi tik 20 my
lių, vienas nuo kito.

Morocco radio vakar sakė 
aštuntoji armija jau užėmu
si Piedimonte.

—State Departamentas šian 
dien pranešė, kad japonai 
sutiko kas mėnesį įleisti 
$25,000 vertės šalpos reik
menų internuotiems civi
liams ir karo belaisviams 
Philippinų salose.

Departamentas sakė Ame 
rikos vyriausybė pavedė 
fondą iš kurio bus galima 
daryti reikalingus užpirki
mus Philippinuose.

Turkija kalba apie 
naują bulgarą valdžią
LONDONAS, geg. 23. —
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DIBNRASTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

VAKARINĖS PfNNSYLVANIJOS LIETUVIŲ
DRAUGIJŲ ATSTOVŲ KONFERENCIJA

(Pabaiga)
2. Pirmutinė kalbėtoja bu

vo Mrs. Green, narė Ameri
can Service Institute. Ji su
pažindino susirinkusius su 
šios jptaigos darbuote ir pa 
aiškino, kad i šią įstaigą 
galima kreiptis su piliety
bės ir kitais panašiais rei
kalais.

3. Kun. dr. P. Gečys. Re
feratas — Steigiamasis Sei
mas. Kun. dr. Gečys savo 
kalboje paaiškino, kad šis 
buvo pirmasis visoj to žo
džio prasmėj demokratinis 
susirinkimas Lietuvoje. Jis 
davė visiems Lietuvos žmo
nėms lygias teises, neišski
riant nei vieno.

Iš susirinkusių buvo keli 
paklausimai, į kuriuos kun. 
dr. Gečys atsakė.

4. Povilas Dargia. Refera
tas — Spaudos Atgavimas. 
Kalboje pabrėžta ypatingi 
įvykiai Lietuvos spaudos is
torijoje, knygnešių vargai ir 
tt., ir galutinai atgavimas 
spaudos 1904 metais.

5. Kalba Pat Fagan, narys 
War Manpower Commission. 
Jo kalba buvo trumpa, apie 
Lietuvos teises atgauti savo 
nepriklausomybę. Jis giria 
lietuvius ir visas kitas tau-

ratas — Amerikos Lietuvių 
J'arybos tikslai ir darbuotė. 
Aiškina:

(1) Amerikos Lietuvių Ta 
rybos tikslas yra jungti vi
sas Amerikos lietuvių demo
kratines jėgas bendram dar
bui, palaikymui ir skleidi
mui demokratybės dėsnių 
’ietuvių tarpe; ginti ir sau
goti Jungtinių Amerikos 
Valstybių nepriklausomybę, 
garbę ir demokratinę sani 
tvarką; remti ir palaikyti 
visų tautų, didelių ir mažų 
lygias teises į laisvę ir ne
priklausomą valstybinį gy
venimą; kovoti už pagrin
dines žmogaus asmens tei
ses.

(2) Skatinti Amerikos lie-1 
tuvius remti Jungtinių Vai-: 
stybių karo pastangas, sie
kiant pilnutėlės pergalės 
prieš totalitarinius agreso-, 
rius ir pastovios taikos, pa
grįstos teisingumo, demo
kratybės ir laisvės pagrin- 
rais.

(3) Dirbti, kad dabartinio 
karo pergalė įvykdytų At
lanto čarterio dėsnius ir 
ypatingai žiūrėti, kad jie 
būtų pritaikinti Lietuvai, 
atsteigiant jos nepriklauso
mybę istcriniai-etnografinė-

MOS LĖKTUVŲ 1YGIAI

Mūsų lėktuvai, užtikę prielo aliejaus Laivą Peltikaan į- 
lankoj, prie Timor salos, bombomis greit jį padegė. Lai
vas buvo gerai užkamoflažuotas (paslėptas), tačiau mū
sų lakūnai turi geras akis. (Acme-Draugas telepboto) *

tinęs grupes už puikų, koo- ss sienose, su reika’ingomis
peravimą su Amerikos val
stybe visuose reikaluose.

ė. B. Pivariūnienė. Refe-

geografinėmis ir ekonominė
mis pataisomis.

(4) Teikti moralinę ir me-
ratas — Remti Ameriką Ka- džiaginę pagalbą Lietuvos 
ts Pergalei. Ragina lietuvius žmonėms jų kovoje dėl lais- 
kiek galima pirkti karo bo- vės ir šelpti pabėgusius nuo 
nūs, pirkti juos kur nori, priespaudos ar ištremtus jos 
bet kad tik užregistruotų piliečius.

jų Centrą, kurio uždavinys 
yra informuoti plačiąją A- 
merikos visuomenę ir val
džios pareigūnus apie lietu
vius ir jų pastangas pagel
bėti Amerikai laimėti karą, 
apie jų nuopelnus kultūrinė
je srityje, apie jų gyvenimą 
šiame krašte ir apie Lietu
vos žmonių aspiracijas.

9. B. Pivoriūnienė skaito 
laiškus, linkėjimus ir rezo
liucijas. Yra laiškas ii ALT

centro Chicagoje, linkėjimai 
nuo red. S. Gabaliausko ir 
$10 auka nuo Lietuvių Pa 
šalpinės draugijos i, McKees 
Rocks, Pa. Vienbalsiai prii
mama eilė rezoliucijų.

10. Pirmininkui paprašius 
aukų ALIC palaikymui, de- 
degatai sudėjo $56.35.

(11) Nominacijų komisi
jos vardu S. Bakanui reko
menduojant, konferencija 
išrinko sekamus asmenis į

prastovią ALT PittsbuVgho 
skyriaus valdybą: J. R Tam 
kevičius, Jonas Grėbliūnas, 
A. Paleckis, A. Gaba’iaus- 
kienė, Juozas Shimkus, Ona 
Naujeliūtė, Povilas Dargis, 
V. J. Količieng, S. Bakanas, 
Petras Pivariūnas, Juozas 
Virbickas ir Floras Radčius.

Prezidiumas: A. Paleckis, 
J. Virbickas, P. Dargis.

Sekretoriatas: S. Bakanas,1 
O. Naujeliūtė.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir Įvairius
kitokius auk
siniu daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Trečiadienis, geg. 24 d., 1941

WHOLESALE

FURNITURE 

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOUROOMS IN
MERCHAND1SE MAKT
For appointment csll — 

REPUBEIC 6051

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
JEWELRY — WA T CHM AK ER 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

IT1ARCUTU’
ynr.KTNTff.TJs Amerikos lietuvių kasdieninis 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo l 

jki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais ano 7 iki 8 v. v.
"MARGUČIO ofiso adresas:

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

4>

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
pryscian and surgeon 
4645 8a. Ashland Aveane 

OFISO VALANDOS:
8 Rd 4 to 6 1U 8 vtL vek

kad jie yra lietuvių perka
mi. šios apylinkės lie.uvia 
jau turi virš $1,500,000 ver
tės bonų savo kreditai, jai 
yra pakrikštiję bomberį lie
tuvių vardu ir tuojau pa 
Krikštys ambulance plane.

7. V. J. Končienė. Refera
tas — Lietuvos žmonių šel
pimas. Ragina, kad spaude 
daugiau gintų Lietuvos šel
pimo reikalus nuo tų, kurk 
PittBburghe įsikūrusios Lie 
tuvoa šelpimo organizacijos 
darbuotės nesupranta ir 
šmeižia; kad žmonės kiek 
galėdami remtų ir aukotų 
šiai organizacijai, kad žmo
nės dabar taupytų pinigus 
nelaukiant karo pabaigos, ir 
kad lietuvių laikraščiai ne 
talpintų laiškų, kurie kenk
tų šiai organisacijai. Taip
gi priminė, kad kas turi ne
reikalingų rūbų ar nori duo
ti auką šiai organizacijai, 
gali priduoti savo dovanas 
katram nors lietuvių klubui 
Netrukus bus paskirta tam 
tikra vieta sunešti visas au
kas.

8. Juozas Stilsonas. Rcfe-

(5) Informuoti visuomenę 
apie Lietuvą ir ginti ją prie 
šų prasimanymų bei šmeiž 
tų ir t.t.

Baigdamas primena, kad 
reikia; kiek galima remti A 
merikos Lietuvių Informaci-

Rudrlko Radlo Valandos: 
W.H.F.C. 1420 Kilocycles —

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

NedSUoJ, »:»0 vai. vakare.

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 Krautuvą 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per šį Pavasarinį SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

EXTRAI EXTRA1
F’i-rmtlnjtm 

▼tu-rias Ir
•dr

I.letiivISku 
Zydnkan — 
N. KANTRU

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street
REMKITE 

SENA.
I.rETTIVTŲ 
draugą.

MONARCH LIQUOR
8629 So. Halsted St

Phone TARD8 6064

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.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. V«G. LUMF — Sijoti...........$9.80
STOKEB COAL, Aukštos rūšies, įpj 
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos 
BLACK BAND LUMP... $11.25 
PETROLEUM COKE (Course).. $12.50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) $10,95

DABAR Yrą Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Ui Dar žemomis Kalnomlsl 

Atvykite | mūsų jardą Ir apflftrėktte ata
ką Ir ankštą rūšį LENTŲ—MELLVFOBK 
— STOGŲ OI NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų Ir (lėtų. 
PASITARKI? SU MUSŲ EKSPERTAIS

APŠOKA VIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I 
STANLEY LTTWINAS,

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8089 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNPttB U. 8. GOVERNMENT SUPEBV1SION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

----------—b—---------------- OF CHICAGO
4192 Archer Avė. Virginia 114L

JUSTIN MACKIEWICH, Prea and Mgr.

f
3S

į

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEKIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

W1EBOLDTS-GOLDBLATT

DĖVINT OINTMENT
Nesutepanti* — Nmudažantls

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

Bes. 6988 So. Talman Ava. 

ftaą. TeL GBOveklll 8817 

Offlee TeL HEMleek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiai, ir Nedėliomis susitarus
2428 West Marųoetto Boad

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tik viena pora aklų visam ryvenl- 
mut. Saugokite jas leisdami Išeff- 
camtnuotl Jas modernlSklausla 
metodą, kurią reąSJlmo mokslas 
rali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akintą, kurie prašali- 

M visą akly (tempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
• *'' OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue
Kampu ll-toe

Meroaui CAItAL ąsas, Ghleaąe
OFISO VALANDOS: 

Kaedl.n »:>• a m. Iki »:»« p. m. 
Treetad. ir šeatad. l:<0 a m.•v w •->. na T;» p. a. »

ipR/G. SERNER ’
URTUVI8 AKTŲ GYDYTOJAS 

30 metų patyrimas
TeLi Yardą 1829

Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso to Akinių Dtrbtuvl 
8801 80. HALSTED St.

__ Kampas 34tk Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Iki 8 

A Bsinnsdląnyjs pagal sutartį.

M. YABdb 4717 
TeL

aL CANal 6122

DR. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
1—8 popiet to T—8 a. a. 
TneOad. to

ML YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

Vai: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Trečiadienį pagal sutartį. x

Ofiso Tel. VIRglnla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIBUBGAS

4157 Archer Avenue 
(Mba vaLi 1-8 fc 8-8:* B.H. 

TiaOadįeolala pagal sutarti

RJBZIDENCUA 
8241 West 66th PIaea

TeL REPnblle 7868 /

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakarą.

TeL YARds 8148

DR. V. A S1MKUS

TeL YARfe 8921
5107.

DR. A. J. BERIASH
KTDT1OJA8 IR CHIBU1IGA8 
» vaL: naa 1-3; ano 6:30-8 Ji 
756 West 35th Strcę*
LIETUVIAI DAKTARAI

11-13; 2-4; to 6:30-8:38 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:3O8J8 

Šventadieniais—11-13.

Skaniausia duona yra toJL 

kurią uidtobame savo ranko
mis.

Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PEIER J, BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenuo
VALANDOS:

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

Ofiso TeL .... VIRglnla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien ano 2:00 Iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarina4
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS 
1446 S. 49th Chnrt, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Tat: 10-12 ryta, 34, 7-0 P. M. 

8147 S. Halsted St, Chlcagą

f

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros luboa)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. TeL: B(IDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LATayette 3218 , 
Re& TeL LAPayette 8884

Jeigu Neatsiliepiama—

VALANDOS:
Plrnv, Antr., Ketvir. 6 Iki 9 vak.; 
v/penktA«L 8:30 Od 9:30 vak.

fieštad. 6 vaL Ori 9:30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J. W. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"ADS
“DRAUG O“ 

DARBŲ SKYRIUS
HELP WANTED — VYRAI HEI.P WANTED — MOTERYS HELP WAXTED _ MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph »»8H-»1K9

SVARBUS PRANEŠIMAS

War Mannnurr Commlsslon nu
statymai reikalauja luul daugu
mas darbininku turi Jslgytl Pa- 
lluosavin.o Ilašn> (statement of 
Availability) nuo dabartines dar
bo Jstaleos — ar nuo War Man- 
power Commlsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persltikrinkit ar Jūs galit gauti 
Ir nr Jums reikalinga palluosa- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

LANGU PLOVĖJŲ—HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtsiSauklte 
Tlmekeeper’s Ofisan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5849 Sberidan Road

SHEAR VYRŲ
Reikia vyrų prie Plieno

Sųuaring Shears.

SHEAR HELPERS 
IR ABELNŲ PLIENO 
WAREHOUSE DARB.

Reliance Steel Corp.
1601 S. Wolcott 

CANAL 2442 G. A. COOPER

OPERATORIŲ

Power Siuvimo 
Mašinoms

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

Gera mokestis laike mokinimo.4
Atsišaukit 4-tam Aukšte

DAPCO, INC.
101 W. VVASHINGTON BLVD.

RHADE MAKERS — Patyrusių. Pa
togios darbo sąlygos, gera mokestis. 
Patogi tranaportaclla. Atsišaukite 
tuolau. 1020 W. ADAMS ST. — 
BIONrne 5011. ♦

REIKIA
CABINET MAKERS 

AMERICAN CASKET CO. 
1813 W. DIVISION ST.

REIKIA PATYRUSIŲ 
TALLYMEN 

YARD FOREMAN 
CARR-MOODY LUMBER CO. 

8089 S. HALSTED ST. 
VICTORY 1272 

KRIAUCIAUS
Prie pritaikinimo ir apaiūlėiimo 

gerų custom kotu. Atsišaukit 
6-tam aukšte.

JOHN HARPER * CO.
222 W. MONROE ST.

TROKŲ VAIRUOTOJŲ
Vairuoti tratler trokus. Patyrusių 
prie medžio ir mill work pageidau
jami. Postovtis. pilno laiko darbai. 
Abelna mokestis virš $200 i rųėnenj.

GEE LTJMRER ft COAL CO. 
8100 S. Hoyne

PORTERIU IR 
NAKTIMIS VALYTOJŲ

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

Northwestern Station

PAGELBININKŲ — Maliavos dirb
tuvėje. 50 vai ) savaitę. 75c Į vai., 

laikas lr pusė virš 40 vai. į 

DEPEND-ON PINISHING CO.,
Elatnn Ave.

VYRO — dirbti store flxture biz
nyje. Store fixture patyrimo. Atsl- 
fiauklt J 0242 S. WEXTWORTH.

TIRE VULCANIZERS
2 sectlonal builders. 48 vai, — 5 
dienu savaite. Sekmad.. lr šeštad. 
dirbti nereikia. Aukščiausia mokes
tis. Atsišaukite.

6949 STONY ISLAND AVE. 
Ar pašaukit DOR. 6082

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ 

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonS
Atslšaukit darbo dienomis nuo 8 ryte 
lkl 5 pp. arba fieštad. iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
Atslneškit gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

Prosytojas 

Hotelyje 

Valet Shop

AMBASSADOR HOTEL
1301 N. STATE ST. 

SUP. 7200 Mr. Osweller

REIKIA VYRŲ
Nuo 45 iki 65 Metų

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

Atsišaukite.
STANDARD ELSMERE 

GRANITE CO.
1756 N. Spaulding Ave.

TROKŲ VAIRUOTOJŲ 

PAPR. DARBININKŲ 
LUMBER HANDLERS 

TALLY VYRŲ
ATSIŠAUKITE

Czerwiec Lumber Co.
9000 S- SO. CHICAGO AVE. 
3700 S. VVESTERN AVE.

PUNCH PRESS OPERATORIŲ — 
Gera mokestis. 56 valandoe J sa
vaitę. JACKSON AUTO RADIA
TOR CO., 1515 W. Altgeld St.

VIDUJ PIENINĖJE 
DARBININKŲ

Minimum $50 J savaitę. 6 dienos J 
sav. Svarbi pramonB. 2 savaičių ap
mokamos atostogos. Patyrimo nerel- 
klft.

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

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

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

"PAREMKITE TA KAREIVĮ 
TARNYBOJE"

Dirbkite Dėl
INTERNATIONAL HARVESTER CO.

Mums Reikia
GRINDERS
INSPEKTORIŲ 
DRILL PRESS 
OPERATORIŲ 
ASSEMBLERS 
LATHE OPERATORIŲ

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

Patyrusių ir nepatyrusių — Car Pool 
Pienas — 6 Dienų Darbo Savaitė — 
Atslneškit Savo Gimimo Liūdijimų lr 
Laišką Darbo Paliuooavimo. Atsišaukit |

VVEST PULLMAN WORKS
INTERNATIONAL HARVESTER

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

VYRŲ - VAIKINŲ
PLATING DEPARTMENTE

Tvarkyti materiola ir prie 
lengvų dirbtuvės darbų. 70c 

iki 75c į vai.

MOTERŲ - MERGINŲ
PAINT SPRAYERS

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

Assembly darbininkių.
★ ★

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

šiftai.
ATSIŠAUKIT

4435 S. VVestern Blvd.
“IKE” NORI JŪSŲ PAGELBOS 

VYRŲ IR MERGINŲ
PUNCH PRESS IR 

BENCH DARBAI 
DIENOMIS AR NAKTIMIS

ALLEN TOOL CO.
2212 Clyboura Ave.

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

★
10% BONAI

Mokama Už Visus Naktinius 
Darbus

TUOJAU DARBAI DEL: 
ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ

MAŠINŲ OPERATORIŲ

DŽENITORKŲ
Valymo darfiaL Moterims Dd 50 
metu senumo. Valandos: nuo 5:80 
vakaro Iki 12:00 valandos nakty. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgia dykai.
Amžius 20 iki 50 metų.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

Atsliauklt

ILLINOIS 

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
309 W. WASHTNGTON ST. 

CHICAGO

REIKIA MOTERŲ
Dirbti prie elektros siuvimo mašinų. 

Išmokinsiu!.
AMERICAN CASKET CO.

1113 W. Washington Blvd.

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

ir uniformos duodama.
TRIANGLE RESTAURANT

6 S. CLARK ST.

F1NISHER IR
GUZIKAMS SKYLIŲ DIRBĖJŲ

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

JOHN HARPER ft CO.
222 W. MONROE ST.

PRECISION ASSEMBLERS 
PRECISION INSPEKTOR. 

Atsišaukite 
MINEAPOLIS 
HONEYWELL 

4737 W. DIVISION

STENOGRAPHER 
(Take Dictatlon) 

CLERICAL HELP 
MINNEAPOLIS 
HONEYWELL 

4737 W. DIVISION

PARDAVIMUI

MES IŠMOKINSIM JUS
Matykit Mr. Danicek 

Pasitarimai
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
PIRMAD. IftTISAI ftEftTAD.

8 RYTO IKI 4:20 PP.

DOUGLAS PK “L” IM DUBŲ

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

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!• ____
Cla rasite tok) darbą, kur) 

norite lr pajėgsite dirbti.

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50%
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c {valandą, su 

5c pakėlimu pabaigoj 2 savaičių. 
5c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais šiftais.
Pirmas šiftas 7:30 ryto tki 4 pp.. 
vakariais šiftas 4 pp. iki 12:30 ryto, 
naktinis šiftas 12:30 Iki 7:30 ryto

DYKAI — LIGONINES IR
APDRAUDOS PLENAS
ATSI8AUKIT 

EMPLOYMENT OFISAN
Pirmad. perdėm fieštad.
3:30 ryto lkl 4:30 pp.41

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

Lietuvis kunigas
Praeitą sekmadienį vysku

pas Bernard J. Sheil septy
nis kandidatus įšventė į ku
nigus. Kunigystės šventi
mai įvyko Quigley semina
rijos koplyčioje. Iš lietuvių 
kunigų įšvęstas Nicholas 
Norusis Mater Dolorosa se
minarijos auklėtinis, Hill- 
side.

Tėvas ir sūnus
WASHINGTON. — Dr. 

Joseph H. Schull, iš Strouds- 
burg. Pa., advokatui, gydy
tojui ir politikui, ir jo sū
nui teisėjui Samuel Shull, 
gegužės 22 dieną buvo leista 
praktikuoti U. S. aukščiau
siame teisme. Dr. Shull yra 
95 metų, ir jo sūnus yra 66 
metų amžiaus.

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
Naujos Anglijos Lie
tuviu Konferencija'

Kviečiame lietuvių orga
nizacijas dalyvauti Naujos 
Aiglijos Lietuvių Konferen
cijoj, kuri įvyks birželio 11 
dieną, 1944 m., Municipal 
Hali, So. Boston, Mass. Pra
džia 1 vai. po pietų.

ši konferencija yra svar
bi, nes bus paminėta lietu
vių spaudos atgavimo 40 me
tų sukaktis ir Lietuvos Stei
giamojo Seimo 24 metų su
kaktis; bus pagamintos re
zoliucijos Amerikos valdžiai, 
prašant padėti atgauti Lie
tuvai Nepriklausomybę, ir 
be to, dar bus svarstoma 
labai daug svarbių reikalų.

Prašant Amerikos Lietu
vių Tarybai, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugija

sutiko sušaukti viršminėtą 
konferenciją. Tokiu būdu y- 
ra kviečiamos lietuvių or
ganizacijos išrinkti po kele
tą atstovų, kurie atstovautų 
savas organizacijas viršmi- 
nėtoj konferencijoj. Būtų 
gerai, kad atstovai, atva
žiuodami į konferenciją, at
sivežtų gerų sumanymų mū
sų šalies Jung. Valstijų ir 
Lietuvos gerovei.

Konferencijos komisija — 
pirm. adv. J. Grigalius, vice 
pirm. adv. J. Ounys, vice 
pirm. J. Tuinila, sekr. A 
Neviera, K. Namakšys, P. 
Dūmas, J. Arlauskas; iždin. 
A. Namakšys, dr. A. Kapo
čius; rezoliucijų komisija: 
adv. Kalinauskas, A. F. Knei 
žys, S. Michelstonas, S. Moc
kus. • „

IS GARY, IND. LIETUVIŲ GYVENIMO
40 valandų atlaidams 
praėjus

šv. Kazimiero parapijoje 
40 vai. atlaidai praėjo ge
riausiu pasisekimu. Nepa-, 
prastaji gražus oras davė 
progos žmonėms skaitlingai 
dalyvauti kasdien visose šv. 
Mišiose ir mišparuose. La
bai daug žmonių ėjo per vi
sas tris dienas prie Dievo 
stalo.

Atlaiduose dalyvavo daug 
svečių kunigų ir vietos pre
latas.

Pamokslus sakė: sekma
dienį kun. M. Urbonavičius,

PARSIDUODA — Lietuvių apgy
ventam krašte 250 akerių ūkia. 75 
akerial išdirbta, 2 maži ežerai, kita 
žemė ganykloe. Namai Ir budlnkal 
geriausioj padėtyje. Nuosavybė prie 
pat State vieškelio arti miesto.

DR. lf. J. WEfcTGATE, 
RHINELANDER, WIS. »
VYRAI IR MOTERYS

DIRBTUVĖJ DARBINIKŲ 
LENGVI SĖDINT DARBAI
Armature VVInders Laminators 
Tapers Coil Winders

Stator Coli VVInders 
Soiderers Latbe Operatorių
Commntators Assemblers
Punch Press Opera. Papr. Darb. 
Fin Straightenera Dirbt. Pagelb. 

Dykai ligoninės ir gyvybės
apdrauda. Cafiterijoj valgis» 

žemomis kainomis.
EXCEL AUTO RADIATOR 

COMPANY 
320 E. 21st Street

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $37.30 J mėnaaj 
Pilnam ar daliniam laikui 
Krslpkltla prla Houaekeepar.

■DOBriTATBR BRACH HOTEL

Už $1,093
Mrs. C. C. Denman, 5442 

Hyde Park blvd., pareiškė 
policijai praeitą sekmadienį, 
kad buvo pavogta brangak
menių už $1,093 vertės iš 
jos apartamento. Vagystė 
įvykusi tarp gegužės 12 ir 
21 d.

Pavogti rūbai
Iš automobilio buvo pa

vogta rūbų už $62.25 vertės. 
Automobilis buvo pastaty
tas Roosevelt rd. ir Halsted 
str. . 1 «

Dabokim vabzdžių 
naikintuvus

Karo Produkcijos Įstanga 
praneša, kad šiais metais 
šeimininkai turi vartoti sa
vo vabzdžių švirkštus ypa
tingai rūpestingai. Nors Ci
vilių Reikalavimų Įstaigos 
buvo nustatyta, kad civilių 
vartojimui bus reikalinga 
5,000,000 tų švirkštų pirmo
je 1944 metų pusėje, taiktai 
468.6 tonų metalo buvo duo
ta 6 kompanijoms pagamin
ti 3,200,000 švirkštams. Ir 
tai nėra tikra, kad visi šie 
švirkštai bus pagaminti.

Be to, švirkštų skysčio, į 
kurį įeina pyrethrum, bus 
sunku gauti. Paaiškiųakna 
kad pyreithrum yra varto
jamas kontroliuoti vis didė
jantį malarijos pavojų karo 
zonose.

pirmadienio rytą kun. J. 
Stankevičius, vakare — kun. 
J. Naudžius; antradienio ry
tą kun. V. Urba, vakare — 
kun. A. Valančius.

Atlaidai baigės iškilmin
ga procesija.

Klebonas kun. J. S. Mar
tis dėkojo parapijonams už 
gausias aukas, seselėms už 
išpuošimą altorių, priruoši- 
mą procesijos; chorui už 
gražų giedojimą.

Tikintieji dėkingi sve
čiams kunigams už dvasinę 
pagalbą.

Gamta papuošė žemę gra
žiais žalumais ir žiedais, nes 
skaisčioji saulutė savo spin
duliais ją sušildė. Gi šven
toji Ostija pripildė dangiš
ku džiaugsmu ir ramumu 
širdis ir sielas visų, kurie to 
džiaugsmo ieškojo ir šiuose 
atlaiduose dalyvavo.

Korespondentė

Iš Lietuvos gabena 
fabrikus

(LKFSB) Iš Stokholmo 
praneša, kad okupantai sku
biai gabenasi iš Baltijos val
stybių savo karines įmones 
ir tenai veikusius fabrikus. 
Patvirtinamos žinios, kad iš 
Estijos veža visokį kultū
rinį tūrtą. Išgabenama Dor
pato universiteto garsusis 
knygynas. Veža visa, ką pa
siekia! vokiečio ranka.

Apkraustė
Iš rezidencijos, 6808 Dante 

ave., buvo pavogta auksinis 
laikrodis, rašomoji mašinė
lė ir brangakmenių.

>VYRŲ-
VAIKINŲ

MOTERŲ 
MERGINŲ

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ 
PAGELBfcKIT LAIMĖTI KARĄ 
DIRBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

' ★ ★ ★ ★
Mes ISDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COIL VVINDERS 
COIL FINISHER8

★ ★

ASSEMBLERS
SPRAYERS
PAKUOTOJŲ

ELECTRICAL TĖSTEkS
★

Gera mokestis. Pastovūs darbai dabar ir po karo. Atsišaukit

SOLA ELECTRIC COMPANY
252S CLVBOIIRN AVE. ar 18S0 S. ROSTNER AVE.

Jie daugiau nenorės 
žuvauti!

GLENDORA, Calif. — 
Glendoros pašto ofiso tar
nautojai daugiau niekada 
nenorės žuvauti.

Pošto tarnautojai gegu
žės 16 dieną turėjo daug 
vargo su sliekais. Sliekai 
turėjo būti pasiųsti į žuva- 
vimo krautuvę. Sliekų dėžė 
perplyšo (sprogo), kai ji bu
vo dedama į pašto maišą. 
1,200 didelių sliekų iškrito 
ant grindų.

Sliekai reikėjo surinkti 
po vieną ir sudėti po 50 
sliekų į 24-ius popierio kar
tūnus.

Olandų kolonistai iš 
Ukrainos į... Lietuvą

(LKFSB) Švedijos spau
da praneša, kad daugelis o- 
Landų kolonistų, kurie buvo 
pirma nugabenu ji vokiečių 
užkariautas rytines žemes 
Rusijoje, dabar, su persikė
lusią fronto linija, atsikraus 
tė į Lietuvą ir kitus Balti
jos kraštus. Esą, vokiečiai 
numatą nemažą jų skaičių 
apgyvendinti Baltijos val
stybėse.

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

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

/
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Svarbūs nutarimai
MCSŲ VIENYBES IR VEIKLOS REIKALAI

Praėjusį sekmadienį buvusi Lietuvių Konferencija 
Chicagoj taip pavyko, kad ji bus minima per ilgą laiką. 
Ji duoda daug medžiagos rašytojams, stiprų paskatini
mą veikėjams ir šaunios inspiracijos visiems geriems 
lietuviams daugiau ir vieningiau dirbti kiek Amerikos 
karo pastangoms, tiek Lietuvai laisvinti, atstatyti ir 
šelpti.

Su dideliu pasitenkinimu tenka konstatuoti, kad gau
singoji konferencija, kaip vakar trumpai priminėm, ne
pasitenkino tik gražiais žodžiais ir skambiomis rezoliu
cijomis. čia pat konferencijoj savo nutarimus parėmė 
praktišku būdu, suaukojant stambią pinigų sumą. Be 
to, ji užgyrė visų patriotinių lietuvių vienybę — Ame
rikos Lietuvių Taryba, išreiškė jai (pasitikėjimą ir pa
žadėjo ją remti visais galimais būdais Štai kokia re
zoliucija priimta šiuo reikalu:

“Lietuvių Konferencija Chicagoje, susidedanti iš 
draugijų atstovų iš Illinois, Wisconsino, Indianos ir 
Michigano, 1944 m. gegužes mėn. 21 <L, pripažįsta, 
kad Lietuvos žmonėms, kurie šiandien kenčia žiau
rioje vokiečių okupacijoje, reikia teikti visokeriopą 
pagalbą atgauti laisvę Nepriklausomoje ir Demokra
tinėje Respublikoje.

“Konferencija pasižada šitam tikslui dirbti ir ra
ginti prie darbo visus sąmoningus lietuvius, kuriems 
yra brangi mūsų gimtojo krašto ateitis, ir pasižada 
moraliniai ir materialiniai remti Amerikos Lietuvių 
Tarybą, kurioje yra susivienijusios mūsų demokrati
nes srovės.

“Konferencija sveikina Amerikos Lietuvių Tarybos 
žingsnį, įsteigiant Amerikos Lietuvių Informacijos 
Centrą, ir ragina visuomenę teikti jos išlaikymui nuo
latinę finansinę paramą.”

ALT SKYRIUS CHICAGOJ

Kad centrinėse valstybėse sklandžiau eitų lietuvių, 
darbas, kuris yra užbrėžtas ALT tiksluose ir kad di
desnė parama būtų galima jai suteikti, konferencija iš
reiškė pageidavimą, kad visur įsisteigtų ALT skyriai. 
Kadangi ligšiol nebuvo tarybos skyriaus Chicagoje, to
dėl konferencija, jį įsteigė, priimant tokį nutarimą;

“Lietuvių Konferencija Chicagoje, dalyvaujant Il
linois, Wisconsin, Indianos ir Michigan lietuvių orga
nizacijų atstovams, susi rinkusiems 1944 m. gegužės 
21 d. Lietuvių Auditorijoje, ir turėdama omenyje*, kad 
šiuo svarbiuoju momentu visiems lietuviams reika
linga susijungus į krūvą siekti dviejų aukščiausių 
tikslų: laimėti karą ir padėti Lietuvai atgauti savo 
nepriklausomybę, nutaria Chicagoje Ir jos apylinkė
se sutverti Amerikos Lietuvių Tarybos skyrių iš įvai
rių organizacijų atstovų bei pavesti jam aukščiau 
paminėtų tikslų siekimą.’’

Priėmus šią rezoliuciją, konferencija išrinko ALT 
skyriaus Chicagoje komitetan šiuos veikėjus: kun. Ig. 
Albavičių, Elz. Rainienę, P. Čižauską, kun. A. Sandį, M. 
I.C., Igną Sakalą, dr. P. Atkočiūną, V. Balandą, dr. A. 
Mon tvidą, P. Milerį, E. Mikužiūtę, A. Narbutą, K. Au
gustą, K. Mačiuką, C. Kairį, dr. Zimontą, dr. K. Dran- 
£elt A. Kaulakį E. Domkiūtę, p. Dalen ir A, Zalatorių,

BENDRIEJI NUTARIMAI
Kitos visos rezoliucijos, liečiančios Amerikos ir mū

sų tėvų krašto — Lietuvos reikalus, puikiai sutampa 
su visos patriotiškosios Amerikos lietuvių visuomenės 
nusistatymu. Jose aiškiai ir griežtai pasisakyta už A- 
merikos pergalę ir Lietuves išlaisvinimą. Pasiųstoje 
telegramoje Prezidentui Roose veltui pasakyta:

“Having full faith in the war and peace aims pro- 
claimed in your statements and the Atlantic Charter, 
they feel confident that the Government of the United , 
States vvill never be a party to any settlement vvhich 
vvould deny to Lithuania and other Baltic States the 
benefit of national freedom and independence.’’

Siunčiant sveikinimą užsienių reikalų sekretoriui 
Cordell Hull pasakyta:

“Notvvithstanding the persistent efforts of the ene- 
mies of freedom to induce this country to give its ap- 
proval to the absorption of the Baltic States by their 
more povverful neighbor, the delegates are fully con
fident that the Government and the people of USA 
vvill firmly insist on applying the principlee of thė 
Atlantic Charter to Lithuania, Latvia and Estonia 
as to every other nation, innočent vietim of aggres
sion.”

Bendrojoj rezoliucijoj apie šių dienų aktualiuosius 
reikalus konferencija taip pasisakė:

“RESOLVED; That the Conference of the delegates 
of Lithuanian American societies of Illinois, Wiscon- 
sin, Indiana and Michigan, assembled at the Lithua
nian Community Hali, in Chicago, on May 21, 1944, 
reaffirms the determination of Lithuanian Ameri
cans to support the vvar effort of the United States 
to’vvin a complete victory over the aggressors and 
to establish a lasting peace in the vvorld on the basis 
of freedom, eąuality and cocperation of all nations, 
large and small; and be it ,

RESOLVED; That Lithuania, being one of the in- 
nocent vietims of vvanton aggression, has the right 
to be re-estab’ished, at the conclusion of the vvar, 
as an independent nation, free of all foreign domi- 
nation, in accordance vvith the principlee of the At
lantic Charter; and, further, be it

RESOLVED; That this Conference most empha- 
tically cbjects to the persistent attempts of a foreign 
Povver and its agents to mislead the public opinion 
in this country by asserting that the people of Lith
uania has abandoned its desire to be free and decided 
to ask for admission of the Lithuanian Republic into 
the Soviet Union. This assertion is ahsolutely untrue, 
as there never vvas, and never could have been, a free 
expression of the will of the people under a foreign 
occupation.”

APŽVALGA
Rimta pastaba

GEGUŽES
MENUO

Ražo Vysk. P. Būčys, MIC.

PIERRE MAURICE

“Amerika” rašo:
“Amerikos Lietuvių Taryba dirba be didelio triukš

mo, nesigarsindama. Gyvename tekiais laikais, kada 
ne visi darbai gali susilaukti reikalingo “pasigarsi- 
nimo”. Vienas iš didelių Amerikos Lietuvių Tarybos 
darbų yra Nevv Yorke įsteigtas Lithuanian American 
Information Center. ši įstaiga buvo seniai reikalin
ga. Jos įsteigimu labai pasidžiaugta Nevv Yorko — 
Nevv Jersey lietuvių draugijų konferencijoje. Be jo
kio ypatingo raginimo, jai palaikyti pradžiai sudėta 
per 500 dol. Draugijų atstovai pasisakė už paramą 
šiai įstaigai. Mes tikime, kad panašiai pasielgs ir 
kitų valstybių lietuvių konferencijos.

“Per 40 metų caro žandarų prispaustas lietuvis 
kovojo dėl savo kultūrinių teisių, dėl teisės spausdin
ti ir skaityti lietuvišką knygą. Šiandie nacio prispaus
tas lietuvis vėl tokiu pat karžygiškumu kovoja dėl 
savo pagrindinių teisių. Jo kova šiandien daug sun
kesnė. Jis kovoja prieš vieną pavergėją, drauge ma
tydamas ir naują pavojų iš kito, buvusio pavergėjo*.

“Amerikos lietuvis yra laisvas, šiandie jis yra pa
šauktas kovoti už lietuvių ^tautos teisę gyventi. Ra
joninės konferencijos tegul sustiprina lietuvių pasi
ryžimus šiai didžiajai kovai. Viena seniausių pasau
lyje tautų negali būti atiduota pražūčiai!”
★

Remia ALIC
Kun. Vincentas Slavynas, pastaruoju laiku besidar

buojąs War, W. Vą., paskaitęs mūsų dienraštyje apie 
įsteigimą Lithuanian American Information Center, pri
siuntė tam centrui išlaikyti 925.00 auką. Savo laiške 
džiaugiasi, kad toksai žingsnis padarytas, nes infor- 
macijų centras yra būtinai reikalingas. Reikia manyti, 
kad Šį gražų, patriotingą kun. Sla vyno pavyzdį paseks 
visi sąmoningi lietuviai.

Gegužės 24 d., 1944
ŠVENTOJI MARIJA

Antroji dažnai katalikų 
vartojamosios maldelės, ger
biančios Mariją, pusė nėra 
imta iš šv. Rašto, bet neži
nomo asmens sustatyta. Vi
sa ta maldelė jau yra įėjusi 
į oficialias, iškilmingas ir 
paprastąsias Bažnyčios pa
maldas, todėl viai tos mal
delės žodžiai ir visos jais 
išreikštosios mintys yra Baž 
nyčios žodžiai ir Bažnyčios 
mintys.

Kaip pirmoji tos maldelės 
pusė prasideda žodžiais Svei 
ka Marija taip antroje pu
sėje pirmieji žodžiai yra 
“Šventoji Marija”. Mes eu
ropiečiai mėgstame pakar
toti mylimuosius ir gerbia
muosius vardus. Tuomi mes 
skiriamės nuo rytų šalies 
žmonių, kurie gerbia asme
nis netardami jų vardų. 
Taigi šita maldelė yra tik
tai lotynų apeigų šalyse. Ry
tai kitokiomis maldomis ger 
bia Mariją.

Mokslininkai nėra nusta
tę, kokia yra Marijos vardo 
kilmė, bet yra pagrindo ma
nyti, kad tas vardas yra ki
lęs iš senosios Agipto kal
bos su šiokiu tokiu žydišku 
pakeitimu. Pirmiausiai bū
davo tariama Miriam. Tas 
žodis gali turėti dvi pras
mes: arba “Dievo mylimo
ji”, arba “Dievo mylėtoja”. 
Ir viena ir kita prasmė kuo 
geriausiai tinka tai, kurią 
Dievas išrinko, kad ji tap
tų Jo Sūnaus Motina.

Mums mažai terūpi žodžio 
kilmė, nes mūsų visų min
tys ir jausmai telkiasi apie 
tą, kuri šį vardą garbin
giausiai nešiojo. Ji yra 
skaisčiausioji mergaitė ir 
drauge pati aukščiausia žmo 
gaus tobulybė. Ji* yra moti
na Dievo-2mogaus ne vien 
dėlto mums brangi, kad Jį 
mums pagimdė ir užaugino, 

i bet ir dėlto, kad su Juo drau
ge kentėdama, dalyvavo mūs 
atvadavime iš mūsų nelai
mių. Būdami maži išmoko
me ją mylėti, kaip motiną 
ir su ja yra susiję gražiau
si mūs kūdikystės atmini
mai. Augdami prityrėme jos 
pagalbos ir globos, sęsdami 
naudojomės jos užtarymu.

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

patabmavtvas

KRHZPKITftS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

dėl 
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Odininkas

____ * - m
DABARTINI 
DIVIDENTŲ 
RATA...........

> 47th Street
4%Tt w

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys)
Ir kunigas Vieillot tarė:
—Aš, vargšas provincijos 

klebonas, nė nežinau, kaip 
išreikšti savo dėkingumą. 
Aš esu laimingas, kaip ten 
nebūtų, kad mano idėjų 
priešas eina man į pagalbą. 
Dievas jus laimins, pone. 
Taip, aš žinau, jūs pasaky
site man, kad aš turiu rei
kalą su bedieviu, bet tikė
kite manim, kad tai — įro
dymas, kad Dievas pašalin
tas, jei tamsta nori jį paša

linti! Kad jūs ir norite jo 
nežinoti, bet jis labai gerai 
jus žino. Jis dažnai atveda 
prie savęs labai užsispyru
sias sielas, priversdamas 
eiti jo valios paruoštu ke
liu...

—Aš linkiu, kad šis pa
geidavimas neįvyktų. Su
griuvus mano gyvenimą val
dantiems dėsniams, kuo aš 
turėčiau tapti?

Pačiuose sunkiuosiuose mū
sų subrendusio amžiaus dar 
buose, varguose ir pavojuo
se jautėme meilingą jos ne
matomą ranką. Jei mūs gy
venimas buvo audringa jū
ra, tai Marija mums buvo 
ta ramioji ir šviesioji žvaigž 
dė, kuri mus vedė tiesiu ke
liu. Ji nesidavė debesims ap
temdinti. Ji laimingai mus 
išvedė per erdves, kur ne
buvo pramintų takų. Ji mū
sų ištikimoji viltis ateičiai.

•5^

Iš Prancūzų Kalbos Išverti 
JUOZAS POVILONIS

—Žmogum, kuris rastų 
pusiausvyrą ir ramybę!

----- ooo-----

IV SKYRIUS
Fresnesų kalėjimas, 
lapkričio mėn.

Sesute,

Tavo praneštoji žinia man 
suteikė didelį skausmą. Va
dinasi, mūsų gerasis klebo
nas mirė. Mes tiek daug 
jam esame skolingi! Aš esu 
ypatingai jam dėkingas už 
pamokymą pasitikėti geruo
ju Dievu, kuris saugo ap
leistąjį ir duoda, anot jo, 
jam pasitaisyti. Ak, sesute, 
jei aš neturėčiau tikėjimo, 
aš būčiau tapęs po to, kai 
čion patekau, maištininku. 
19 metų aš būčiau nenau
dėlis. Nes tu žinai, kaip turi 
kentėti siela, kada ji jaučia 
aplink save tik vagystes ir 
nusikaltimus! Veltui sten
giesi, kada apsupąs oras 
pritvinkęs melo ir neapy
kantos, rodos, nori pavergti 
ir nusilpninti viską, kas dar 
yra gera. Ir pagaliau, kaip 
atsispirti prieš šitas juodas 
mintis, kurios kiekvieną mi
nutę apninka? Aš esu galu
tinai išskirtas iš visuome
nės, kur išdidžiai viešpatau
ja garbingumas!

(Bus daugiau)

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ai pigesni nnofllratj — Ia 

PAS

MUTUAL FEŪERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD....................Tel. CANal 888*3

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininku

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Bprtngelnlal 
Matrosai

Mūsų j>a£ių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — bu „ 
springsais,
arba jūsų \ 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas Ir ’ 
padarytas 

kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 28% 
per VASARIO ir KOVO mėn

Studlo Oonch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD *

A<

1
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Padėka čikagiečiams

Siuvėjų konvencijos pro
ga, man teko apsilankyti 
pas čikagiečius lietuvius.

“Draugo” redakcijoj suti
kau seniai žinomą geros šir
dies redaktorių L. šimutį, 
kuris supažindino su A. Dau 
girdu, o šio dėka teko mu
dviem su L. Šerkšniu susi
pažinti su veikėja O. Aleliū- 
niene, kuri savo automobi
liu aprodė: Dariaus-Girėno 
paminklą, šv. Kazimiero vie
nuolyną. čia seselės parodė 
mokyklos kambarius, tur
tingą knygyną ir t.t. Iš tie 
sų Chicago lietuviams gar
bė, kad suprato a. a. kun. 
Staniukyno mintį.

Kitą dieną mus nuvežė i 
į pikniką Vytauto parke. 
Aplankėm ir šv. Kazimiero 
kapus, kur ir mano dėdė Si 
mas Lelešius jau 32 metai 
kai ilsis. Jis buvo vienas 
pirmųjų lietuvių Chicagoj, 
su Olšausku įsteigęs “Lie 
tuva” laikrašty buvo vie 
nas steigėjų Šv. Jurgio pa
rapijos, šv. Kazimiero ka
pinių. Tarp tūkstančių lie
tuvių, čia ilsisi ir siuvėjų 
unijos streike 1910 m. nu
kauti du lietuviai K. Na- 
greckis ir Luzinskis; mačiau 
jų kapus. Susidarė vaizdas, 
lyg būčiau Lietuvoje, nes 
radau kapą ir buv. bruki i- 
niečio kun. Varnagirio. Šv. 
Kazimiero akademijoj lietu
vių parapijinių mokyklų vai
kučių Dainos Šventėj.

Teko svečiuotis ir pas 
kun. Albavičių, kuris buvo 
draugas mano a. a. brolio 
kun. J. Montvil-09, žuvusio 
Titaniko katastrofoj.

Siuvėjų unijos lietuvių

skyr. bankiete tikslu pa
gerbti lietuvius delegatus — 
dalyvavo apie 12 delegatų: 
iš Brooklyno — K. Nasiuna- 
kas, Jonas Buivydas su žmo 
na ir aš; iš Baltimore, Md. 
— Laziūnas, biznio agentas 
ir kiti; iš Rochester — Bi
tinas; iš Boston — Palaima 
ir kiti; iš Chicago — Bay 
ir Katilius; taip pat buvo 
generalis lietuvis organiza
torius Jankauskas.

Už tokį čikagiečių šiltą 
viešingumą, nuoširdumą a- 
čiū, o ypač ačiū O. Aleliū- 
nienei, kuri savo automobi
liu mus visur vežiojo.

?. J. Montvila, 
brooklynietis

Parengimas pavyko, 
dėkui

Dievo Apvaizdos parapija 
— Rožių ir Lelijų klubas 
džiaugtasi pavykusiu paren
gimu ir dėkoja klebonui už 
parodytą prielankumą, vi
siems pramogos garsinto
joms, visiems biznieriams ir 
profesionalams ir visiems 
atsilankiusiems už paramą.

Publikos buvo daug ir 
klubas jok neužvylė. Padai
nuotos dainos visiems labai 
pratiko.

Programą vedė P. Ivanaus 
kienė, o jos dukrelė pianu 
skambino. O. Lukošienė

Susirinkimai
Šį vakarą 8 vai. renkasi į 

Šv. Kryžiaus parap. salę 
Labdarių Sąjungos kuopų 
atstovai ir veikėjai pasitar
ti senelių, prieglaudos sta
tymo ir kapų puošimo die-

MOROKIEČIAI NAIKINA VOKIEČIŲ LIZDUS

Prancūzų Mcrokoe tankų-naikintuvų vienetas sėkmingai atlieka vokiečių lizdų nai
kinimą Castelforte rajone, Italijoj. Visam Italijos fronte eina sąjungininkų ofensyvą. 
(Signal Corps radiotelephoto; Acme-Draugas)

noje (gegužės 30 d.) darbų 
reikalais. Laukiama, kad su
sirinktų visa centro valdy
ba, visų kuopų, atstovai ir 
visi tie, kuriems rūpi lietu
vių labdarybės reikalai.

Valdyba

Lietuvos Vyčių Chicagos 
apskrities mėnesinis susirin 
kimas įvyks šį vakarą, ge
gužės 24 d., Šv. Antano pa
rapijos salėj, Cicero, 8 vai. 
vakare. Visi kuopų, atstovai 
ir visi veikėjai kviečiami at
silankyti. Svarbiausiu klau
simu bus — K of L Day, 
liepos 4 d. Tikietai jau at
spausdinti ir šiame susirin
kime galima bus gauti pla
tinimui. Vaidyba

’Šv. Kazimiero Afcademi 
jos Rėmėjų Dr-jos priešsei- 
minis susirinkimas įvyks 
trečiadienio vakare, gegu
žės 24 d., 7:30 vai. vakare, 
Šv. Kazimiero Akademijoj.
Visų ARD skyrių prašome!

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės Į-

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

būtinai dalyvauti šiame su
sirinkime. Jei kuris skyrius 
turi narių duoklių ar šiaip 
kokių kitų nepriduotų įeigų, 
prašomas šiame susirinkime 
atsilyginti, nes turime pri
ruošti pilną raportą jubilie
jiniam seimui, kurs įvyks 
gegužės 28 d. Prašom visų 
atstovių laiku atvykti susi- 
rinkiman.

A. Nausėdiene, ARD pirm

Bridgeport. — šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
Dr-jos 1 skyriaus susirin 
kimas įvyks penktadienį,, ge-

gūžės 26 d., parapijos mažo
je salėj 7:30 vai. vakare. 
Narės malonėkite atsilanky
ti. Turime prisijungti prie 
būsimo išvažiavimo birželio 
18 d., Dan Ryans Woods, 
Beverly Hills, 87th ir Wes> 
ern Avė. Valdyba

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 to.)
Meniški, Vertingi «iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiinmiiii**iitniiimiiiini 

PAMINKLAI

Willumeit atsisakė 
Amerikos pilietybės

CHICAGO, geg. 23.—Dr. 
Otto Albert Willumeit, bu
vęs Amerikos vokiečių bun- 
do Chicagoje viršininkas, 
šiandien pertraukė savo tei
simą pilietybės atėmimui, ir 
prašė leidimo atsisakyti nuo 
Amerikos pilietybės.

Teisėjas William J. Camp
bell tuoj davė tokį leidimą. 
Willumeit buvo atvežtas iš 
New Yorko, kur jis pildo 
dvi penkių metų kalėjimo 
bausmes už šnipinėjimą ir 
Selective Service akto nuo
statų sulaužymą.*

Camp Grant, kurie buvo 
siunčiami į ūkius padėti dar 
žovių surinkime,, vaikštinė
ja sau ir duoda daržovėms 
supūti.

Ūkininkai sako belaisviai 
neatsisako dirbti, bet arba 
nieko nedaro, arba dirba 
taip lėtai, kad nieko neatlie
ka.

X LRKSA Chicago aps
krities mėnesinis susirinki
mas tarsis būsimo seimo rei 
kalais. Taigi, visos kuopos 
įprašomos atsiųsti atstovus. 
Susirinkimas bus gegužės 29 
d., Šv. Kryžiaus parapijos 
salėj, 8 vai. vakare.

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materlolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

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! Miiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiimiimiu

Belaisviai nedirba, 
duodą daržovėm supūt

ROCHELLE, III., geg. 23 
—Naciai karo belaisviai iš

BUČERUJ
SVARBIEMS DARBAMS

I
’ * Pilno ar Dalinio Laiko Darbai ■ri

TAIPGI VAIKINŲ VIRS 16 METŲ AMŽIAUS 
DIRBTI PO MOKYKLOS VAL. IR ŠEŠTAD.

Gera Pradinė Mokestis 
Atsišaukit

Novak's Stock Yard Market, Ine. 
1446 West Chicago Avė.
Klauskite dėl Mr. Walter Novak

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲl
Statybai, Remontavimui, Refinansavimui— 
ANT LENGVU MftNEfilMf WMOSftJLMV!

Panaudokite l’rogi hahgrtlnfntt žcmoma 
Nuošimčio lutoms.

B

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas to DirbtuV6: 527 N. WESTERN AVĖ.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COffTI 
PARTICULAR PEOPLE PREPEB PACHANKIS PRODUOTIONS 

DISTRIBUTOR8 OP THE PAMOU8 MONTELLO ORAJNITB 
Moet Beautiful—Most IMdOrtaa Stwmgest»—Best la Ibe WoridL 

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS 
KRUtPIITBl PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Conuąerce

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

TeL ESTebrook 8645 TeL REPubUc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 ▼. vak.; Šeštad. Ir Sekm. 9-8 tai.

(NatoU Grand Ava.) 
PHONE: SEELEY 6108 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
GerlatuiM patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
• Dalyse

P. Je RIDIKAS
8854 80. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

YARDS 1419

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE |«al«njf>. 4Q«n Indeliai
rūpcMMigal globojami Ir ll<l 000.041 «p- 
<1 rausti per ivrtrml Savltig. and Iman In- 
Miranrv Corporation. pinigai Ims grriatl
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

seniausia ir žymiausia Lietuvių 
FINANSINĖ IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —*

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, See'y. 3396 SO. HALSTED ST.

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1300 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

< L Je ZOLP
1646 WE8T 46tii Mt. Phone YARDS 0781
MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1136—88

LACHAWICZ IR SUNAI
1814 WE8T 2Srd PLAUS 
16786 K MKMGAN AVB

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5768 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
16821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ.Phone YABDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4848 SO. CAUFORNIA AVĖ Phone LAT. 8572
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Nelaimė neišardė meilės z

Dviejų širdžių meilės istorija
•
FRONTE KAREIVIS NETEKO AKIŲ ŠVIESOS. NE

LAIMEI ĮVYKUS MERGAITES MEILE NEPASI
KEITĖ. JIE APSIVEDĖ. DABAR ŠVIESIAI ŽIURI 
Į ATEITĮ, <a

kariu į Hawthorne fabriką,Yra gražios širdies mer
gaičių ir jaunuolių. Jie su
pranta ką reiškia meilė. Čia 
noriu papasakoti jaunuolio 
ir ir mergaitės meilės istori
ją-

Raymond Di Guilio ir 
Jean Di Domenico vienas 
kitą pamilo. Jie susižiedavo 
ir pažadėjo viens kitą mylė
ti. Raymond Di Guilo netru
kus po susižiedavimo išvy
ko į karo frontą užjūnn. Jo 
regėjimas būvi sunaikintas 
nacių ugnies, šiaurės Afri
kos kovoje, lapkričio mėne
sį, 1942 m.

Kai Raymond Di Guilio 
sužinojo, kad lieka visiškai 
aklas savo gyvenime, jis 
apie tai pranešė savo sužie
duotinei ir daVė suprasti jai, 
kad ji yra laisva nuo paža
do. Bet 25 metų amžiaus 
mergaitė pareiškė, kad Ji 
mylinti ir karo nelaimė ne
pakeitė jos jausmų ir paža
do.

Raymond Di Guilio ir 
Jean Di Domenico daugiau 
kaip prieš penkias savaites 
apsivedė. Jie dabar gyvena 
Chicagoje, 1013 So. Morgan. 
Ir jie jaučiasi laimingi. Jau
na žmona aklam karo vete
ranui paskaito laikraščius 
ir knygas, kai jie esti laisvi 
nuo darbo. Dvi mylinčio? 
širdys projektuoja įsigyti 
nuosavą vietą gyvenimui. 
Abu dabar gyvena pas Ray
mond motiną ir seserį.

Raymond Di Guilio nete
ko regėjimo karo lauke, kai 
jis nešė pagalbą sužeistam 
savo draugui, siaučiant prie
šo ugniai.

šešias dienas savaitėje 
Jean 6 valandą paruošia sa
vo vyrui pusryčius. 6:45 va
landą jie abu vyksta gatvė-

Western Electric Co., 
abu dirba.

kur

Raymond dirba kaipo iš- 
rinkėjas dalių fabrike ir jis 
jaučia, kad tinka tam dar
bui, kaip taikos, tai ir karo 
meto darbui.

Jie planuoja įsigyti auto
mobilį, ir tada abu automo
biliu vyks į fabriką, ir iš ten 
grįš namo.

Nors Raymond neturi 
akių šviesos, bet jo širdyje 
ir prote yra graži šviesa, ir 
su savo žmona šviesiai žvel
gia į ateitį.

Karo departamentas pra
eitą pirmadienį paskelbė 
439 Jungtinių Amerikos 
Valstybių .kareivių pavar
des, kurie dingę Azijos, 
Centro Pacifiko, Europos, 
Viduržemio, pietų Pacifiko 
ir pietvakarių Pacifiko apy
linkių karo frontuose.

Dingusiųjų karo frontuo
se karių skaičiuje 24 vyrai 
yra iš Illinois valstijos, 
įskaitant septynis chicagie
čius.

Dingusiųjų karių skaičiu
je 1 yra iš Indiana, 2 iš 
Iowa, 3 iš Michigan ir 5 iš 
Wisconsin.

Gavo darbus
DĖS MOINES. — George 

D. Haskels, valstijos War 
Manpower direktorius, pra
nešė, kad U. S. Employment 
Service surado darbus dėl 
11,894 Iowa valstijos asme
nų, laike balandžio mėnesio.

SUŽEISTASIS

Amerikietis kareivis, sužeistas Santa Maria kovoje, yra 
lydimas iš miesto dviejų “medikų”. (Acme-Draugas tele- 
photo) K

Iš karo frontų

1,360 sužeista karo frontuose
SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUJE 84 VYRAI YRA Ig ILLINOIS 

VALSTIJOS, ĮSKAITANT 32 CHICAGIEČIUS
Karo departamentas ge

gužės 22 dieną paskelbė 
1,360 Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareivių pavar
džių, kurie buvo sužeisti 
Azijos, Centro Pacifiko, Eu
ropos, Viduržemio, pietų Pa
cifiko ir pietvakarių Pacifi
ko apylinkių karo frontuo
se. "T>W

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 86 vyrai yra
iš Illinois valstijos, įskai- apylinkės karo fronte

tant 32 chicagiečius. Sužeis
tųjų skaičiuje yra pvt. Wal- 
ter J. Galkus, kurio motina 
Mrs. Mary Galkus gyvena 
šiuo adresu: 3942 So. Rock- 
well str.. Chicago.

Sužeistųjų skaičiuje 30 
vyrų yra iš Indiana valsti
jos, 25 iš Iowa, 25 iš Michi
gan ir 21 iš Wieconsin.

Pvt. Walter J. Galkus bu
vo sužeistas Viduržemio

Didelė nelaimė

Pasiutęs šuo įkando 11 asmenų
Vienuolika asmenų Ham- 

monde praeitą pirmadienį 
buvo gydoma po to, kai ve- 
terenarijos gydytojai rado, 
kad jie buvo užkrėsti liga, 
kai pasiutęs šuo įkando pra
eitą šeštadienį.

Pasiutęs šuo įkando vie
nuolikai asmenų iš trijų šei
mų.

PIRMAS “Draugo”

Kai buvo nužudytas pa
siutęs šuo, Hammond svei
katos autoritetai ir policija 
ieškojo dar kitų trijų šunų, 
kurie buvo apkrįsti pasiutu
sio šunies.

Kauntės sveikatos oficie
ris įspėjo žmones.

Nuo pasiutusio šunies 
nukentėjo iš trijų šeimų 11 
asmenų, jų tarpe yra vaikų 
ir kūdikių.

I
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Vienoje iš Gražiausių Gamtos Vietų —

SąuniąmęBERGMAN’S Grove
Riverside, Illinois

Gamtos

Grožiu

Bergman’s

Grove

Daržas

yra

Vienas

Ii

Gražiausių

Daržas

įrengtas

Moderniškais 

Įrengimais 

Graži šokių

Salė

Valgykla

Gėrimų

Stovyklos

Suolai ir tt.

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

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

Apsivertė laivelis

Heroiškos dvasios jaunuolis
ATIDAVĖ SAVO GYVYBĘ, KAD IŠGELBĖJUS 

MERGINA, KAI LAIVELIS APSIVERTĖ
Charles Johnson, 21 me

tų amžiaus, 156 N. Oak 
Park, turėjo išeiti į Dėdės 
Šamo kariuomenę sekančią 
savaitę. Jis mirė herojaus 
mirtimi išgelbėdamas Louise 
Harter gyvybę, kai laivelis, 
kuriame jie važiavo, apsi
vertė Fox upėje, šiaurėje 
nuo St. Charles. Nelaimė 
įvyko sekmadienio vakare:

Kai pora iškrito į vande
nį, Johnson pagriebė Miss 
Harter, 907 Pleasant pi.,
Oak Park, ir plaukė kranto 
linkui, laikydamas merginą 
virš vandens iki praeiviai 
ištraukė ją iš upės. Kai pra
eiviai merginą padėjo ant 
kranto, jie pamatė, kad 
Johnson nugrimzdo į upės 
dugną. Jo lavonas buvo ras
tas po • valandos vėliau.
Johnson dirbo Perfecting 
Tool ir Metai Co., Chicago
je.

Cigarietė sukėlė $700 
nuostoliu

Jackson Park Plaza vieš
butyje, 1540 E. 65th pi., pra
eitą pirmadienį buvo kilęs 
gaisras dėl cigarietės. Nuo
stolių sukelta $700. Vienas 
gaisrininkas buvo sužeistas, 
kai krito stiklai. Penktame 
aukšte ugnis sunaikino bal
dus. #

Chicagoje

Vagys siaučia
Du vagys išnešė baltinių 

mašiną, už $150 vertės, iš 
namo, 305 Pine avė. Jie 
įkrovė mašiną į troką ir nu
važiavo.

* * *
Mrs. Mary Skilman, 1100 

N. Dearborn str., pranešė 
policijai, kad iš jos aparta
mento buvo pavogta baldų 
už $380 vertės.

Sutrenkė traukinys
Charles Jasurda, 26 metų, 

1200 Fairchild avė., Joliet, 
praeito pirmadienio vakare 
mirė ligoninėje nuo žaizdų, 
kurias gavo dvi valandas 
anksčiau, kai jis buvo su
trenktas traukinio, netoli 
Alton geležinkelio stoties. 
Jis buvo taxicab šoferis.

Britu lakūno žmona pa
gimdė 4 kūdikius

LONDON. — Mrs. Daisy 
Moxham, iš Southend, žmo
na RAF lakūno oficierio, 
pagimdė keturis vaikus (ke- 
turiukę) — tris berniukus ir 
vieną mergytę. Apie tai bu
vo pranešta gegužės 23 die
ną.

Motina keturis kūdikius 
pagimdė gegužės 22 dienos 
vakare ir jie sveria: Brian, 
3 svarus ir 10’/2 uncijų; 
George, 1 svarą ir 13’/2 un
cijų; Daisy, 2 svarus ir 14 
uncijų, ir William, 3 svarus 
ir 6 uncijas.

Kai nemoka gyventi
Chicagoje vienas vyrukas, 

34 metų amžiaus, buvęs ka
linys, vėl pateko į teismą už 
nešvarius darbus. Jam da
bar gręsia nuo 1 metų iki 
gyvos galvos kalėjimas. Kai 
žmogus nemoka valdytis ir 
gyventi, tada tenka praleis
ti laikas už geležinių grotų.

Trečiadienis, geg. 24 d., 1944

Iš ugnegesių gyvenimo

40 metų ugnegesių tarnyboje
t „

BEVEIK PER 40 METŲ ATSAKE Į 25,000 GAISRO IR
GELBEJIMO ŠAUKIMUS. ANOMIS DIENOMIS ARK
LIAI VEŽE GAISRININKŲ MAŠINAS.
John M. Scanlon, 13-to 

batalijono gaisrininkų va
das, sekantį sekmadienį išei
na automatiškai į pensiją, 
kai jam sueis 63 metai am
žiaus. Jis yra ugnegesių ve
teranas, ugnegesių tarnybo
je išbuvo 40 metų. Jis yra iš 
tų dienų gaisrininkas, kai 
raudonos ugnegesių maši
nos buvo vežamos arkliais.

Vadas Scanlon pareiškė, 
kad beveik per 40 metų de
partamente jis atsakė į dau
giau kaip 25,000 gaisro ir 
gelbėjimo šaukimus.

1929 metais Scanlcm buvo 
apšauktas herojumi už iš
gelbėjimą ligonio iš ketivr- 
to aukšto degančios ligoni
nės. Ligonis negalėjo eiti, ir 
Scanlon jį nešė per degan
čias elektros vielas žemyn į 
saugią vietą, 50 pėdų kopė
čiomis.

Laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

gegužės 22 dieną paseklbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų (navy, ma
rine corps ir coast guard) 
sąrašą, kuriame pažymėta, 
kad 15 jūrininkų mirė, 10 
buvo sužeista ir 21 dingęs.

į Skelbkitės “Drauge*

Pavogė $6,900
Thomas Castellaneta, 

metų, barzdaskutis, praeitą 
pirmadienį pranešė Cragin 
policijai, kad iš stalčiaus jo 
šapoje, 2618 N. Laramie av., 
buvo pavogta $6,900. Caste
llaneta pasakė, kad įskaito
ma penikos tūkstantinės. 
Pinigus buvo paslėpęs stal
čiuje keletą mėnesių ir pa
skutinį kartą buvo penkta
dienį, — jis pasakė.

52

Žaibo greitumu
Du negrai praeitą pirma

dienį Chicagoje buvo nuteis
ti kalėjiman už žmogžudys
tes beveik žaibo greitumu. 
Vienas gavo 199 metus kalė
jimo ir kitas 147 metus. 
Kiekvieno byla tęsėsi apie 
valandą.

Jie buvo nužudę po asme
nį apiplėšimo laiku. Vienas 
žmogžudys turi 21 metus 
amžiaus, o kitas 40 metų.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

X Bumbalienė, brighton- 
parkietė, staiga susirgo ir 
greit išvežta į ligoninę.

X J. E. vysk. B. J. Sheil 
gegužės 28 d. vakare atvyks 
į Šv. Jurgio bažnyčią teikti 
Sutvirtinimo Sakramentą. 
Tą dieną iš ryto bus veikų 
pirmoji komunija.

X Žukauskai, savininkai 
užeigos biznio adresu 3859 
S. Kedzie Avė., šiomis die
nomis begalo patenkinti gar 
nio apsilankymu: susilaukė 
sūnaus, sveiko ir dikto.

X Mažeikiai, brightonpar
kiečiai, gyveną ant Montgo
mery St., šiomis dienomis 
mini 25 metų sukaktį vedy
binio gyvenimo. Sukaktis 
bus paminėta puota šešta
dienį, Vengeliausko salėj.

X Irena Pakeltis Ir Dale 
Vaikutis bus atstovės Ne- 
kalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. Sodalicijos Gegužės Ka
ralienės vainikavimo apei
gose lietuvių Sodalicijų Die
noje, gegužės 28 d., Šv. An
tano parapijos bažnyčioje, 
Cicero.

X Jono ir Elenos Aleknų, 
žinomų vestsaidiečių dukte
riai Onutei, su Justinu Vil- 
čanskų geg. 27 d., 5:30 vai. 
popiet, Aušros Vartų bažny
čioje bus surištos rankos ir 
sumainyti žiedeliai. Vestu
vėm bus parapijos salėj.

X Jack Juozaitis, buvęs 
Chicago vyčių veikėjas, da
bar su Amerikos kariuome
ne kur nors Pacifike, rašo 
redakcijai gavęs velykinį 
“Draugo” numerį ir džiau
giasi jo turiningumu. Svei
kina visus vyčių veikėjus ir 
ragina nesustoti veikus.

X Vincas ir Juzefina Ba- 
liūnai šiomis dienomis išlei
džia sūnų Vincą, kuris sa
vanoriu stoja į Navai Offi
cer Training School. Baliū- 
nai seniau gyveno Spring- 
field, DL, No. Side, Brigh
ton Park, o dabar Marųuette 
Park turi gražų hungalow 
adresu 6429 S. Campbell av. 
Yra nuolatiniai “Draugo” 
skaitytojai.
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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.

MHMCLE WALL FINISH
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BERLAND'S
PAINT STORE

Me* Pri.uton.j9i7 S. Halsted SL „
Visur CANAL 1684

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