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Nimitz-MacArthur konferavo
AMERIKOS LĖKTUVAI ATAKAVO 

NACIŲ AERODROMUS FRANCIJOJ
LONDONAS, bai. 27. — 

Du tūkstančiai sąjunginin
kų, lėktuvų šiandien numetė 
apie 6,000 tonų bombų ant 
nacių taikinių okupuotoje 
Europoje.

Apie 1,000 britų bcmbe- 
rių nakties metu numetė gal 
4,500 tonų bombų ant nacių 
Essen ir Schweinfurt mies
tų ir geležinkelių netoli nuo 
Paryžiaus.

Maždaug toks pat skai

čius Amerikos lėktuvų die
nos metu numetė apie 1,500 
tonų bombų ant nacių aero
dromų šiaurinėje Prancūzi
joje.
. Vokiečių radio sakė są
jungininkų lėktuvai šįj rytą 
skraidė virš pietinės ir piet
vakarinės Vokietijos, ir kad 
ten įvyko didelės orinės ko
vos. Galimas dalykas, kad 
tie lėktuvai buvo iš Italijos 
bazių.

AliantŲ rezervai skuba i Kohima
Kohima priemiestį, kurį ja
ponai anksčiau okupavo.

Šiaurinėje Burmoje, Gen. 
Stilwell kiniečių armija, va
rydamos! Mogaung kloniu, 
užėmė Manpin miestelį, 10 
mylių į šiaurę nuo Kama- 
ing. Jų greitas laimėjimas 
lyg nurodo, kad Stilwell ar
mija jau nugalėjo didžią
sias japonų jėgas.

PIETRYTŲ AZIJOS ŠTAi 
BAS Kandy, Ceylon, bai. 27.
— Sąjungininkų rezervams 
skubant į Kohima, atrodo, 
kad tuoj įvyks dideli mū
šiai. Tie rezervai žygiuoja 
iš Manipur ir skuba įpro kal
nus, kuriuose japonai yra 
įsteigę savo tvirtoves.

Britų artilerija apšaudo;

Nuskandino 9 naciu 
laivus Ligurijos jūroje

NEAPOLIS, bai. 27. — 
Gen. Wilson štabo praneši
mas sakė sąjungininkų karo 
laivai nuskandino devynis 
ir sužalojo du nacių laivus 
Ligurijos jūroje.

Amerikos karo laivai, su 
lėktuvų pagalba, nuskandi
no tuos laivus, jų tarpe du 
naikintuvus.

Sąjungininkų jėgos suė
mė keliolika nacių belais
vių. Nei sąjungininkų laivai 
nei vyrai mūšiuose nenuken
tėjo.

Laivų kovos Įvyko nak
ties metu iš pirmadienio į 
antradienį).

Lrndberghas Pacifike
misijai

HONOLULU, bai, 27. — 
Šiandien pranešta, kad Char 
les A. Lindbergh atvyko į 
Hasvaii kaipo civilinis at
stovas vienos lėktuvų staty
bos firmos. Lindberghas 
turi surinkti žinias apie tos 
firmos daromų lėktuvų veik 
lą pietų Pacifike.

ŽYDAMS MAŽIAU MAISTO
BERNAS, bai. 27.—Pra

nešimas, kad Vengrijos žy-

33,077 pagijusiu karių 
grįžo į karo frontus

VVASHINGTON, bai, 27. 
—Karo Sekretorius Stimson 
pranešė, kad nuo karo pra
džios iki š. m. bai. 15 d.,
amerikiečių nuostoliai buvo 
148,425 karių, kurių 25,582 
žuvo, 60,166 buvo sužeisti, 
32,727 dingo, ir 29,950 yra 
belaisviai.

Iš sužeistųjų, 33,077 jau 
sugijo ir grįžo į frontus, o 
1,679 karių mirė belaisvėje 
—daugiausiai japonų belais 
vių stovyklose.

KALENDORIUS
Balandžio 28 d.: ftv. Po

vilas nuo Kryžiaus; seno
vės: Rimgailė.

Balandžio 29 d.: ftv. Pet
ras iš Veronos; senovės: 
Tarimantas.

ORAS
Giedra, šilčiau.

KARIAI PILDO ĮSAKYMĄ UŽIMTI MONTGOMERY WARD KRAUTUVĘ Koordinuos. savo jėgas naujiems 
puolimams Pacifiko frontuose

PEARL HARBOR, bai. 
27.—šiandien pranešta, kad 
Admirolas Chester W. Ni
mitz ir Generolas Douglas 
Mac Arthur nesenai suėjo 
kur norint Pacifike, ir tarė
si dėl ofensyvos prieš japo
nus.

Adm. Nimitz yra Ameri
kos laivyno Pacifike virši
ninkas, o Gen. Mac Arthur 
yra Amerikos jėgų viršinin
kas pietų Pacifike.

Pranešimas nepasakė nei

kur nei kada tie du Ameri
kos karinių jėgų viršininkai 
suėjo, bet manoma jų pasi
tarimas įvykęs pirm naujojo 
amerikiečių išlipimo olandų 
Naujoj Gvinėjoj, kuris bravo 
pradėtas praeitą šeštadienį.

Anot komunikato, Adm. 
Nimitz ir Gen. Mac Arthur 
tarėsi dėl būdų ir priemonių 
geriausiai koordinuoti savo 
jėgas ir pastangas ofensy- 
voms prieš japonus visuose 
Pacifiko frontuose.

Subyra japonų linijos N. Gvinėjoj
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

N. Gvinėjoj, bai. 27.—Gen. 
Mac Arthur šiandien prane-

Sewell Avery, Montgomery Ward krautuvių pirmininkas, baigė savo opoziciją šė, kad japonų linijos abie- 
Prezidento Roosevelto įsakymui perduoti krautuvę prekybos sekretoriui tik kuomet juose galuose Naujos Gvinė

jos 430 mylių ilgio fronto 
pradeda subyrėti.

Per keturias dienas ame
rikiečiai ir australiečiai ka
riai atėmė iš japonų keturis 
aerodromus ir tris pakraš
čių bazes. Sąjungininkai vie 
ną tų aerodromų jau varto
ja, o inžinieriai skuba pa
taisyti kitus tris.

militarinė policija įėjo į krautuvę. Prezidento įsakymas buvo išleistas dėl nesutikimo 
farp firmos ir darbininkų. Čia matoma, kaip kariai įeina į krautuvę.

(Acme-Draugas Teiephoto.)

Sako Ward užėmimas Naciai liepia savo
esąs 'Gestapo' žygis
WASHINGTON, bai. 27. 

—Illinois Atstovas Dewey 
šiandien sakė prokuroras 
Biddle ėmėsi neamerikoniš- 
kų žygių, tvirtindamas, kad 
Montgomery Ward & Co. 
dirba karinį darbą ir todėl 
gali būti valdžios paimta 
dėl nesusipratimo su darbi
ninkais.

Rodė žemės drebėjim?
BERKELEY, Cal., bai. 27. 

— Kalifornijos Universiteto 
seismografas šiandien rodė, 
kad vidutinio smarkumo že-dų maisto kiekiai nuo gegu

žės 1 d. bus dar labiau su-1 mės drebėjimas tęsėsi
mažinti. Jau ir taip atimta 
iš daugelio žydų priemonės 
pasidaryti pragyvenimą.

Taukai, cukrus ir mėsa 
bus beveik visai uždrausti.

su-

ambasadoriui grįžti
ANKARA, W. 27.—Franz 

von Papen, Vokietijos amba
sadorius Turkijai, grįš į 
Berlyną šios savaitės gale, 
ir nacių propagandos pra
nešimas sakė jis neveš vo
kiečių nuomonės dėl Turki
jos žygio sustabdyme chro- 
mos metalo eksporto Vo
kietijon atgal į Ankarą.

Tas pareiškimas iššaukė 
daug kur nuomonę, kad Vo
kietija gal mano nutraukti 
diplomatinius santykius su 
Turkija.

Turkija praeitą savaitę 
pranešė, kad ji suspenduoja 
chromo siuntas Vokietijai. 
Tas metalas labai reikalin
gas sustiprinimui ir sukie-

VOKIEČIŲ AVIACIJA 
SILPNĖJA: STIMSON

VVASHINGTON, bai. 27. 
—Karo sekretorius Stimson 
sakė vokiečių opozicija lėk
tuvų atakoms nuolat mažė
ja, o sąjungininkiį lėktuvų 
padaromi nuostoliai vis di
dėja.

Stimson pareiškė spaudos 
atstovams, kad naciai xgal 
taupo savo lėktuvų rezervus 
tokiam laikui, kuomet jie 
turės būtinai juos vartoti.

Anot sekretoriaus, naciai 
dar turi pakankamai lėktu-

Tikimasi, kad penkta lėk
tuvų bazė, didysis Hollan- 
dia aerodromas, tuoj bus 
amerikiečių užimtas. Vienas 
dalinys (jau dasivarė iki 11 
mylių nuo to aerodromo va
karinio krašto, o kitas, iš 
rytų, artinasi prie kryžke- 
lio.

Australiečiai, kurie kelis 
mėnesius žygiavo per Ramu 
klonį į Madang įpusę, nuga
lėjo japonus ir užėmė tą 
reikmenų bazę ir aerodromą 
Astrolabe įlankos krante.

virš valandą laiko. Prof.
Perry Byerly sakė jo ma- 
nymu drebėjimas Įvykęs t'inimui jien0. 
apie 900 mylių nuo Berke- 
ley.

RUSAI UZEMt STRATEGINI KALN A
Bombos sukelia gaisrus Sevastopoly

, MASKVA, bai. 27.—Rusų 
komandos pranešimas sakė 
rusai kariai užėmė strategi
nį kalną į pietryčius nuo žeidė.
Stanislavovo, Le n k i j o j e. Artimam sektory

čių tankai ir pėstininkai 
įpuolė rusų liniją. Artilerija 
išmušė 800 nacių ir 300 su-

Tankų dalinys padarė tą 
okupaciją po to, kaip užmu
šė 200 nacių kalno pašonė
je.

Tuo laimėjimu rusai pa
lengvino vokiečių spaudimą 
ant rusų linijos žemiau Lvo
vo.

Maskva vis dar nepatvir
tina nacių ir rumunų rapor- 

I tus būk rusai pradėję nau
jas ofensyvas į šiaurę nuo 
Laši ir į pietryčius nuo 
Chisinau, Bessarabiijoje.

Antram Ukrainos fronte, 
veikiausiai Bessarabijoje ar 
šiaurinėj Rumunijoj, vokie-

rusaj
išmušė apie 1,000 kitų vo
kiečių, ir vienas rumunų 
pulkas pasidavė rusams.

Rusų lėktuvai ir laivai 
nuskandino 5 priešo trans
portus, 2 patrolės laivus ir 
kelis išlipdinimo laivus, ku
riais naciai bandė pabėgti 
iš apsupto Sevastopolio.

Lėktuvai sužalojo du ki
tus transportus. Anot Mas
kvos pranešimo, rusų lėk
tuvai keliais atvejais ata. 
kavo Sevastopolį. Jų bom
bos sukėlė didelius gaisrus 
ir bent du “milžiniškus 
sprogimus.”

Upės vis dar kyla, 
gręsia 6 valstybėm

CAIRO, III., bai. 27.—Mis- 
souri ir Mississippi upių iš
siliet] imas jau užliejo dau
giau negu 500,000 akerių 
derlingos žemės Missouri ir 
Illinois valstybėse. Apie 
7,500 apsaugos milicijos na-
rių ir karo belaisvių dirba 

vų atakuoti kiekvieną mūsų! ant ka(j išsaugoti
lėktuvų dalinį, bet darosi | apylinke9 nuo naujų ižsilie
vis aiškiau, kad vokiečių]
opozicija mažėja ir silpnėja. Arkansas up4 oklahoma

valstybėje buvo aukštai pa
kilusi, bet atslūgo. Jenks 

’ miestelis byvo beveik visiš-
iš naujo padėti į 1-A kai užIietas ir suvirš 1.000

Penki streikininkai
VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ STOKHOLMO— Nacių ARJJI^GT0N’ Va ’ bal 

kariuomenei koncentruo/jan- ; . ® 1 au^°
tis Danijoje, Švedijoje pra-' ^:?"rilleSe^L?.al57a‘ 

dedama rodyti baimės dėl

nacių invazijos galimybių.
IŠ KINIJOS — Aršios ko

vos vyksta tarp kiniečių ir 
japonų šiaurinėj Honan pro
vincijoj.

IŠ LONDONO — Angli

jos vyriausybė uždraudė vi

siem svetimšaliam išvažiuo

ti iš Anglijos, Škotijos • ar 

šiaurinės' Airijoa. Išimtis 

daroma tik amerikiečiams ir 

rusams.

IŠ ITALIJOS — Badoglio 

vyriausybė nutarė atidėti 

visus svarbiuosius vyriausy 

bės pakeitimo reikalus iki 

karo pabaigos.

IŠ CHICAGOS — Mont

gomery Ward <& Co. advoka 

tas sakė firma užves bylą 

teisme, kad atgauti savo 

krautuvę. /

vo dviejų dienų streike, bu 
vo savo draft boardų klasi
fikuoti atgal į 1-A, ir vei
kiausiai bus šaukiami kari
nei tarnybai gegužės mėne
syje.

Jimų.

asmenų liko be pastogių 
Sand Springs ir Tulsa mies
tuose.

Mississippi upė išsiveržė 
pro užtvankas Missouri ir 
Illinois pusėse, ir sudaro pa
vojų daugeliui naujų už
tvankų.
PIRKITE KARO BONUS!

JUGOSLAVAI IŠLIPO 
KORCUIA SALOJE

LONDONAS, bal. 27. — 
Pranešimas iš Maršalo Jo- 
sip Broz štabo sakė jugos
lavai partizanai išlipo ant 
Korcula salos, tuoj prie 
Dalmatijos kranto į pie.us 
nuo Split uosto, ir užmušė 
ar suėmė 800 nacių karių.

Korcula randasi į šiaur
vakarius rtuo Mljet salos, 
kur partizanai išlipo dieną 
anksčiau, ir į pietus nuo 
Hvar, kurį partizanai taip
gi sakėsi užėmę.

Vėliausi, bet nepilni ra
portai nurodo, kad sąjungi
ninkai dabar bene valdo di
desnę dalį salų į pietus nuo 
Split uosto.

Japonai varosi pirmyn per Kiniją
CHUNGKING, bal. 27.—

Užėmę apie 1,800 kv. mylių 
Kinijos teritorijos per 9 die
nas, japonai vis dar veržia
si pirmyn.

Japonų žygiavimas suda
ro pavojų kiniečiams, kurie 
tikėjosi toje apylinkėje su
laukti didelio ryžių derliaus.

Japonams varantis į va
karus pagal Lunghai gele
žinkelį, jie dabar gręsia Lo- 
yang miestui.

Japonų bandymai užimti 
Hulao perėją, 35 mylias į 
vakarus nuo Chenghsien, 
buvo nevykę, bet jie užėmė 
kelias vietas { /pietvakarius 
nuo tos perėjos.

Pranešama, kad kitas 10,- 
000 japonų skuba iš Kai- 
feng į Chenghsien, o vienas 
dalinys pasivarė 15 mylių 
pagal Peiping-Hankow gele
žinkelį ir atakavo miestelį 
40 mylių į pietus nuo Cheng 
hsien.

Du naciu viršininkai, 
abu nori pirmenybės
STOKHOLMAS, bal. 27. 

—Atrado, nesantaika
tarpe Macį. G. H. von Han- 
neken, vokiečių armijos vir
šininko Danijoj, ir Dr. Wer- 
ner Best, nacių politikos va
do Danijoj, yra viena prie
žasčių dabartinės suirutės 
tame krašte. Jie abu nori 
bū* i absoliučiais Danijos 
valdytojais.

Dr. Best kalba, kurioje 
jis sakė danų galvos risis 
jeigu jie nestabdys sabota
žo, buvo matomai įspėjimas, 
ir pripažinimas, kad Von 
Hanneken nusistatymas pa
ėmė viršų.
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ŽINIOS 15 GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuviai artistai. — Ba’ 

15 d. Lietuves Sūnų ir Dūk 
terų svetainėje buvo suruoš 
tas koncertas mūs vietinių 
lietuvių artistų. Buvo pa
kviesta taipgi ir keletas sve
timų, kurie publikai labai 
patiko, būtent Emmett Fn- 
ar, St. Mary’s parapijos var
gonininkas, kuris skambinę 
kelis kartu pianu, ir Doro 
thy Ross, soprano. Alice 
.Strang, 15 metų mergaitė 
atsižymėjo smuikos groji
mu. Taipgi ir Vincas Puza 
ruka atsižymėjo grojant pia- 
no-accordian. Dvigubą kvar
tetą sudarė: Chas Lackus. 
Chas. Švoba — tanorai; Vin 
cas Puzaras, Justin Antanai
tis — baritonai; Ona Puza- 
rieniJ, Ruth Scheffus — sop
ranai; Ona Lackus ir Mar> 
Rasgunas — altai, šie asme
nys taipgi dalyvavo solistų 
rolėse. Kvartetui ir solis
tams pianu pritarė Marijo
na Salatkienė (žalėnaitė), H. 
Kajutis, Albina Kamsickai- 
tė, Joan Boucher.

karą rengia ‘Club Council’, 
kuri3 susideda iš vietinių 
draugijų, kaip tai — šv. Jut* 
gio, ŠŠ. Petro ir Povilo, Vy
tauto Kareivių ir Lie uvos 
Sūnų ir Dukterų,

Sąjungietės veikia. — Mo
terų Sąjungos vietinė kuopa 
buvo surengus pramogėlę 
Baked Goods* Sale, kuri vi
lais atžvilgiais buvo sėkmin
ga. Vėliau surengė “Rum- 
mage Sale”.

Motinų Dieną kuopa ren
gia narėms pusryčius. Tą 
iienr narės dalyvaus šv. Mi
šiose ‘‘in corpore”. Birželio 
mėnesį kuopa prisidės dar
bu parapijos metiniam va
saros bazare.

SUSITINKA LŪŽTANČIOS AŠIES VADAI

Herr Hitler pasitinka traukinį, kuriuo konferencijon 
atvyko Signor Mussolini (kairėje). Hitleriui ir Mussoliniui 
didelis galvosūkis, kurioj vietoj reikia pirmiausiai kaus
tyti braškančią ir lūžtančią ašį. Tuščios jių pastangos. 
(Acme-Draugas telephoto) \

Toje pačioje svetainėje 
geg. 6 d. rengiamas balius 
naudai lietuvių jaunuolių 
Dėdės Šamo tarnyboj. Va

Apsivedė. — Šiomis die
nomis Mr. ir Mrs. Alex Jes- 
salunas. gyv. Richmond St., 
gavo žinią nuo savo dukters, 
yoeman 3-c, Coast Guard 
Spars iš Boston, kad ji iš
tekėjo už Pvt. Richard F. 
W. Owens, sūnum Mr. ir Mrs. 
Frank Owens iš New York. 
Vestuvės buvo stovyklos ko
plyčioj, Keesler Field, A. A. 
F. T. command Station, Bi- 
loxi, Miss. Korespondentė

!5 GARY, IND. LIETUVIU GYVENIMO
Nauja HCCW 
pirmininkė

National Council of Catho
lic Women š i o distrikto 
laikytam susirinkime šv. 
Trejybės, slavų, parapijos 
salė;, išrinko naują valdy
bą, kurią įėjo penkios at
stovės iš Gary, o valdybos 
pirmininke išrinkta lietuvė 
Mrs. John Radis, kuri už
ims vietą buvusios pirminin
kės Mrs. Stephen Brunan- 
sky.

Budriko Radio Valandos:
W,H.F.C. 1420 Kllocycles —

Ketverge, 7 vai. vakare.
W.C-P.b., 1000 Kllocycles —

NedSUoJ, #:I0 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

l P . ’ .
Rakandų, Parlor Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
Springaų, Matrasų, Karpetų, 
Klejanklų, Minkštų Kėdžių ir 
Valkams Vežimėlių ir Lovelių.

Jewe1ry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve.

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

Pavasarinį 31 Metų

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Naujoji NCCW pirminin
kė yra plačiai žinoma ne 
tik tarp Gafy, Ind., lietuvių 
bet ir toliau, kaipo žymi vei
kėja. Nors Amerikoj gimu
si ir augusi, tačiau nesigėdi 
dalyvauti ir lietuvių drau
gijose ir joms vadovauti, pa
vyzdžiui, Moterų Są-gos 61- 
je kuopoje, ir kitose. Be to. 
yri didelė muzikos mėgėja 
ir ilgą laiką ėjo vargoninin 
ko pareigas mūs, lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijoj. Jos 
dūk ė yra kylanti dainos me 
ne žvaigždė ir šiuo metu la
vina savo balsą Chicagoj pas 

! žymų balso mokytoją. Sek
madieniais dažnai atvažiuo
ja į Aušros Vartų bažnyčią 
ir fer 12 vai. Mišias šv. sa
vo gražiu giedojimu žavi ti
kinčiuosius.

9
Sveikinam naująją NCCW 

pirmininkę ir linkime jai 
visokeriopo pasisekimo tose 
pareigose ir sykiu statome 
ją pavyzdžiu visoms lietu
vėms čia augusioms. Nes yra 
tarpe mūs tokių, kurios gė
dysi lietuviškų draugijų, lie
tuviško veikimo ir kupinos 
išdidumo glaudžiasi po sve
timtaučių sparnais.
Velykų atgarsiai

Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapija Velykas šventė labai 
iškilmingai. Veik visi tikin
tieji ėjo prie Dievo S ai o. 
Žmonės labai gausiai parė
mė parapijas reikalus: au
kų sudėjo $550.00.

Parapija turėjo dar vaka
rienę ir parapijos balių, ku
rie taipgi pasisekė.

Šiomis dienomis klebonas 
kun. J. S. Martis rengiami 
atmokėti $1,500.00 skolos.

•Koresp.

Balsas už Lietuvos 
laisvę

(LKFSB) Politinių ir so
cialinių mokslų žurnalas 
“Annals”, kurį leidžia A- 
merikos Politinių ir Sociali
nių Mokslų Akademija, savo 
šių įlietų kovo mėnesio nu
merį paskyrė centrinės ir ry 
tinės Europos problemoms 
ir tų kraštų gyventojų sie
kimams nušviesti. Duodama 
gausiai medžiagos, kiekvie
no krašto žymiems vyrams 
leidžiant išdėstyti savojo 
krašto viltis ir siekimus. 
Specialūs straipsniai skirti 
Estijos, Latvijos, Lietuvos 
gyvybiniams klausimams. 
Apie Lietuvos kovas dėl ne
priklausomybės, apie pasiek
tus laimėjimus nepriklauso
mo gyvenimo metu, apie ne
teisybes iš nacių ir bolševi
kų pusės, suglaustai, turi
ningai rašo min. P. Žadeikis, 
p įbrėždamas liet uvių nepa
laužiamą troškimą laisvės. 
Ministeris rašo:

— Kadangi laisvė yra vie
na iš pačių švenčiausių tei
sių, bet koks imperialistinis 
bandymas pavergi savo 
silpnesnį kaimyną, turi bū
ti laikomas pirmo laipsnio 
tarptautiniu nusika 11 i m u, 
kriminalu.’’

Lietuvoje žuvo 
Jonas Pakėnas

(LKFSB) Sausio mėnesio 
pradžioje Lietuvos spaudo
je paskelbta, kad Pakėnų 
šeimai buvo pranešti apie 
tragišką mirtį jų sūnaus Jo
no, kurs buvo policininku.

Naujieji batu 
kuponai galios 
nuo gegužės 1 d.

Orlaivių ženkleliai Nr. 2, 
Karo Racionavimo Trečio
joje Knygelėje, gali būti var 
tojami pirkimui vienos po 
roa batų pradedant nuo ge 
gūžės 1, 1944, pareiškė Kai
nų Administracijos Įstaiga. 
Šitie ženklelis galios neri
botai, lygiai kaip ir orlai
vių ženklelis Nr. 1, kuris 
dar tebegalioja.

Kaip anksčiau pranešta, 
ženklelis Nr. 18 iš Karo Ra
cionavimo Pirmos Knygelės, 
kurios galiojo vienos poros 
batų pirkimui nuo birželio 
16, 1943, nustos galiojęs ba
landžio 30 d.

OPA išleido smulkų pra
nešimą apie batų mėnesinę 
gamybą ir vartojimą, iš ku
rio matoma, kad 1943 me
tais racionuotų batų išda
linimas viršijo jų gamybą 
53,000,000 poromis. Šis di 
džiulis eikvojimas invento 
rių atsargų aiškiai rodo, ko
dėl buvo reikalinga suma
žinti batų racionavimą civi
liams. (OWI)

1
WHOLESALE
FURNITURE 

BROKER .
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOVVROOMS IN
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBUC 6051

BE

IHARGUTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nno 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — ono 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

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

Tel. CALumet 7237

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

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

Žmogus niekad neturėtų 
gėdytis prisipažinti, kad jis 
padarė klaidą. Nes tas pa
rodo, jog jis šiandie yra. iš
mini! ingesnis, negu vakar 
buvo. Pope.

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Ave.

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARK

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtų 

antrašu.

Vasario mėn. buvo 
mažiau streiku

Nežiūrint to, kad vasario 
mėn. daugiau darbininkų 
streikavo, bet buvo nustota 
mažiau darbo valandų nei 
sausio mėn., praneša Darbo 
Departamento Darbo Statis
tika. Vasario mėn. buvo nu
stota maždaug 33 arba vie
ną trečdalįi procentų mažiau 
darbo valandų. (OWI)

fe įa

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

i

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

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

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

JOHN A. KASS
IEVYELRY — VVATCHMAKEB 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

__ S/-

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

' OF CHICAGO

as

4192 Archer Ave. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. and Mgr. 1

Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehilI 0617 
Offioe Tel. HEMloek 4848

DU. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS 4RCHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. U Nedėliomis susitarus
2423 VVest Marąuette Road

DR. STRIK0L1S
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenne 

OFISO VALANDOS:
Nra S U 4 ir nno 6 Bd 8 vaL vak. 

Nedėliomis pagal ratartį
Offioe TaL YABds 4787 
Namą TeL PROepect IMS

TeL CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandoe: 1—3 popiet lr 7—8 ▼. v.

Trečiad. tr Šeštadienis

EXTRAI EXTRAI
Pemiatnytas 

vardas lr 
adresas.

I.leVivIškas 
Žydukas — 
N. 1LANTER 
savininkas.

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Tilt viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami liep
tam Inuotl jas moderniškiausia 
mstoda, kuri* regšjlmo mokslas 
gali suteikti.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų aklų (tempimų.

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

OPTOMET RISTAI

1801 So. Ashland Avenne 
Kampas lS-tos

Telefonas! CAN AL 0523, Chicago
OFISO VALANDOS:

Kasdlsa »:»• a. m. lkl t: 10 p. m. 
Trečiad. lr Isltad. »:»0 a m.

• lkl T:00 p. m.

'DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
TeLi Yards 1829 t

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
8401 80. HALSTED ST.

__ _ Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Ik! 8 
p Sekmadienyje pagal sutartį.

TeL TARda 2246

DR. C. VEZELIS .
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRglnla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Oflra v»L: 1—8 lr 8-8:80 F. H. 

Trečiadieniais pagal ratartį

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Tei. REPubllc 7868 z

TeL CANai 0257
Rez. Tel.: PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARda 3146

DR. Y. A. SIMKUS

TeL TARda 5021
KENurood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oflra vaL: nno 1-3; nuo 6:36-8:90 
756 VVest 35th Strae'

744 W«rt 35th Street
▼ai.: 11-12; 24; lr 6:30-8:30 

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

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMloek 8700
Rez. tel. PROapect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenne

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

Ofiso Tel...........................VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4264 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Dd 8:00 vai 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VsL: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M. 

H47 S. Halsted St,. Chicaga 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

/ lr Šeštadieniais 

VaL: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros luboe)

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CIURURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso TeL LAFsyette 3210 
Rez. Tel. LAFsyette 0094 

Jeigu Neatsiliepiama— 
laukite: KEDzie 2868

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 Dd 9 vak.;

Penktad. 8:30 Dd 9:30 vak. 
fieštad. 6 vai. Dd 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J. VV. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

"DRAUGAS" HELP WAWTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolnh MSN-M8I

HVARHU8 PRAN BUMAS
W*r Manpower Oommlmion nn- 

etatynuil reikalauja kad (lauru- 
mas darbininkų turi jslpytl Pa- 
UuoMavimo Rastą (.statement of 
avallablllt;) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — nr nuo Wur Man- 
potver Oomnitsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje Jstaigoje. 
Persitikrink lt ar jūs galit gauti 
ir ar Jums reikalinga paliuosa- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo Įstaigoms daug laiko.

* HELP" Wa"ntFD — VYRAI

LANGŲ PT.OVRJŲ—HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper's Ofisan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Road

DIRBTUVĖS
DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO 
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI «

5H0TWELL MFG. CO.
8501 W. POTOMAC AVĖ.

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKIT Į

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

Central 

Steel & Wire Co.

DCEN iiORKŲ — patyrusių pagei
daujama dirbti T.oop ofisų name,

CHICAGO TTTLE A TRUST CO., 
«» W. WaMliingtnn St.

MERGINŲ — MOTERŲ
Lengvi dirbtuvės darbai. Patyrimo 
nereikia. Pastovūs darbai. 40 vai. ) 
savaitę. Pradinė mokestis $24 Iki 
$26. I.alkas Ir pus# virš 40 vai.

CHARLES DOPPEI.T & CO. 
412 N. ORLEANS Snl FI.OOR

PULLMAN 
AIRCRAFT

— Reikia —

* Melai Valytojų
* Darbininku
* Ofisams Vaikų

GERA MOKESTIS 
6 Dienos i Savaitę

100% KARO DARBAI
Patogrios Darbo Sąlvgos

Puiki Transportacija 
(T. C. Suburban. Coltage Grove 
galvoko riais, 103rd busu llnlia)

•lid dabar nesate užimti su 
kam darliois

MATYKIT MR. HOWELL
Emplovment Ofisas atdaras 

valandomis tarp 8 ryto Ir 4 pp.

Pullman 
Standard Car 

Mfq. Co. ’
Aircraft Division

900 E. 103rd St.

GRINDERS
ir

POLISHERS
Prie Stainless Steel

Nešami Įrankiai
$49 į Savaitę 

Pamokos Laikotarpyje 
Po Karo Progos

JUST MANUFACTURING 
COMPANY 

4618 W. 21st St.

SVARBI PRAMONĖ
siūlo

NEPAPRASTA PROGA
prie

Nuolatinių Darbų DABAR
ir

PO KARO
Maintenanee Vyry ir Paprastu 

Darbininkų. Visokių.
Puiki Mokestis — Įsteigta Bonų 
ir Pensijos Pienai — Pašaukit 

ar atvykit į:
Personnel Dept.

NATIONAL ALUMINATE 
CORPORATION

6216 W. 66th Place
Tel. PORtsmouth 7240

6 P AKUOTOJOJ 
IR VYNIOTOJŲ

Prie Shipping dept. darbų. 75c į 
vai. straight time. $1.12%c į vai. 
virš 40 vai. abelnai atieks $44.00 
j savaitę. Apmokamos atostogos. 

Gera transportacija 
MATYKIT MR. BANKS

BARRETT-CHRISTIE CO.
IOS N. Clinton St. FRA »M0

REIKIA DARBININKŲ
Karo darbai. 40 vai. 1 savaitę. 

Laikas ir naši už viršlaikį. 
Atsišauklt.

JOHN BADER LUMBER CO. 
2020 N. CLYBOURN AVĖ.

SCREW MACHINE OPERS. 
IR SETTERS

Prie Brown & Sharpe automaties.
BIRTMAN

ELECTRIC COMPANY 
4140 W. Fullerton

REIKIA
DIRBTUVES DARBININKŲ

Pastovūs darbai, gera mokestis. 
Atsišauklt.

REVERE ELECTRIC MFG. CO. 
2949 No. Paulina

PAINT GRINDER REIKIA
Abelnai produkcijai. Mažoj augan
čioj dirbtuvėj. Puiki ateitis. Auto
matiškas pakėlimas. Atostogos. Vir
šlaikis. Apdrauda.
Pašaukit Mr. Davis—NEW 5170

WOOD—-DAVIS OO.
6316 Northwest Hlglnvay

PZFNITGRIl’S — patyrusio pagei
daujama dirbti Loop ofisų name.

CHICAGO TITIiE & TRUST CO., 
69 W. W«udiingtnn St.

HELP WANTED — MOTERYS

DIRBTUVĖJE PAGELBININKŲ
Dirbti arti savo namų švarioj ir 
šviesioj dirbtuvėje. Pastovūs dar
bai, grupės apdrauda.

BEARDSLEY & PIPER CO. 
2541 N. Keeler

MERGINŲ IR MOTERŲ

CANDY BAR 
VYNIOTOJŲ
SU AR BE PATYRIMO

Gera Mokestis
DARBAS IŠTISUS METUS 
LAIKAS IR PUSE VIS 40 VAL.

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

3

KOLUMBO VYČIŲ VĖLIAVOS DEDIKACIJA

Kolumbo Vyčių organizacija iki šiol kariuomenėj turi 75,268 narius, šiomis dieno
mis įvyko tarnybinės vėliavos pašventinimas centro rūmuose. Iškilmėse dalyvavo daug 
žymių Bažnyčios ir valstybės vyrų. šioje nuotraukoj matome (žiūrint iš dešinės į kai
rę): centro pirmininką Francis P. Matthevvs, Conn. valstybės senatorių John A. Dana- 
her, Hartfordo diecezijos vyskupą sufraganą Henry J. O’Brien, Conn. valstybės gub. 
Raymond E. Baldwin, Mass. vals. senatorių David I. Walsh, New York arkivyskupą 
Francis J. Spellman ir militarį deputatą teisėją John E. Swift. (NCWC-Draugas)

AUSTRALIJA
Rašo KUN. A. BRIŠKA

★ ĮDOMIOS ŽINIOS apie 
penktąją žemės kamuolio dalį, 
jos gyventojus, gyvūniją, 
augmenis ir taip toliau...........

PAPR. DARBINIKŲ 

DEL
ABELNŲ ŠAPOS 

DARBŲ
GERA PRADINE MOKESTIS 

IR PROGA ĮSIDIRBTI 
1007, KARO DARBAI DABAR 

Nuolatiniai Po Karo Darbai 
MATYKIT MR. I.ETTO

PARAGON DIE 

CASTING CO.f

5851 W. DICKSON AVĖ.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

100% KARO DARBAI 
VYRŲ

Tvarkyti Materiolą 

Ir Plauti Metalines
Dalis -

PATYRIMO NEREIKIA
58 vai. į savaitę. 

Dienomis ar naktimis šiftai.

General

Engineering

Works
4701 W. DIVISION ST.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c j valančią su 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 

5c premija dirbantiems vakariniais 
ar naktiniais šutais. Pirmas Siftas 
7:30 ryto iki 4 pp., vakarinis šiftas 
4 pp. iki 12:30 ryte, naktinis šiltas
12:30 iki 7:30 ryte.

ATSISAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

•Pirmad. perdėm Šeštad.
1:10 ryto Iki 4:>0 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Iki 50 
metų senumo. Valandos: nao 5:80 
vakare Iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžins 20 iki 50 metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

Atsišauklt

ILLINOIS

BELL TELEPHONE

COMPANY/ •
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. VVASHINGTON ST. 

CHICAGO
Pirmad. visą dieną Penktad. 

8:30 ryto Od 5 pp.

MERGINA AR MOTERIS

21 iki 35 metu amžiaus. Mokestis 
$30 į savaitę ir komisai. Kiek tai 
rašyti su rašomaja mašinėle ir 
kiti ofiso darbai. Įdomus darbas. 
Proga įsidirbti. Pašaukit:

RANdolph 9670

VYRAI IR MOTERYS

DEDEI ŠAMUI RETKALTNGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DAR

TUOS GINKLUS
KARO DARBININKŲ

PAGAMINTI!

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ’A
★ For Sale!
★ For Rent!
★ For Help 1
★ For Service!
★ For Results!

ADVERTISE
In America’# Greatest

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1900 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

#★★★★★★★★

MOTERŲ
Mekaniškai palinkusių atlikti 

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

R. R. DONNELLEY ft SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenue

TUCKER — PATYRUSIO
2 needle ar zig zag mašinos operato, 
rėš. Taipgi Rblrrlng mašinos opera- 
torSa. Pastovfls darbai. Aukščiausia 
mokestis ir viršlaikis. Atsišauklt j 
Room 602.

STAR TUCKING CO.
529 S. Franklin St.

RANKOMIS SlUVftJV 
Gera mokeztla AtaMauklt j 
CHICAGO FUR CI.EANFRS

IMI W. 47Ui 84.

GIRL OR WOMAN
For purchasing dept. some typlng. 
Thla la an ezcellent opportunity for 
a brlght giri <A- woman. Interestlng 
work. Good pay and centrallzed 
tranoportatlon. Aak for Mr. George 
Lerch.
HOOKER GLASS ft PAINT MFG. 

COMPANY
1454 S. IVestern Avė.

PIRKITE KARO BONUS!

Kas nori tarp žmonių tu
rėti pasisekimo, privalo ap- 
siiarvoti mandagumu. J. 
Kurze.

REIKIA SARGO
Senyvo vyro, saugoti ir biskj 

pašluoti. 6 vai. darbo į savaitę.

TAIPGI MERGINŲ
Dalinio laiko darbams krautuvėje. 

Patyrimo nereikia. 50c j vai. 
pradedant Atsišauklt

A. SCHWARTZ & CO., INC. 
1118-26 North Blvd. Oak Park

(Tęsinys)
Kodėl nėra tikrų žinių kas 

buvo pirmas Australijos at
radėjas, tam yra priežasčių.

Pasaulyje visuomet yra 
daug pavydo, neapykantos 
ir keršto. Taip buvo ir seno
vėje tautų tarpe. Galinges
nis skriausdavo silpnesnį 
kaimyną nežiūrint į jo su
manumą ir triūsą. Taip ir 
portugalai. Būdami labai su» 
manus ir drąsūs jie keliavo 
jūromis ir atrasdavo naujas 
žemes. Sykiu betgi jautė, 
kad pašonė)] ” yra didesnės 
tautos ir gali jų pasiseki
mams užstoti kelią. Dėlto 
istorikų manymu, kad por 
tugalai yra atradę Austra
liją, bet tiksliai ją laikinai 
paslėpę nuo pavydaus pa
saulio. Yra ir kitokių ženk
lų, kad portugalai buvo pir
mieji Australijos atradėjai. 
Šiaur-vakarų dalyje Napier 
Broome uoste randasi dide
lis senas laivas su Portuga
lijos valstybės ženklu. Lai
vas laikomas brangia senie
na.

Kaip šiandie, taip ir se 
nove j e britai ė jėga didesnių 
tautų pamindavo teises ma
žesnių ir užgrobdavo jų triū
są ir nuopelnus. Taip ir Por
tugalija, narsi tauta, suma
ni ir darbšti tauta negalėjo 
ilgai naudotis savo pavojin
gų kelionių ir atradimų vai
siais dėlto, kad neturėjo ga
nėtinai brutalės jėgos at
remti pavydus kaimynus

kurie sekė jos žygius, kad, 
valandai išmušus, ką nors 
iš jos pagrobti. Neveltui 
portugalai jūrininkai saugo
davo braižinius ir žemėla
pius atrastų salų nuo sve
timtaučių, kaip savo dešinę 
akį.

Antrieji baltieji po portu
galų žmonės, buvo ispanai. 
Jiems buvo žinomi jūrų ke
liai. Jų triūsas ir drąsa nu
galėdavo jūrų bangas. Jie 
leisdavos per vandenis su 
savo vikriais vairininkais ir 
atrasdavo naujų žemių. Daž 
nai ispanai darydavo kelio
nes iš Mexico ir Peru į va
karus ir, aišku, kad jie ži
nojo salas iš rytų pusės nuo 
Australijos. Ispanams jau 
1520 m. gana gerai buvo 
žinomos Ramaus okeano ke
lionės. Jie tas keliones at 
likdavo keliaudami iš Ame
rikos į Filipinų salyną ir 
atgal. Tokiu būdu nepraleis
davo neapžiūrėję ir tų salų 
kurios buvo arčiau ekvato
riaus. Bet pirmoji rimta is
panų tyrinėtojų kelionė pie
tų vandenyse buvo sumany
ta ir pradėta 1567 m. Drą
sus, mokytas jūrų tyrinėto
jas Aivaras de Mendona de 
Negrą išplaukė su savo pa- 
gelbininkais ir kapelionu ieš 
koti naujų salų pietų jūro
se. Po ilgo klajojimo jis su
rado didžiausią salyną iš a-

pie 1000 įvairių salų. Tai 
buvo Solomon salynas, šiose 
salose buvo manyta įsteigti 
baltųjų žmonių koloniją, bet 
dėl gamtos žiaurumo ir vie
tos laukinių žmonių piktu
mo, negalėjo sumanymo J- 
vykdyti. Grįžo atgal. Bet 
pirmas nepasisekimas buvo 
paskatinimu tolimesniems 
žygiams. Ir po keletos desėt- 
kų metų pasirengė antrai 
kelionei į Solomon salyną. 
1595 m. Mendana pasirin
kęs sau pagelbininkų vieną 
iš geriausių styrininkų, ku
ris buvo vadinamas jūrų 
žvaigžde, portugalą, Don 
Fedro Fernandez de Guiros, 
pradėjo antrą kelionę. Po il
gos, vargingos kelionės pa
siekė Solomon salyną ir ap
sistojo prie vienos patrau
kiančios ju akį salos, pava
dindami ją Santa Cruz, lie
tuviškai Šv. Kryžiaus sala. 
Čia mėgino įsteigti buveinę. 
Išaėlę Ispanijos vėliavą ant 
salus kranto, pats Mendana 
ir visi • keleiviai atsiklaupė 
ir karšta malda dėkojo Die
vui už kelionės pasisekimą. 
Po Kiek laiko saloje Menda
na miršta. Vadovybę ima jo 
žmona. Visi nuliūdę ir pa
vargę. Nėra vilties gauti pa- 
galboa. Nepriprastas oras, 
tolima kelionė tiek daugelį 
keleivių nuvargino, kad, ne
galėdami vargų pakelti, vie
nas po kito pradėjo sirgti ir 
mirti. Mendanos žmonai va
dovaujant likusieji gyvi nu
tarė apleist šąlą. Laivą pa
suko į Filipinų salas.

PARDAVIMUI

DIDIS BARGENAS 

- RAKANDŲ -
Privatiška šeima parduoda visus 
navo naminiu* rakandu* už labai 
žemą kainą. Visi rakandai 'parsi
duoda atskirai. VISKAS TURI 
BOT IŠPARDUOTA PIRM SEK
MADIENIO. Atslšauldt telefonu:

LAFayette 2838 
ar atvykit asmeniškai adresu: 

4416 S. ARTESIAN

Liežuvis nuvedė į 
kalėjime

Teisėjas Frank E. Do- 
noghue nubaudė Mrs. Marion 
Hoopes, 5222 Byron Street, 
kuri įžeidžiančiai atsiliepė 
apie du kareivius. Kadangi 
teisme teisme moteris netu-

'Draugo' Piknikai
1944 metais

L Liepos (July) 9 d.

Bergmanas Grove, 
RIVERSIDE, ILL.

2. LABOR DAY,

Rugsėjo (Sept.) 4 d., 

VYTAUTO DARŽE

rėjo pinigų bausmei užsimo
kėti. todėl uždaryta į kalėji
mą, kad ten atidirbtų nusta
tytą bausmę.

Karo metu geriausiai yra 
visuomet ip visur laikyti lie
žuvį pririštą už dantų. 

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ

Šiuo žemėlapiu parodoma, kokia sritim rusų raudonoji 
armija pradėjo atakas, kad paėmus svarbų Besarabijos 
miestą Chisin&u ir tuo pačiu sugavus j spąstus dideles
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"Gudriai" politikuoja
Prieš kiek laiko spaudoje buvo paskelbta korespon

dencija tarp kongresmano Miller ir gen. MacArthur 
šio krašto politikos reikalais. Tos korespondencijos pa
skelbimas nepatiko nei gen. MacArthur nei jo drau
gams. Gen. MacArthur yra pažymėjęs, kad šiuo mo
mentu jo vienintelis rūpestis yra sutriuškinti japonų 
militarizmą ir imperializmą. Tuo būdu neatrodo, kad 
šis generolas bus respublikonų kandidatu į preziden
tus.

Senatorius Vandenberg, kuris pats pirmas iškėlė gen. 
MacArthuro kandidatūrą į (prezidentus, šiomis dieno
mis jau esąs linkęs remti New Yorko gubernatoriaus 
Dewey kandidatūrą. Tai sustiprina pastarojo šansus 

•būti nominuotu.
Gub. Dewey daug kas nėra patenkintas tuo atžvilgiu, 

kad jis dėl savo kandidatūros ligšiol dar nėra aiškiai 
pisisakęs. Be to, jis dar nėra paskelbęs savo progra
mos ir nusistatymo dėl pokarinės pasaulio rekonstruk
cijos. Matyt, jis tiksliai neišeina su pareiškimu tai3 
klausimais, kurie, tiesa, yra aktualūs bet ir tuo pačiu 
kartu labai opūs. Vienu žodžiu sakant, jis “gudriai po
litikuoja.”

★

Kas atsitiko su Horthy?
Visam civilizuotam pasauliui yra žinoma Hitlerio 

g:ngsteriška politika. Jis gengsteriškomis priemonėmis 
v ldo Vokietiją, tokiomis pat priemonėmis užpuolė ir 
pavergė visą eilę valstybių.

Pasauliui dar nežinoma, kas atsitiko su Vengrijos 
regentu Horthy. Dėl jo likimo yra daroma visokiausių 
s Jliojimų. Londono ir Vašingtono politikai ligšiol dar 
nepajėgė susekti, ar Horthy savo valia užleido vokie
čiams Vengriją, ar buvo panaudoti kankinimų grąsi
nimai, teroro metodai. Spėjama, kad Horthy buvo pri
verstas pasiduoti ir dabar yra laikomas kur nors kon
centracijos stovykloj ar net kalėjime. Mat, po Vengri
jos okupavimo regento Horthy dar nieks nėra matęs.

Diktatoriai su visais panašiai elgiasi. Jie ne tik oku
puotųjų kraštų vyriausybių vadus likviduoja, bet ir 
Bavo artimiausius politinius draugus išžudo, jei tik 
jie kokiu nors būdu jiems pasipriešina. Tokių “politi
nių likvidacijų’’ yra pilna nacių, fašistų ir komunistų 
diktatūrų istorija.

★
Nuotaikos Pacifike

Gen. MacArthur invazijos į Naująją Gvinėją (New 
Gvinea) žygiai progresuoja. Jau užimtas gana didokas 
žemės plotas su visa eile kaimų ifr vertingomis strate
ginėmis pozicijomis. Daug japohų kariuomenės atsi
rado pavojuje būti apsuptais ir, be to, į amerikiečių 
tankas patenka nemažai karo medžiagos.

Pacifiko fronte amerikiečiams tenka kariauti sun
kiose sąlygose. Tačiau, kaip pranešimai sako, karių ir 
jūrininkų nuotaika ten yra labai gera. Ištvermingumas 
ir ryžtingumas yra nepaprastas. Kariaujama su giliau
siu įsitikinimu, kad japonų militarizmas, ar vėliau ar 
anksčiau, bus visai sutriuškintas. Tokia puiki nuotai
ka ir griežtas nuBistatymas daug prisideda prie visų 
tų stambių laimėjimų, apie kuriuos vis daugiau ir daž- 
Hiau girdime. ____ __

Lietuvių konferenciją svarba
Turime žinių, kad gegužės mėnesyje Amerikoje įvyks 

lietuvių konferencijos (kurias šaukia Amerikos Lietu
vių Taryba) šiose viėtoss: Chicagoj, Cleveland, Ohio, 
Pittsburgh, Pa., Wilkes Barre, Pa., Shenandoah, Pa., 
apylinkėse, Philadelphia, Pa., New Yorke ir Bingham- 
ton, N. Y. Ligšiol dar negirdėjome apie Massachusetts, 
Connecticut ir Michigan valstybių lietuvius. Mūsų ma
nymų, ir ten galėtų ir turėtų tokios konferencijos įvyk
ti. Jei neguspėjama jas surengti gegužės mėn., galima 
jas šaukti birželio mėn.

Konferencijų tikslas nekartą buvo nurodytas. Kam 
iš lietuvių patriotų nerūpi greitesnė Amerikos perga
lė? Kas iš sąmoningų lietuvių nesisieloja Bkaudiiu Lie
tuvos likimu ir jos ateitimi! Kas iš mūsų abejotų, 
kad tiems tikslams siekti yra reikalingi visų patrio- 
tingųjų lietuvių tampri vienybė? Rajoninės konferen
cijos kaip tik tų tikslų ir siekia. Todėl neapsileiskime 
ir vi«ur tokias konferencijas sušaukime.

Be viršminėtų tikslų konferencijose bus paminėta. 
Lietuvos Steigiamojo Seimo susirinkimo sukaktis ir 
taip jau lietuvių spaudos laisvės atgavimo Lietuvoje 
40 metų sukaktuvės.

*
Paskutinės ARK vajaus dienos

Amerikos Raudonojo Kryžiaus didysis vajus, užsi
mojęs surinkti du šimtus milijonų dolerių, baigiasi šią 
savaitę. Tuo vajaus metu mes veik kiekvieną dieną 
raginome savo skaitytojus šiemet aukoti daugiau negu 
seniau, nes reikalai yra šimteriopai didesni. Kas dai 
savo pareigos nebūtų atlikęs — Am. Raud. Kryžiui 
aukojęs, arba jei jaučia aukojęs permažai, dar nevėlu 
tai padaryti, nes, kaip priežodis sako, — geriau vėliau 
negu niekad.

Didesniuose lietuvių centruose buvo susidarę specia
lūs lietuvių komitetai, kurie vajaus metu šauniai pa
sidarbavo. Kur tautinėms grupėms buvo paskirta kvo
ta, tų komitetų dėka lietuviai savo kvotą su kaupu 
užpildė. Tad, garbė jiems ir pagarba tiems lietuviams, 
kurie savo auką atidavė garbingajam Amerikos Rau
donajam Kryžiui.

“SALUTE TO VALORI” 
AUTORIUS

Kun. Tlmothy J. Mūlvey, 
OMI., iš Baltimore ir Wash- 
ington diecezijos, autorius 
radio dramos, “Sakite to 
Valor!”, kuri eina per ra
dio NBC tinklu kiekvieną 
sekmadienį Katalikų Radio 
Valandoj. Dramoj vaizduo
jama heroizmas katalikų vy
rų ir moterų dėl Dievo ir 
Tėvynės. (NCWG-Draugas)

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

ti Prancūzų Kalbos Išverta 
JUOZAS POVILONIS

n 11C

Gero patrioto elgęsis
“Amerika’’ rašo:

“Prancūzijos laisvinimo komiteto vadovo generolo
De Gaulle patvarkymu, prancūzų kariuomenės vadas 
gen. Giraud turėjo (pasitraukti. Jis išėjo į atsargą. 
Apsigyvens laikinai gal Anglijoj ir rašys atsimini
mus.

“Atsisveikinimo kariuomenei įsakyme Giraud aiš
kiai pareiškė savo nepasitenkihimą. Jis norėjo vadb- 
vauti kariuomenei iki tėvynės išlaisvinimo dienos. Ta
čiau jisai kviečia visus karinis būti drausmingais ir 
niekada neužmiršti, kad “žmonės praeina, o Prancū
zija lieka amžina.”

“Ir kovoje dėl Lietuvos laisvės atsimintina, kad 
žmonės keičiasi, vadovybės mainosi, bet Lietuva vi
sada turi pasilikti! Ji ir bus! Tik daugiau pripažini
mo pirmiesiems darbams ir mažiau jaudinimosi dėl 
menkaverčių dalykėlių. ’ ’

Dėl Maskvos "draugiškumo" Lietuvai
Tuo klausimu “Naujienos” tarp kitko rašo:

“Dar ne taip seniai lietuviai komunistai skelbė, kad 
sovietų Rusija esanti geriausias lietuvių draugas, nes 
ji davė lietuvių tautai teisę apsispręsti ir savo noru, 
niekelio neverčiama, suteikė pripažinimą nepriklau
somai Lietuvai. Jie sakydavo, kad Maskva apgins 
nepriklausomą Lietuvą nuo lenkų ir liepė dėkoti Sta
linui, kuomet jisai “grąžino Lietuvai Vilnią”.

“O dabar jie rašo, jogei Lietuva pasidariusi ne
priklausoma tiktai dėl to, kad po pereitojo karo “Ru
sija buvo silpna” ir “buvo priverkta” Baltijos šalių 
atsižadėti.

“Vadinasi, komunistų nuomone, sovietų valdžia 
niekuomet nebuvo nuoširdi nepriklausomos Lietuvos 
rėmėja. Ji tiktai toleravo Lietuvą, kol Rusija (jautėsi 
silpna ir nedrįso kėsintis ją praryti.

“Labai gerai, kad lietuviai komunistai atvirai pa
sisako, kaip jie žiūri į sovietų “draugiškumą” Lie
tuvai. O kadangi jie tam pritaria, tai aišku, ir kur 
jie patys stovi.”
★
“Darbininkas” praneša, kad A. L. R. K. Federacijom 

Mass. apskrities sušauktas seimelis Bostone buvo gau
singas ir vaisingas savo nutarimais. Padaryta stiprus 
pareiškimas dėl Lietuvos nepriklausomybės reikalų, nu
tarta stiprinti katalikiškoji spauda ir jungti katalikų 
draugijas prie Federacijos skyrių. Platų pranešimą a-- 
pie Federacijos centro veiklą padarė pirmininkas Juo
zas Laučka, kuris specialiai atvyko iš Brooklyn, N. Y.

McNutt numato 
platesnį invalidą 
veteraną naudojimą

Paul V. McNutt, WMC 
pirmininkas, pareiškė, kad 
šio karo metu, atrodo, karo 
gamybos fabrikuose bus ga
lima panaudoti daug dides
nį procentų suinvalidintų 
šio karo veteranų, nei praė
jusio karo metUj kadangi 
karo gamybos fabrikai vis 
daugiau ir daugiau samdo 
asmenis, turinčius fizinius 
trūkumus.

Paskutiniai tyrimai apie 
turinčių fizinius trūkumus 
darbininkų panaudojimą ro
do, kad jų 1943 metais bu
vo pasamdyta maždaug sep
tynis kartus daugiau, negu 
1940 metais.

Mr. McNutt toliau tęsė, 
kad “Mes negalime ignoruo
ti to fakto, kad tūkstančiai 
iš fronto sugrįžtančių vyrų 
bus priskaitomi prie turin
čių fizinius trūkumus. Sam
domųjų statistika duoda 
mums vilčių, kad pramonės 
ir gamybos dabartinis nu
sistatymas link turinčiųjų 
fizinius trūkumus pasiliks 
toks pat ir po kariniam lai
kui.” (OWI)

Naciai baudžia 
šeimas nestojusią 
kariuomenėn

(LKFSB) Anksčiau vokie 
čių paskelbtoji vyrų regis
tracija Lietuvoje heatnešė 
jų Laukiamų vaisių — tik 
maža dalis vyrų registravo
si. Be kitų represijų vokie
čiai griebėsi žiauraus kerš
to prieš kitus šeimos na
rius: kai negali surasti mo
bilizuojamų vyrų, areštuoja 
jų namiškius. Tokiu būdu 
jau pereitų metų rudenyje 
Lietuvoje buvo areštuota a- 
pie 400 šeimų.

Kauno apylinkėse įrengta 
koncentracijos stovykla, kur 
daugiau, kaip tūkstantis lie
tuvių studentų, tarnautojų, 
darbininkų buvo laikoma už 
neklausymą mobilizacijos

I SKYRIUS

VESTUVES

—Ar tai jau įvyko?
—Taip. Po mėnesio panelė

Marta Joly vadinsis ponia 
Povilienė Knguerrand. Pas
kutiniu laiku buvo atsiradę 
keblumų. Tik tu įsivaiz
duok, anyta norėjų kad aš 
atlikčiau sutuoktuves baž
nyčioje !

—Ir tu prieeinaisi?
—Sakyk, mano senasis

Lorote, Naujosios Aušros 
vyriausiasis redaktorius, ku- 
riB atvirai neigia Dievo bu
vimą, argi gali tuoktis baž
nyčioje? Kur būtų mano 
nuoseklumas ?

—O, aš žinau, kad tu ne
gailestingai nuosaikiai gal
voji. O kaip tavo sužadėti
nė!

—Ji taip pat nuosekliai 
protauja, kaip ir aš. Ji, be 
abejo, kitados įtikėjo įj Die
vą, bet nUo šio laiko jos ti
kėjimas gęsta. Ji turėjo 
persiimti mano mintimis. Ji 
visai nenori vadinti nevertos 
komedijos. Kai dėl anytos, 
leisk man pasakyti, kad he 
tikėjimas ją stumia reika
lauti bažnyčios. Suprask tu, 
vestuvės miesto valdyboje 
praeina nepastebėtos. Baž
nyčioje—tai didelis skirtu
mas! Ten muzika, gėlės, ne
kviestos minios grūdimasis, 
jaudinantis išėjimas tarp 
fotografų, kurie jus foto
grafuoja iš visų Jausiu ...

—Aš suprantu, kad ji turi 
kuo jaudinti*. Bet, kaip tu 
pats pasakei, ne tikėjimas 
ją verčia taip elgtis tose ap
linkybėse. Aš niekados po
nios Jcly nesu matęs bažny
čioje. Man tai—ne Vis tiek 
pat. Man bū'.ų didelis džiaug 
amas matyti, kad tavo jung
tuves palaimina kunigas. 
Tavo vestuvės prieš vieną 
burmistrą yra tik gryna su- 
tartis, kuri neįpareigoja 
sielų, ir tu galėsi ją sudras
kyti, kai tau patikB.

—Bet aš juk netikiu į 
Dievą!

—Tai aš žinau, mes Už
tenkamai jau ginčijomės 
šituo klausimu. Jei tavęs 
dar nepasiekė dieviškoji 
šviesa, tai dėl to, kad tave 
dar supa savotiška išdidu
mo dvasia.

— Savotiškas išdidumas! 
Taip, aš tai pripažįstu. Ko 
tu nori, aš juk negaliu lenk

tis prieš nesantį. Aš jaučiu 
savo pajėgas ir aiškiai pa
reiškiu, kad vienas pats ga
liu vairuoti savo laivą ir, 
taip pat pasakyčiau, išlais
vinti savo brolius. Aš nariu 
jiems parodyti, kad dorovė, 
atvaduota nuo Dievo, gali 
gyventi ir nešti vaisius. Jū
sų Dievas, pfegal tavo supra
timą, sielose išaugina pri
gimtines dovanas, kurios 
ten buvt> pasėtos. Kam gi 
jis ten reikalingas? Argi 
žmogus, save pažįstąs, ne
gali be pagalbos išauginti 
savas dovanas! šitai išlais
vintai dorovei aš noriu pa
vesti aaVo gyvenimą. Mano 
laikraščio šūkis yra: Trejy
bė be Dievo: Sąžinė, Parei
ga, Garbė. Aš noriu suburti 
visus geros valios Žmonė3 
prie šitos pagerintos doro
vės.

-^-Vargše, kaip tu klysti! 
Kiti, anksčiau už tave išėję 
į kovą su Dievu, po savo 
gyvos galvos paliko tik tru
putį dūmų, kurie greit išsi
sklaidė, iš naujo iškeldami 
tai, ką jie norėjo sunaikinti. 
Ir jų sapnas buvo palaido
tas jų kapo dulkėse. Tu, gal 
būt, skiriesi nuo savo, pir- 
matakų tuo, kad nori ma
tyti žmoniją prisirišusią 
prie idealo. Bet nenoromis 
man lenda mintis, kad tu 
nori lipti kopėčiomis, į nie
ką jų hektremdamas. Gal 
būt, keli pastovesni žmonės, 
palaikomi puikybės, pasieks 
atatinkamą aukštį, tačiau 
pasitaikius kokiai žymesnei 
sunkenybei, gana lengvai iš
sižadės savo pasiektojo to
bulumo. Kai dėl vidutnių 
žmonių ar jie palips nore 
pirmąjį laiptelį?

—Vadinas, tu ir vėl!

(Bus daugiau).

toy« t.tbr-'nrtl year WMr ta 
{tava hit wot»t popnA.il your molhtr M tOH 
htr MM tol and tM tour woW-fhol't <*•«.

•fili I, •T

DABAR Yta Gerbusias Laikas Pirkti Pirmos RMtos 
Matau Mataruota Ui Dar Žemomis Katnomisl 

Atvykite | misų jardą h* apfiflršldte ata
ką b ankštą rfl«i LENTŲ—MlLLW0RK 
— STOGŲ IB NAMŲ MATHMJOL£ — 
dd garažų, pordų, vWkų, skiepų Ir fletų- 
PA8ITABKIT 8U Mt»Ų EKBPEBYAMl

APttOtA VIMAS IB PMbTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY UlTONAfl,

CARR-MOODY LUMBER CO.
' - PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

80S9 SO. feALSTED ST. TEL. VICTORY 1278
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų
—..... , "

popnA.il


-

Penktadienis, bal. 28, 1944 DTFNftAftTlS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

BRANGI LORETA:
Aš esu visuomenininke. 

Turiu pasitikėjimą ir gražų 
vardą. Ką dirbu — dirbu 
iš širdies, vis sąžinės atsi- 
klausdama. Visuose darbuo
se Dievui padedant, man se- 
ibsi. Jie teikia man džiaugs 
mo ne dėl to, kad mano at
likti, bet kad Dievui juos 
aukoju, ir kartais žmonės 
pasigėri. Bet štai kas: — 
Nors sąžinė ir siela trium
fuoja laime, bet man visa
dos liūdna. Man visur tuš
čia ir ilgu. Nors žmonės ma- 

^ne myli ir gerbia, kviečia 
j pramogas, bet man visas 
triukšmo ratas, yra sveti
mas. Mane traukia vienuma 
ir mano, man rodos, kilniau
sias liūdesys. Bet, tuo pa
čiu, ilgiuosi ideališkos prie-

nės idealus užmirš a. Be
skubėdami atsiremia tik J 
save ir savo reikalas. O jei 
kitų reikalai ir dvasia ki
taip tvarkoma; jiems tas 
svetima, keista, įtartina, ir 
dėlto idealistai nors ir ge
riausi žmonės, nepritamęa 
su realistais, ir dėlto beveik 
vieniši kenčia.

Vienok, tamsta išsireiški, 
kad žmonės jūsų darbais pa
sigėri, tad esate įvertinta, 
ir nuo kvietimų įi doras pra
mogas, nevertėtų atsisakinė
ti. Čia gal rastumei laikiną 
užsimiršimą bei prablaivėji
mą. Susirastumei naujų pa
žinčių, o gal ir savo sielai 
— bičiulę sie’ą? Bet, šven
tos sielos žemėj, tamsta ne
ieškok, — nerasi. Tai neat
siekiamas troškimas. Žmo-

, , ... „ . . , .nes gal ir pradeda idealaistelystes, šventos sielos, su . ",. , . ,. , - x. , , . kalbėti, bet baigia aistro-kuria pabėgčiau bendromis 
svajonėmis gražių idealų ke

bliais. Man rodos ta siela ga
lėtų būti vyras ar moteris, 
juk dorą draugystę Dievas 
laimina. Bet kai pradedu 
žvalgytis, tenka dar dąugiau 
nuliūsti, nes beveik neran
du savo nąinčių žmogaus. Iš 
vytų, rasčiau; su jais dau
giau surišti mano darbai, 
vytai man suprantamesni, 
bet kai pradedu užvesti su 
kuom nors žodį ar kores
pondenciją, pajuntu perse
kiojimą, ir mano finalas 
baigiasi skaudžia tyla.

Pasakykite, ką turiu da
ryti, kad prablaivėčiau?

Vieniša Lionė 

ATSAKYMAS:

Stipri valia, žmogų išve
da į saulėtesnį gyvenimą. Iš

esate daugiau idealiste, ne
gu realistė. Idealistus, retai 
kas supranta. Juk matote, 

^pasaulis bėga, skuba. Žmo-

mis. Yra tik labai mažos 
išimtys, bet tamstai rizikuo
ti ir jų ieškoti, — nepatar
čiau. Idealistams, geriausia 
sielos draugė — knyga ir 
plunksna.
’> Be to, tamsta esi religin
ga. Tiki Dievui. Aukoji sa
vo darbus. Tad kodėl nepa
aukoti savęs Jam Vienam 
iki pilniausio laipsnio? Aš 
duosiu tik mažutį pavyzdį: 
štai, dabar mano rankoje 
degtukas žvakei uždegti. 
Degtukas mano. Aš jį degu, 
arba ne. Bet jis degantis, 
arba nedegantis — yra gry
na mano nuosavybė. Be ma
no valios ir veiksmo, jis ne 
uždegs šios žvakės. Taip ir 

( tamsta, esi Dievo nuosavy
bė. Jis tamstą panaudoja 
savo valia, kas Jo valioje 
Pasidavę šiai Valiai, mes

tamstos minčių skaitau, kad! rasime, kad visi mūsų kūno
ir sielos vargai, buvo skirti 
tik tam, kad vėliau atsiim
tame už juos savo nuopel 
nūs. Loreta

Aukokime Raudonajam Kryžiui
Yra įdomu žino. i, kad kas 

dieną Raudonasis Kryžius 
gauna daugiau ir daugiai 
laiškų, kurie skamba šitaip

^“Priimkite šiuos pinigus nu< 
mano sūnaus, kuris kariau 
ja kur nors už jūrių. Jis 
mums atsiuntė laišką, pra
šydamas, kad mes priduo 
tumėm Raudonajam Kryžių 
šią dali jo paskirtos algos.’

Kadangi kareiviai daly
vaujanti mūšių vietose taij

> įvertina Raudonąjį Kryžių 
ar mes čionai saugiai gyve
nantieji galime atsilikti nuc 
aukojimo šiai garbingai or 
g&niz&cijui T Ar mes negalė 
tumėm ir dar antrą bei tret; 
sykį aukoti?

UŽ kelių dienų Raudona 
sis Kryžius pradės naujas 
klases pamokų savanorių

► kurie užims vietas padidin

am skyriuje atsakymui j 
giminių klausimus ir jų su
sisiekimui su kareiviais ar 
mūšių frontuose, ar ligoni
nėse, ar belaisvių stovyklo
se. Tas skyrius atlieka tik 
vieną dalį milžiniško Rau
donojo Kryžiaus darbo.

Praeitais metais šeši mi
lijonai mūsų sūnų ir gimi
naičių buvo uniformose. Tas 
skaičius šiandieną siekia su 
virš vienuolikos milijonų 
Tai reiškia, kad milijonai 
motinų, tėvų, žmonų bei ki
tų giminių tikisi, kad rei
kalui esant, Raudonasis Kry 
žiras jiems patarnaus. Jeigu 
ne dėl kitko, tai dėl to gai
lestingo darbo šiemet turė
tumėm dvigubai padidin- i 
mūsų auką Raudonajam Kry 

Žiui. L. Narmontaitė

INTER-AMERICAN COMM ISSION NARES SOSTINĖJE

Nuotraukoje Katalikių Moterų Inter-American Commission narės pokylyje, kur^ 
joms suruošė Nacionalė Katalikių Moterų Gerovės Taryba Washingtone. Žiūrint iš de
šinės į kairę: Wilbert J. O’Neil, iš Cleveland, O., pirmininkas Nacionalės Katalikų Vy
rų Gerovės Tarybos; prelatas Michael J. Ready, generalis Nacionalės Katalikų Gero
vės Tarybos sekretorius; Mrs. Robert A. Angelo, iš York, Pa., pirmininkė Nacione- 
lės Katalikių Moterų Gečovės Tarybos; Carlos A. Siri, redaktorius “Noticias Catoli- 
cas”, kuris paduoda Pietų Amerikai žinias iš Nacionalės Katalikų Gerovės Tarybos; 
Senorita Minerva Bernardino, iš Dominican respublikos, Inter-American Commission 

J pirmininkė; ir Ft. Wayne, Ind., vyskupas, pirmininkas Nacionalės Katalikų Gerovės 
Tarybos pasauliečių organizacijos. (Reni Nevvsphoto; NCWC-Draugas)

Moterys lakūnės atlieka svarbius 
karo darbus

: Pulkininkas John B. Mor- 
ber mokykla. i gan, vyriausias oficierius

Pulkininkas Peter Pearcy, i Harlingen Air Base, Texas 
vyriausias oficierius Laredo valstijoj, pareiškė, kad WAS

Nors netaip gerai žinomos 
kaip vyrai, ir moterys kito
se militarinėse jėgose, 
Wasps — Womens’ Airforce 
Service Pilots — atlieka sun 
kius ir pavojingus darbus 
kasdien.

WASPS — vardas paim
tas nuo pirmų raidžių or
ganizacinio vardo — yra 
Armijos Oro Jėgų moterys 
lakūnės. Jų programa pra
dėta 1942 m. rugsėjo mėn. 
su dvejais eksperimentiniais 
projektais: lavinimo ir per
kėlimo lėktuvų projektas. 
Pirma grupė susidėjo iš sau- 
jalės moterų, kurios turėjo 
lakūnų leidimus. Bet birže
lio mėn. šiais metais tas 
apie 1,600 išlavintų vetera
nių.

Iš dviejų joms nustatytų 
darbų, kurie pabrėžti orga
nizacijos pradžioje, WASPS 
dabar atlieka visokius' ki
tus, Iš keturiasdešimts ae 
rodromų jos perkelia 44 į- 
vairių rūšių lėktuvų dėl Air 
Transport Command, pade
da meteorologistams daryti 
tyrinėjimus, pris ato sun
kius lėktuvus studentams, 
išbando naujus inžinus, at
lieka kurjerų pareigas ir 
perkelia administracijos dar 
bininkus, instrumentus Ir 
kit3s reikalingas dalis pa
taisoms,

WASPS parodė, kad jos 
a peipažinusius su visokiais 
lėktuvais ir taip jos paliuo- 
suoja vyrus dalyvauti karo 
fronte.

Panelė Jacųueline Coch- 
ran, Moterų Pilotų Direkto
rė, gavo daug pagyrimų.

Pulkininkas C. D. Oldfield, 
vyriausias oficierius Dodgc 
City Air Base, Kansas val
stijoj, pareiškė pilną pasi
tenkinimą ir jis sakė, kad 
WASPS užlaiko tikrai aukš
tus standartus, kuriuos rei
kalauja B-26 “medium bom-

Vargšu Motina

Army Air field Texa= val
stijoj, kad WASPS dirba 
kuo puikiausius darbus to
je bazėje.

šv. Elžbieta Tiuringietė 
pasižymėjo nepapras a varg 
šų meile. Kartą ji kažkur 
prapuolė. Tarnaitės jos ieš* 
kqjo koplyčioje, kurioje ji 
dažnai melsdavosi, bet jos 
ten nerado. Pagaliau joms 
pavyko kunigaikštienę rasti 
viename sodo užkampyje 
Štai kokį netikėtą vaizdą iš
vydo ieškotojos! Elžbieta gy
dė žaizdota galva elgetą. Jo 
galvą ji laikė ant kelių; sa
vo rankomis karpė susivė
lusius plaukus ir aprašinė
jo jo žaizdas. Tai matyda
mos tarnaitės labai nuste
bo. Kunigaikštienė nieko ne
atsakė, tik linksmai nusišyp
sojo. Kartą Elžbietos vyras, 
Tiuringij os kunig aikštis 
Liudvikas, buvo iškeliavęs 
psę, karalių, palikdamas jai 
rūpintis savo krašto valdy-

PS puikiai skraido su ins
trumentų pagalba ir kad į- 
sirušę vyrai ir oficieriai jas 
gerbia.

Paskyrimas specialės vie
netas WASPS skraidyti B- 
26 “Marauder” vidutinį bom- 
ber lėktuvą, student3ms dėl 
praktikos yra svarbus įvy
kis jų istorijoj, nes B-26 y- 
ra labai sūnkus lėktuvas.

mu. Kunigaikštienė taip šel
pė tuo metu bado ištiktuo
sius gyventojus, kad išsėmė 
pagaliau kunigaikščio san
dėlius ir kasą. Bet grįžęs 
kunigaikštis skundikams at
sakė: “Leiskite jai dėl Die
vo daryti gera neturtingiems 
žmonėms, nuo to mes nežū
sime. Mes turime būti pa
tenkinti, kad ji mums dar 
Vartburgą paliko”, baigė 
juokdamas.

(LKFSB) Lietuvoje yra 
toks metalo trūkumas, kad 
net kalvėse jaučiama jo sto
ka būtiniausių ūkio padar
gų taisymui ar arklių kaus
tymui. Metalo reikalu 1943 
m. gruodžio 3 d. išleistas 
naujas patvarkymas, pagal 
kurį tik 10 kg. seno metalo 
(geležies) leidžiama pirkti 
be specialaus leidimo.

Kiek kainuoja 
sviestas Lietuvoj

(LKFSB) Lietuvos Pa
siuntinybės Vašingtone pra
nešimu, juodojoje rinkoje 
Lietuvoje sviesto svaras kaš 
tuoj a 25 markės (10 dole
rių), 'cukraus svaras — 18 
markių (apie 7 dolerius), la
šinių svaras — 30 markių 

i (apie 12 dolerių).

u
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PUFULAR PATTEIINS

o

Cardigar; galt* are tnore and more popnlar'. 
Tbia two-plr*e tnlght be made In gTay 
flannel or Mark fallle, atltrbed or not. In 
alcea 12 to 20. 4lce 16 takea 2*4 yda. of 

Simpllclty Printed Patiem 4953; 25*

Careee giriu and young murrieda ronld 
mokė one or all thrre for eveTydny tam- 
mrr purpoaea. Two-piece, In ai«e» 18 to 20.
Stee 16 take* 3 yda. of 35”, H yd. rontraat. 
Simplirity Printed Patiem ■ 49541 25« 54

A aumnier-eool dreaa uiib a lot of atyle 
and many naea la the centre one wlth rap 
utrevra. Slrea 12 to 20. Slee 16 takea 244 
yda. of 33”. Simplicily Patiem 4936; 15*

Norinčlon pa.aisi0ti Alą gražią suknelę, patentą gausite Slo srit-enu:

M’hen orderi ng SlmpHelte Pattema frotn 
Good Honaekeeplng Patiem Department, 
be aare that yoa give bntb the aire . bn de- 
■ire and the eorrert numbee of the patiem

200 Madkon Avenue, New York; N. Y.
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West Pullmano
naujienos

Balandžio 16 d., parapijos 
salėje Labdarių, Są-gos 16 
kuopa surengė šaunią vaka
rienę su gražia programa ir 
šokiais. Buvo garsinama, ir 
biliete pažymėta, kad “Tūks 
tantinė Vakarienė”. Bet ren 
gimo komisijos nariai: Bar
bora Sucilienė ir Antanas 
Žitkevičius taip puikiai pa 
sidarbavo, kad vietoj tūks
tančio padarė prieglaudos 
senelių namo baigimui gry 
no pelno $2,500.00. Sakau 
didelė garbė priklauso B 
Sucilienei ir ,A. Žitkevičių' 
už tokį pasidarbavimą ge 
ram tikštai. Visi žinome 
kad reikėjo daug laiko pa
švęsti, daug pasivažinėti be
renkant amžinus narius ir 
tam tikslui aukos ir daug 
savo praleisti pinigų.

Vakarienė bus pagaminta 
gardžiausia taip, kad visi 
valgė tiek kiek kas norėjo 
Stalai buvo apkrauti įvairia 
mėsa, pyragu, margučiais ii 
sūriu, kaip per Velykas.

Vienas roselandietis šiaip 
išsireiškė, “čia ne vakarie
nė, bet tikra veselė; visako 
yra, ko tik nori.”

Buvo įvairaus gėrimo-, o 
alučio net dykai.

Pasidarbavimu Sucilienės, 
šeimininkės buvo pakviestos 
gabios ir tam patyrusios: E 
Meteišienė, O. Š'užienė, P.
Gudžiūnienė, V. Urbonienė,
Pašakarnienė, Kapočienė ir 
kitos.

Publikos buvo pilna salė.
Buvo daug svečių iš So. Chi
cagos, Roselando ir iš kitur.
Prie garbės stalo, kur buvo 
susodinti garbės nariai, au
koję po $100.00, sėdėjo pa
rapijos kunigai kleb. M.
Švarlis ir J. Makaras.

Programai vadovavo ir pa 
sakė įžanginę kalbą kleb. 
kun. M. švarlis. Be to, kal
bėjo labdarių ūkio užvaizdą 
A. Bacevičius.

Programą išpildė sekan
tieji: parap. mokyklos vai
kučiai gerai mokytojų šv.
Kazimiero seselių prirengti 
puikiai savo užduotis atliko.
Solo dainavo Emilija Taran- Sekmadienį, balandžio 30 
daitė. “Nasturtų” choras ge d., iš visos Chieago Moterų 
rai pasižymėjo, nes labai ge- Sąjungos narės vyks į Ci- 
rai dainavo ir buvo iššauk- cero, III., kur apskritis mo
tos daugiau dainuoti. šia Motinų Dienos apvaikš-

Pasibaigus programai bu- čiojimą. 
vo šokiai ir pasilinksmini- šv. Mišias 9 vai. laikys 
mas — balius. pats apskrities dvasios va-

Įmokėjo po $100.00, dau
giau ar mažiau, sėdėjo prie 
garbės stalo sekantieji:

Mr. ir Mrs. A. S-ucilla — 
$100.00.

Mr. Antanas Žitkevičiue 
- $100.00.

Mrs. Andruškevičius U. S. 
karo bonais — $250.00.

Mr. ir Mrs. Alex Zube — 
$100.00.

Mr. ir Mrs. Simonaitis — 
$100.00.

Mr. ir Mrs. W. Jurionis — 
$100.00.

Mr. ir Mrs. K. Ročius — 
$100.00.

Mr. ir Mrs. K. Stankus — 
5100.00.

Mr. ir Mrs. L. Hodorovvicz 
- $100.00.

Mrs. Lekavičius — $100.
Mrs. Barčius — $100.00.
Mr. ir Mrs. Paul Meškaus

kas (Roseland) — $100.00.
Mrs. Agnės Šegždienė 

(Bridgeport) — $100.00.
Mrs. Ann Sadunas (River- 

dale) — $100.00.
Mr. Charles Paldauskas, 

North Chieago — $100.00
Mr. John Lelingis (South 

Chieago) — $100.00.
Mr ir Mrs. Vasiliauskas 

(So. Chieago) — $100.00.
Mr. Dominic Gudai is (So. 

Chieago) — $50.00.
Mrs. šnekutis (So. Chiea

go) — $10.00.
Mr. Daračius, U. S. karu 

boną — $50.00.
Mr. A. Jogminas U. S. ka

ro boną — $25.00.
Mr. J. F. Eudeikis (lai

dotuvių direktorius) $25.00.
Mr. Juozas Bražinskis —

$100.00.
Mr. ir Mrs. Stukas —

$100.00.
Mr. Alex Dima — $25.00. 
Klebonas kun. M. švarlis 

savo kalboje pareiškė sekan
čiai: “Jeigu kitos Labdarių 
Są-gos kuopos paseks 10 
kuopos pavyzdžiu ir surengs 
panašius parengimus, nebus 
sunkumo baigti seneliams

das kun. Ig. Albavičius. Po 
pamaldų bus bendri pusry
čiai paruošti pastangomis 
apskrities ižd. K. Sriubienės, 
2 kp. pirm. B. Jakai ienės 
ir visos 2 kp. valdybos.

Kuopos numeris antras. 
Aišku, kuopa viena pirmų
jų. Daug nuveikta. Bet ji 
nesitenkina praeitimi. Šian
dien ta kuopa turi narių 
tarpe daug jaunų čia augu
sių moterų, kurios entuzias-
tiškai žiūri

prieglaudos namo. Rap.

ratMiuoo
N.C.C.S

ekspertų konferencija, ku
rios metu prof. dr. Kahsnitz

dėjimu Ddsiduodžia :pareiškė, kad Lietuvoje per 
* 1 K * surašinėjimą 1943 m. rūgs.

15 d. rasta apie 300,000 kiau 
lių, taigi daugiau, negp anks 
tybesniais metais.

Nors kiaulių padau-

(LKFSB) Pereitų metų 
pabaigoje Estijoje, Talino 
mieste, įvyko žemės ūkio

NCCS KLUBAS 
NėAPOLYJE

Neapoli mieste, Italijoj, 
šiomis dienomis National 
Cathoiic Community Serv
ice įsteigė klubą kareiviams. 
Viršui klubo nariai su Nea
poli arkivyskupu, kardinolu 
Allesio Ascalesi. Žemiau klū 
bo išorinis vaizdas. NCCS 
Amerikoj tokių kareiviams 
klubų turi įsteigus virš 500. 
(NCWC-Draugas)

DRL NAUJŲ STOGŲ, ŠONŲ (SIDINGS),
GUTTERS, IR TAISYMUI SENŲ STOGŲ — 

Kreipkitės prie: z

AL. ZINK and CO.
ROOFING — SIDING & TNSULATION — SHEET METAL

6651 South Maplewood Avenue
Seniausias Lietuvis Kontraktorius Chicagoje

Apkainavimas (Estimates) duodama dykai Chicagoje 
ir taipgi apielinkėje. Pasnaudokite proga!

MOŠŲ DARBININKAI YRA APDRAUSTI.

Tel.: HEMlock 6344 dienomis; REPublic 8552 vakarais

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Motinų Dienos 
paminėjimas

JUNIOR RED CROSS HELPS—Here member. #f the Junior Red 
Croee perk bozee of efghana, bed room .lipper. ind (ame* in tha 
Red Croee F.aetem Area etorage depot. for ehipment to railiury 
bnantiala ln tbn Ualtnd Suma tad tkCMHk_______ ___ . _

Nežiūrint karo,
Lietuvos ūkininkai 
nepalaužiami

(LKFSB) Visi žinome, 
kaip baisūs sunkumai užgu
lė Lietuvos žmones. Nežiū
rint karo nelaimių Lietuvos 
ūkininkai parodo didelį ga
jumą. Skelbiama, kad Lie
tuvoje pere? ais ūkio metais 
grūdų derlius padidėjo 43

į organizacijos į nucš., kviečių gauta, net 113
ateitįj. Šios dienos jaunos na-1 
rės — tai rytojaus vadės. t 
Antros kuopos ateitis daug 
žadanti.

Daug žada ir pati dvasinė 
puola. Po pamaldų suėjusios 
bendrai papusryčiausime, 
susieisime su tomis, su ku
riomis, kartais, per ištisus 
metus nesimatom, pasidalin 
sime mintimis ir sustiprin
sime draugiškumo ryšius.

Dvasinės sąjungiečių puo
tos esti begalo įspūdingos, 
organizacijai ir pačioms na
rėms labai naudingos. Tad, 
visos dalyvaukime.

Domia Kaminskas,
M. S. Chieago apskr. sekr.

nuoš. daugiau, avižų 109 
nuoš., daržovių išauginta 
net 1040 nuoš. daugiau, o 
linų 50 nuoš. daugiau ir vil
nų 32 nuoš. daugiau. Gaila 
tįk, kad daugelį iš tų pro
duktų okupantai atima, bet 
ateis laikai, kai lietuviai gy
vens sau.

DĖMESIO
Ekstra nepaprastas spau

dos mitingas įvyks bal. 28 
d., 8:30 vai. vak. (po nove-, 
nos pamaldų) Marąuette: 
Park parap. salėje. Visus 
narius kviečiame atsilankyti 
su naujais nariais ir atneš
ti po dovanėlę dėl ruošiamo 
“bunco party” geg. 18 d.

Pataisoma: bal. 18 d. sky
riuje “Aplink mus” klaidin- 
kai atspausdinta žinelė. Tu-1 
rėjo būti:

P. Jančauskaitė iš naujų 
narių Spaudos Sekcijai su
rinko $10. Sekretorei po $1 
įmokėjo Budrys, Bubliaus- 
kienė, o kun. Albavičius $5. 
Viso $17.
Skelbkitės Dien. “Drauge’

DANGIŠKASIS DVARAS 1
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šią knygutę

Rožė ima dažą iš šaknų, 
žmogus gi dorybes įgyja iš 
kūdikystės.

TOBULINKITĖS 
j LIETUVIŲ KALBOJE!

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

{"Lietuviu Kalbos { 
{ GRAMATIKA" I

“Lietuvių Kalbos Gramatika” Į
kainuoja.................

(Pridėkite 10c persiuntimui) 

šioji “Lietuvių Kalbos Gra
matika“ yra skiriama vien tik 

Amerikiečiams ir Dr. Starkas 
kaip tik supranta Amerikiečius, 

nes jam teko per keletą metų ’ 
dėstyti Lietuvių kalbą kolegis- 
tams Marianapolis College, ku- 

randasi Thompson, Conn.

Siųskit užsakymus sekančiai:

"D R A U G A S"{ 2834 So. Oakley Avė.

Chieago 8, Illinois

$1.00

Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 
gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visši 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chieago, III.

---------- ----------
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai 
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. Tel. Monroe 0808

Springslnlal 
M*tr*sai

Mūsų pačių padirbti gražūs
PARLOR SETAI — su 

springsais, 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 

kaip naujas.

Studio Oouch

Telefonas SEELEY 8760

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mėn

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

..................
PASISKAITYMAS GEGUŽES MĖNESIUI —

"SVEIKA MARIJA"
Lietuviškai parašė

KUN. ANTANAS PETRAUSKAS, M.I.C.

Kaina tiktai 35c
Šioji graži knygutė turi 200 puslapį ir 8 paveikslus; pilnai 

yra išaiškinama ta gražioji maldelė, “Sveika Marija”.

šiuo laiku yra labai svarbu, kad geriau suprastumėm tuos 
labai gražius švenčiausios Panelės maldelės žodžius.

Siųskite savo užsakymus šiuo adresu šiandien —

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

------------ ■ ■ - ----<

PAS

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių

MUTUAL FEUERAL
I Savinas and Loan Assn. of Chieago

2202 W CERMAK RD............................ Tel. CANai 8881
RF7M J. KAZANAUSKAS. Ražtlnlnkaa

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonam — PORTSMOUTH 0022
W. VIRG. LUMP — Sijoti_____

STOKER COAL, AukStos rūšies,
2 syk plauto*. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP......................J
PETROLEUM COKE (Course). g 

PETROLEUM COKE (Pilė Run) g

$9.80
$7.45

1.25
2.50
0.95
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Pasiruošimas
Lietuviu konferencijai 
Chicagoje sekmadienį,

t gegužės-May 21 d. 
1944 m.
Lietuvių Auditorijoj,

3133 So. Halsted St
Atidarymas, himnai, sve

čiai, kalbos, rezoliucijos, mu 
zika, dainos.

* Pirmoji sesija 10 vai.
Antroji sesija 2 vai.
Programa 4 vai.
Šokiai ir programa 7 vai.
Kviečiame draugijas, klu

bus ir kuopas rinkti ir siųs
ti, po vieną delegatą nuo 25- 
kių narių.

Prašome gausiai aukoti j 
jkNepriklausomos Lie tuvos

darbui.
Lauksime svečių dalyvau

ti sesijose, programose ir 
šokiuose.

Mandatus, aukas ir pa
klausimus reikia siųsti Kon
ferencijos Bendro Komiteto 
sekretorei: Miss E. Mikužis, 
2121 N. Western Avė., Chi-

* cago, III.
Vienybėj už Tėvynę!

Dr. K. Drangelis, 
pirmininkas

Kun. I. Albavičius, 
vice pirmininkas

VALDŽIA PERIMA MONTGOMERY WARD

Seweli Avery (kairėje), Montgomery Ward Co. (Chi
cagoj) (prezidentas, kuris atsisakė klausyti prez. Roose
velto, kad pasirašytų sutartį su CIO, sveikina Wayne 
Taylor, Komercijos Departamento pasekretorių, kuris val
džios įgaliotas perimti žinion visus kompanijos reikalus. 
(Acme-Draugas telephoto)

Kas naujo Marąuette 
Parke

Moterų Sąjungos 67 kp. 
susirinkime visos pasižadė
jo dalyvauti apskrities dva
sinėj puotoj, bal. 30 d., 9 
vai., Cicero, III.

Šį sekmadienį 3 vai. po
piet Moterų Sąjungos 67 kp. 
rengia “card party” parap. 
salėj'. Lauksime narių ir 
viešnių. Bus dovanų visiems.

Padėka

kyklos vedėjos sesers M. E- 
vangelistos ir muzikos ve
dėjos sesers M. Paulistos 
suruoštoj programoj sveiki
no kleboną kun. J. Paškaus- 
ką vardinių proga.

Ilgiausių metų!

Cioero. — Balandžio 23 
d. Moterų Sąjungos 2 kuo
pos įvyko vakaras tu gra
žia programa.

Šiuomi norim pareikšti 
dėkui kun. J. Griniui, kuris 
daug prisidėjo prie to va
karo, taip pat kleb. kun. Al- 
bavičiui ir kun. Abromavi
čiui, programos dalyvėms: 
mergaitėms-šokėjoms, soda- 
lietėms, dain. Valančiūtei, 
pianistei Mondeikaitei, Dvi- 
lai ienei, kuri padėjo dai
nuoti mūs narėms: Aug3i- 
tienei, Antanaitienei, Maks- 
vitienei, Bružienei, Klimie- 
nei. Joms akompanavo pia
nistė Aleksiūnaitė.

Dėkui šeimininkėms: Kve- 
derienei, Matulaitienei ir 
Johnsonienei už skanų už
kandį.

Reikia pažymėti, kad va
karo rengimo komisijai la
bai buvo malonu sykiu dar
buotis su pirmininke Jakai
tiene, kuri visur pasirodo 
taktinga.

Komisija: B. Daunis, B.v
Rimdžius.

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

Mokyklos Motinų draugi
ja ruošiasi tinkamai pami
nėti Motinų Dieną gegužės 
14 d. 9 vai. šv. Mišios bus 
narių intencija. Po pamaldų 
pusryčiai su programa.

Dovydo Motina

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

ZOFUA- MONTVILIENE
(po tėvais NevcnlauskiUtė)

Gyveno <232 So. California 
Avė. Mirė Bal. 27 d. 19<<ni„ 
1:15 vai. ryte. sulaukus pusės 
amžiaus.

Glmč Lietuvoje. Kilo IA Tau
ragės apskrieto, Kvėdarnos 
parapijos. Amerikoje išgyveno 
33 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
du sūnus Juozapą marčią El
zbietą Ir ju dukrelę Sylvla ir 
Joną: dukterį Seselę M. Anto
nio (Sv. PranclSkaus vienuo
lyne) ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažjstamų.

Velionė priklausė prie Ne
kalto Prasid. šv. Panos Mari
jos draugijos, šv. Kazimiero 
Seserų Rėmėjų Brighton Park 
skyriaus ir prie šv. PranclS
kaus seserų Rėmėjų skyriaus.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vigiaus koplyčioje, <348 So. 
California Avė.

Laidotuvės jvyks pirmad., 
Geg. 1 d. 19<< m. IS koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta j Nekalto Prasidėjimo 
Panos Marijos parapijos baž
nyčią, kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gmtnes, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Sūnus, Marti, 
Duktė, Anūkė ir Giminės.

Laid. direktorius J. Liulevi- 
čius. Tel. Lafayette 3572.

Prašom nesiųsti gėlių.

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

NULIŪDIMO^fj^VALANDOJE 

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Avė., Chicago
Telefonas GROvehUl 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jflsų finansiškam stovini prieinamas.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 nL)

Meniški, Vertingi tiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

Rina, tu išdavei
*■ mus!..,

Bene Vančytė atvyko 
Ameriką 1940 m. “American 
Legion” laivu. Lietuvoje 
daug darbavosi “Pavasari
ninkų’ ’ organizacijoje, Erž
vilke.

Ji yra viena iš organizato
rių Ateitininkų draugovės. 
Buvo šokėja tautinių šokių.

At-kų draugovės statoma
me veikale “Taip tėvas no
rėjo” vaidins Varneckients 
rolę.

...Gaila Pshehockio, be 
dar labiau Rinos... Rina, kuz

A padėjai tėvo slaptus raštus? 
...matai, kaip susirūpinęs ke
linta diena...

Vakaras įvyks balandžio 
30 d., 5:30 vai. vak. Šv. Jur
gio parap. salėje.

Prašome visų atsilankyti 
ir linksmai praleisti laiką su 
Ateitininkais, be to, savo at-

* silankymu priduasite dvigu
bos energijos toliau tęsti š’ 
gražų veikimą Lietuvos ge 
rovei. Laukiame visų. ANA

Junior sodalietės savo dva 
sos vadui kun. V. Urbai su
ruošė programą ir vakarie
nę, bal. 19 d., minint jo 10 
metų kunigystės sukaktį.

Sveikiname!

Pereitą pirmadienį mokyk 
los vaikučiai vadovystėj mo

Susirinkimai
Cicero. — šventų Mišių 

draugystės susirinkimas į- 
vyks penktadienį, balandžio 
28 d., po novenos pamaldų. 
Prašome narius susirinkti.

Valdyba

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 

KREIPKITfiS PRIE MOŠŲ

AUPYKITE

dėl
1944

čkUPREME
FSAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINI 
DIVIDENTŲ 

TA.............. 4%
1751 W. 47th Street

41 gengsleris pašauktas 
prieš grand jury

Chicagoje prasidėjo smar
kesnė kova su gengsteriais. 
Keturiasdešimt vienas geng- 
steris šaukiamas stoti prieš 
grand jury. Tas įvyko ry- 
šiumi su nesenai įvykusiu 
“nukidnapinimu” Jack Gu- 
zik, ir užmušimu James D. 
Larkin, balandžio 17 dieną.

Guzik buvo paslaptingai 
paimtas iš automobilio jo 
žento Frank Garnett, River- 
side, balandžio 13 d. Jis at
sirado sekančią dieną ir pa
neigė, kad buvo nukidnepin- 
tas.

Larkin buvo nušautas ba
landžio 17 d.. Hali Fame ta- 
verne, 4839 Ogden avė., Ci
cero, tavernas yra Mat Ca- 
pone’s.

Po tų įvykių prasidėjo 
smarkesnė kova prieš geng- 
sterius.

t

Galvėkaris užmušė du 
vyrus, kita sužeidė

CHICAGO, bal. 27.—Trys 
vyrai kėlė bėgius į pataisy
mų gatvėkarį, kuomet jis 
pradėjo judėti, du jų mirti
nai suspaudė, ir trečią labai 
sužeidė.

Edward Wil1iams, 318 E 
45th st., ir Stanley Borow- 
ski, 947 W. 32nd plM buvo 
užmušti, o sužeistasis buvo 
Walter Frankowski, 4813 
W. 29th St., Cicero.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

BOLESLOVAS LENARTAS
Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir brolį — Boleslovą Le
nartą, kuris buvo palaidotas Geg. ld., 1943m.

Netekome savo mylimo Balandžio 29d., 1943m.
Nors laikas'.tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už

miršty. Lai gailestingasis Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
Mes, atmindami ir apgailėdami tą jo liūdną prasišalini- 

mą iš mūsų tarpo, užprašėme 3 gedulingas šv. Mišias (su eg
zekvijomis) už jo siela — šeštadienį, Balandžio 29d., 1944m., 
Šv. Antano parap. bažnyčioje, Ciceroj, 7:30 vai. ryto, Švento 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje 8:00 vai. ryto ir Gimimo šv. 
Panelės Marijos parapijos bažnyčioje 2 šv. Mišias 6:30 ir 
7:30 valandą ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Boleslovo sielą. Po pamaldų kviečiame į namus po adresu: 
1523 South 50th Court, Cioero, III.

Nuliūdę lieka: Moteris Bronislava, Seserys ir Švogeriai 
Regina ir Justinas Akramavičiai, Elena ir Mykolas Marcin- 
kai, Sesuo Martha Sandom, Uošvis Antanas Kazlauskas, švo- 
geris Vladislovas, Švogerts Boleslovas Kazlauskas Ir švoger- 
ka Valeria Ir visos kitos Giminės.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

PHONE 9000

patarnavimas — Moteris patarnauja.
1117 ROOSEVELT STREET

Štai Mumis 

Pasitikėjimo 

Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1III1IIIIIIIIIIIIIIHIMIII

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTIOITLAR FEOPUE PREFER PACHANKIS PRODUOT1ON8 

DI8TRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE
Moet Beaotlful—Moet ttuĮurlf IHrniĮi* DūM la The Vortd. 

BUY U. S. WAR BONDS VVITH THE SAVINGS 

KREiPKrre8 prie —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamher of Commeree

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCUA:
4535 VV. VVashington Blvd. 5910 Sonth Troy Street

Tel. ESTebrook 8645 Tel. REPnblic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeštai ir Sekm. 9-8 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materiolo Ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas tr Dirbtu vė: 627 N. VVE8TEBN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir N&ktJ

Mes Tarime 
Koplyčias

Dalyse

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 

19756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5765 

PULLMAN 1276

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Radio ProsProgramai
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

WGES

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Pheae YARDS 4008

I. LIULEVICIUS
4343 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3573

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 VV. 18th STREET

________________ ._______________ Tetophons YABDg 1419______________________________

L J. ZOLP
1646 VVEST 46th ST. Phone YABUS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone PABOS 1138—31
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
22= už U. S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Rockfordo lietuvis kariuomenėje

Juozapas R. Misevičius gi
mė Rockforde, III., vasario 
23 d. 1923 metais. Rockforde 
baigė parapijinę pradžios 
mokyklą ir katalikišką St. 
Thomas High School. Labai 
mėgo sportą ir už football 
lošimą yra gavęs medalį. 
Lankydamas High School, 
dar pagelbėdavo ir savo tė
veliams, kurie turi didelį 
anglių biznį. Jie anglimis ap
rūpina ne tik Rockfordo lie
tuvius, bet ir didelę dalį ki
tų piliečių. Juozapas taip pat

Juozapas R. Misevičius 
» * *

priklausė aktyviai prie 
Knights of Columbus orga
nizacijos (Kolumbo Vyčiai).

Į Dėdės Šamo armiją Juo
zas išvyko šiais 1944 metais, 
vasario 11 d. ir dabar yra 
kempėje Miami Beach, Flo
rida.

Numušama sviestui 
punktų vertė

Washington. — Nuo atei
nančio sekmadienio sviesto 
svarui reikės 12 punktų, 
vietoje 16 punktų, ir marga
rino punktų vertė numuša
ma nuo 6 iki 2 punktų, bet 
punktų vertė bus pakelta 
jautienos rinktinomis dali
mis. Apie tai pranešė Kai
nų Administracijos ofisas 
praeito trečiadienio vakare.

St. Louis. — Kunigas Pa- 
trick J. Holloran, St. Louis 
universiteto prezidentas, 
pranešė balandžio 26 d., kad 
penki negrai buvo priimti 
kaipo studentai į katalikiš
kąją mokyklą.

f

at MIRACLE" sienoms
II 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.

BERLAND'S
PAINT STORE

Me» Prisiat4>migi7 g Halsted St. Te,«'onlwVisur liūdim. U,i. CANAL 18g4
Pietvakarių Krautuvė ■ ■ ■■ 3618 West 26th Street

’ Juozapo tėveliai Juozapas 
ir Adelė Misevičiai, kaip jau 
aukščiau minėjome, yra biz
nieriai ir uolūs parapijos rė
mėjai.

Kariuomenė užėmė 
fabriką

Pagal įsakymą prezidento 
Roosevelto, Wayne C. Tay
lor, komercijos sekretoriaus 
padėjėjas, praeitą trečiadie
nį perėmė Chicagos nuosa
vybes Montgomery Ward ir 
Co., padedant keturiasde
šimt keturiems kareiviams, 
iš 740-tos kariškos policijos 
batalijono, iš Camp Skokie 
Valley, Glenview.

Nuo 11:45 prieš piet iki 
6:10 vai. po pietų, kai atvy
ko kariuomenė, Sewell L. 
Avery, boardo vedėjas, pasi
liko savo ofise, 619 W. Chi
cago avė., ir atsisakė gerbti 
prezidento įsakymą.

Kai buvo perimta nuosa
vybė, Taylor pareiškė, kad 
fabrikas veiks toliau, kaip 
veikė seniau.

Montgomery fabrike vyko 
nesusipratimai, todėl val
džia buvo priversta įsikišti. 
Unija giria naują kontrolę.

Jau paskirtas
Philip R. Clarke, City Na

tional Bank ir Trust Co. 
prezidentas, buvo paskirtas 
Chicagoj ir Cook kauntėje 
penktos karo paskolos va
jaus vedėju. Apie tai prane
šė Renslow P. Sherer, karo 
finansų komiteto vedėjas, 
praeitą trečiadienį. Penkto
sios karo paskolos vajus ofi- 

■ cialiai prasidės birželio 12 
' dieną.

Atvyko
Honolulu, T. H. — Char

les A. Lindbergh atvyko į 
Havajus kaipo civilinės 
technikos atstovas dėl oro 
jėgų išdirbystės. Tai buvo 
pranešta balandžio 26 d. Jis 
atvyko kaipo karo lėktuvų 
išdirbystės agentas.

AMERIKOS MOTINA

Mrs. John McFarland Phil 
lips iš Pittsburgh, Pa., žymi 
visuomenės veikėja, Golden 
Rule Fondacijos pripažinta 
Amerikos Motina 1944 me
tų. Penki jos vaikai: du sū
nūs ir trys dukterys yra ka
ro tarnyboje. (Acme-Drau
gas telephoto)

Už $1,615

John Hedman, 6935 Pax- 
ton avė., pranešė policijai, 
kad vagys iš jo namo paėmė 
brangakmenius, kailius ir 
kitas vertybes už $1,615. 
Tarp grobio yra vedybinis 
žiedas.

* * •

Pavogė rūbus— — —♦ f“*

Vagys paėmė dėžę ir du 
čemodanus, kuriuose buvo 
rūbų už $250. Vagys paėmė 
tuos dalykus iš automobilio, 
kuris buvo pastatytas na
mo priešakyje, 2300 Michi
gan avė.

* * ♦

Batai

Max Frank, 7424 Cottage 
Grove avė., pranešė polici
jai, kad vagiliai pavogė ke
turis poras batų iš jo namo.

♦ * *

Ieško
Miesto ir kauntės policija 

ieško moters, 34 metų am
žiaus, kurios rankinukas bu
vo rastas miške.

* * * 
Vakaras

Chicagos ateitininkai ba
landžio 30 dieną, sekmadie
nį, 5:30 vai. vakare, šv. Jur
gio parapijos salėje, ruošia 
vakarą, kuriame bus vaidi
nama įdomus veikalas: 
“Taip tėvas norėjo”.

Vokiečių nelaisvėje
Karo departamentas pra

eitą trečiadienį paskelbė 
539 Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareivių pavar
des, kurie yra vokiečių be
laisvėje. Belaisvių skaičiuje 
34 vyrai yra iš Illinois vals
tijos, iš jų 18 yra iš Chica
gos, 4 iš Indiana, 1 iš Mi
chigan, 11 iš Wisconsin.

“Platinkite “Draugą”

įvairios Įdomios

■I2INIOS• • • •

New York. — Praeitais 
metais New York vyskupi
jos Katalikų labdarybė ap
tarnavo 35,210 vaikų. Apie 
tai pranešė kun. John J. 
Lennon, vaikų skyriaus di
rektorius.

♦ it- *

Šeši
— “ »

Granger, Bu — šeši Mr. 
ir Mrs. Schulte’s sūnūs tar
nauja Dėdės Šamo kariuo
menėje, du ir jų yra kariuo
menės kapelionai. Kunigas 
Joseph, George, Laurel ir 
John yra armijoje, o kuni
gas Maurice ir Clement, jau
niausias, yra laivyne. Ketu
rios Mr. ir'Mrs. Schulte’s 
dukterys yra namie.

* * * 
9.000.000

New York. — 1943 metais 
daugiau kaip 9,000,000 šven
tų Komunijų buvo išdalinta 
kariškiems asmenis. Apie 
tai pranešė kariuomenės ka
pelionai.

* * *

Rizikavo
Maryknoll, N. Y. — Jau

nas katalikas marinas kapi
tonas rizikavo savo gyvybę, 
kad išgelbėjus savo draugo 
gyvybę. Jis vadinasi capt. 
John P. Long, iš Chicagos.

Capt. Long plaukė pusę 
mailės per pavojingiausias 
vietas, siaučiant tamsai, 
kad išgelbėjus armijos kapi
tono Elton G. Herrick gyvy
bę. Capt. Long buvo apdo
vanotas medaliu už išgelbė
jimą armijos kapitono.

JAUNAS ŽUDIKAS

Marvin Rawson, 17 metų 
jaunuolis, iš Grand Rapids, 
Mich., šiomis dienomis nu
žudęs savo motiną. Teisin
gumo organai tirsią jo pro
tą, nes jis pareiškęs, jog tu
rėjęs atlikti tokį baisų dar
bą. (Acme-Draugas teleph.)

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

3111 Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

•o®*

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jflaų indėliai rūpestingai globo ja
mi ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo. 
8ENIAU8IA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINŽ (STAIGA

_ — 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —
m®?!?™?, SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joa. M. Mozeris, Sec’y. 3236 80. HALSTED ST.

s
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Turtingas išradėjas laimėjo...

Meilė jų širdyse pražydo... dar 
alyvoms nesužydėjus...

PAPRASTA KORESPONDENCIJA BAIGĖS VEDYBO
MIS. JI TURI 24 METUS, O JIS 65 METUS AM
ŽIAUS.

KENOSHA, Wis. — New 
Jersey karo fabriko tarnau
toja Adelė Zirk, 24 metų 
amžiaus, gėlių farmerio duk
tė, susirašinėjo su Oscar U. 
Žerk, 65 metų amžiaus vy
ru, milijonierių išradėju. 
Paprasta jų korespondenci
ja balandžio 26 dieną baigės 
vedybomis, Kenosha, Wis.

Adelė, Curtiss—Wright 
Aeronautical fabriko, Cald- 
well, N. J., sąskaitybos kler
kas, pastebėjo Zerk’o vardą 
laiškuose, kurie ėjo per jos 
rankas, ir ji pamanė, kad 
tai jos giminaitis. Adelė pa
rašė laišką, ir prieš dvi sa
vaites Žerk atsakė, kad jie 
ne giminės, kiek jiš žinąs, 
bet kaip dėl fotografijos?..

Jie pasikeitė fotografijo
mis ir laiškais. Paskui pra
eitą šeštadienį išradėjas 
Žerk atvyko į Zirk farmą, 
prie Caldwell, paprašyti 
Adelės rankos, ir jos tėvų 
Mr. ir Mrs. George Zirk pa
laiminimo.

* * *
Adelė, raudonplaukė, pa

sakė “taip”. .Tą pat pasakė 
ir jos tėvai, kurie nuspren
dė, kad Žerk, buvęs Austri
jos karininkas, yra “tikras

Kg rodo skaičiai? -

Blogas ženklas, jei taip vyksta
Divorsų bylų skaičius 

Aukščiausiame teisme per 
pirmąjį ketvirtį 1944 metų 
padidėjo 17 procentų, paly
ginus tą patį laikotarpį 1943 
m., Henry Sonnenschein, 
klerkas teismo, pranešė pra
eitą trečiadienį. 1944 metais 
buvo 2,713 divorsų, o 1943 
m. tuo pačiu laiku buvo 
2,322. šiais metais padidėjo 
21 procentu visoj sumoj di
vorsų bylų, kurios buvo pa
duotos į teismą. Šiais me
tais per pirmąjį ketvertį bu
vo 4,157 divorso bylų pa
duota teisman, o 1943 me
tais per pirmąjį ketvertį bu
vo 3,434 bylos užvestos.

Tai blogas ženklas, kad 
divorsų skaičius didėja. Jei 
bus labiau kreipiama dėme
sys į meilę ir moterystės ne- 
suardomumą, tada divorsų 
skaičius mažės. Divorsai šei
mas ir tautą veda į įvairias 
nelaimes.

£

vyras, kurį bet kas gali įsi
mylėti.”

Tėvas Zirk nustatė, kad 
vedybos būtų gegužės 20 
dieną, nes apie tą laiką aly
vos sužydi, tai gražiausias 
laikas. Bet Žerk, kurio tepi
mo (lubrikacijos) sistema 
yra naudojama automobi
liams, karo laivams ir kai 
kuriems lėktuvams, grįžo į 
savo dirbtuvę, ir pakvietė 
Adelę ir jos motiną praleis
ti kurį laiką jo nuosavybė
je, netoli Kenosha. Senyvas 
Zirk negalėjo atvykti pas 
Zerk’ą, nes jam reikėjo pri
žiūrėti gėles, jo vyresnysis 
sūnus yra marinuose, o kiti 
du jaunesni jam pagelbsti.

* v *

Bet balandžio 26 dieną 
įsimylėję, Adelė Zirk ir Os
car Žerk, nutarė nelaukti 
alyvų sužydėjimo. Jie pra
nešė apie tai tėvui Zirk’ui 
ir šis pranešė, kad sutinkąs 
su jų nusistatymu.

Adelė ir Oscar balandžio 
26 dieną sumainė žiedus ir 
jų meilė sužydo, dar nesužy
dėjus alyvoms.

Adelė, 24 metų, o Oscar, 
65 metų amžiaus!

Tėvai turi įkvėpti savo 
vaikams daugiau sveikos 
dvasios moterystės reika
luose.

Jei divorsai didės, tai di
vorsai atneš daugiau nuo
stolių tautai, negu karo 
frontai. Tai baisu!

Į Laivyno nuostoliai I

Laivyno departamentas 
praeitą trečiadienį paskel
bė Jungtinių Amerikos Val
stybių jūrininkų (navy, ma
rine corps ir coast guard) 
sąrašą, kuriame pažymėta, 
kad 11 jūrininkų mirė, 74 
buvo sužeisti ir 4 dingę.

Geras apetitas
Apskaičiuota, kad zoolo

gijos daržo dramblys (sk>- 
nius) kasdien suėda po šim
tą svarų pašaro.

£9

X Elena Statkienė, žino
ma Brighton Park veikėja 
ir Moterų Sąjungos centro 
iždininkė, praeitą antradie
nį Marshall Field Co. krau
tuvės suruoštoj “grandma” 
parodoj buvo lietuvių “grand 
ma” (“močiutė”)1. Parodoj 
dalyvavo 22-jjų tautų “mo- * 
čiutės” tautiniuose kostiu
muose. Vėliau visos tos “mo 
čiutės” patarnavo svečiams 
arbatėlėje puikiame krautu
vės salione. x

X Vargdienių Seserų Gil- 
dos 2-tras metinis seimas 
balandžio 30 d., Aušros Var
tų parapijoj, West Sidėje, 
tikimasi bus Labai skaitlin
gas draugijų, organizacijii 
skyrių ir kuopų atstovais.
Kiek žinoma, paskleisti laiš- 
kai-kvietiniai po kolonijas, 
maloniai sutikti ir priimti, 
ir taip pat paskyrė ir aukų.

X Pvt. Antanas Uksas, 
ipo 6 mėnesių karinės tarny- * 
bos, gavęs atostogų, buvo 
parvykęs į Chicagą, Bridge
port koloniją, paviešėti pas 
savo žmoną Bronislavą, tė
velius Antaną ir Teodorą 
Uksus ir sesutę Oną Mažei
kienę. Pabuvęs keletą dienų 
ir paviešėjęs pas savuosius, 
vėl atgal išvyko į savo stotį, 
kartu išsivežė ir savo my
limą žmoną Bronislavą.

X Ignas Sakalas, Ant Bu
drys ir M. Varkalienė pas
tarame Federacijos Chicago 
apskrities susirinkime iš
rinkti atstovais j Chicago 
Lietuvių Konferenciją, Lie- 
tuvių Auditorijoj, gegužės 
21 d. Aukų konferencijai 
paskirta $10.00.

X J. Aukštaitis, žinomas 
Susivienymo veikėjas, o ne 
pirm. P. Cižauskas pastara
me Susivienymo Chicago aps 
krities susirinkime išrinktas 
atstovu į būsimą Chicago 
Lietuvių Konferenciją, kaip 
prieš pora dienų buvo aplink 
mus paskelbta.

X “Pamestieji” — tokiu 
vardu šiandie pradeda eiti 
“Drauge” įdomaus turinio, 
kuipina šiurpių pergyvenimų 
apysaka, kuri patiks kiek
vienam skaitytojui. Nepra 
leiskite nei vieno tęsinio.

X Juozas Lorencas, 4359 
S. Talman Avė., prieš išei
damas į kariuomenę buvęs 
biznyje, šiomis dienomis ga
vęs furlough vieši pas žmo
ną, sūnų ir uošvius Naurec- 
kius.

X Pvt. Walter Klemka, 
buvęs Ateitininkų draugovės 
narys, tarnaująs kariuome
nėj,, dabar randasi Anglijoj. 
Jo brolis jau metai, kaip 
gyvena Anglijoj. Laukia 
progos susitikti. 
PATAISYMAS

Trečiadienį, “Aplink Mus” 
skyriuje, buvo rašyta, kad 
Malvina Juozaitienė, gyv. 
2335 W. 23rd St. serga na
miege. Turėjo būti Agnietė 
Juozaitienė, o Malvina Juo
zaitienė, jos marti, ją tik 
slauga -




