
DRAUGAS
The Lithuanian Daily Friend a 

PVBUSHED BT THE LTTHUANIAN 
CATHOLIC PRESS SOCLETY O 

2334 S. Oakley Avė., Chicago, Iii.
Telephone Canal 8010—8011

The most influential ** 
Lithuanian Daily in Amertca

DRA
No. 76 Price 3c

—Abraham Lincoln
*

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

Chicago, Illinois, Penktadienis, Kovo (March) 30 d., 1945 m. Kaina 3c VoL XXIX

Gręsia Hanoveriui, 142 Myl. Nuo Berlyno
Rusų Armijos įsiveržė j Austriją, 

Randasi Tik 39 Mylias Nuo Sostinės 
LONDONAS, kovo 29.— upės, ir sakė rusai pasiva- 

Laisvos Austrijos ir Briu- rė pirmyn 25 mylias nuo 
sėlio radijai šiandien sakė 
rusai kariai perėjo per Aus
trijos rubežių. Austrų radi
jo pranešimu, rusai okupa
vo kelis pasienio kaimus 
Burgenlando provincijoje.

Rusų šarvuočiai, veržda
miesi pirmyn iš užimto 
Csorna, puola priešo linijas 
ties Pamhagen, Austrijoje, 
tik 39 mylias pietryčiuose 
nuo Vienos; St. Johann pa
sieny šiaurryčiuose, ir Mo- 
sen (Wieselburg), netoli 
Dunojaus, 21 mylią pietry
čiuose nuo Bratislavos.

Nacių komunikatas pra
nešė pasitraukimą šiaurėje 
nuo Dunojaus iki Nitra

Hron upės linijos.
Užėmus Gdynijos uostą 

prie Baltijos, rusai kariai 
kaudamiesi su naciais gynė
jais jau pasiekė Danzigo 
miesto centrą. Naciai pasi
duoda rusams vis didesniais 
skaičiais.

Rytprūsiuose naciai sakė 
si evakuavę Kahlholz sritį, 
kas reiškia, kad jie laikosi 
tik Karaliaučiuje ir jo šiau
rėje. Naciai sakė jie pasi
traukė į Frische Nehrung, 
sąsiaurį, 
Danzigo 
čiaus.

Pasak
i gali labai greitai kristi.

kuris eina nuo 
beveik iki Karaliau

rasų. Karaliaučius

6-tą Dieną Bombardavo Okinawa Salą
GUAM, kovo 29. — Adm. ar sužaloti, jų tarpe lėktuv- 

Nimitz pranešė, kad L S ka- nėšiai ir 45,000 tonų kovos 
ro laivai 
dieną iš 
Okinawa

Tokyo 
gė, kad 
Kerama 
“20 iki 30 transportų 
do pristatyti jiems reikme
nis.

Nimitz patiektos skaitli
nės parodo, kad per 11 die
nų laivų ir lėktuvų atakų, 
buvo sunaikinta ar sužalo
ta 819 priešo lėktuvų; 57 ar 
daugiau laivai nuskandinti

ANGLIAKASIAI BALSUOJA STREIKUOTI

Amerikos 400,000 minkštos anglies kasėjų buvo atsi
klausta ar jie nori streikuoti, jeigu nebus pasirašyta nau
ja sutartis duodant jiems algų pakėlimus, čia matoma.

Paskyrė Generol? Clay 
Tvarkyti Vokietiją 

WASHINGTON, kovo 29. 
—Prez. Rooseveltas prane
šė, kad Maj. Gen. Lucius 
D. Clay, kuris buvo karo 
mcbi izacijos ir rekonversi
jos biurų narys, buvo pas
kirtas tvarkyti civilius rei
kalus Vokietijoje. kuomet 
tas kraštas bus okupuotas. 

Paskyrimas buvo padary
tas Generolo Marshall, ar
mijos štabo viršhūnko.

Churchill Numato 
Greit? Pasisekimą 

LONDONAS, kovo 29.—
Savo laiške endorsuojant 1 
liberalų kandidatą į parla- 

__ _  _ ....... mentą- Min. Pirm. Churchill i 
kaip angliaksaiai balsuoja Library, Pa. Balsavimą tvar- pareiškė, kad 
kė National Labor Relations Board.

((Acme-Draugas Telephoto)
*

Angliakasiai Balsavo

ir lėktuvai šeštą laivas.
eilės bdmbardavo
saj^ Nimitz pripažino, kad
radijo vis dar tei- i “kiti daIiniai” n-akentėjo 
amerikiečiai išlipo , nuostolius “dėl H*®-
salose sakydamas atakų’” ir sakS vienas 

” ban- naikintuvas ir du kiti laivai 
buvo “smarkiau pažeisti.“

Laivyno dalinio puolimas 
ant Ryukyu salų iš vandens 
ir iš oro yra gal didžiau
sias Pacifiko kare. Japonų 
štabas davė suprasti, kad 
ataka tęsiasi septintą dieną 
iš eilės.

Japonai Išstato US
Belaisvius Pavojun Streikuoti, 8 Prieš 1

LONDONAS, kovo 29.— 
Maj. Arthur Henderson pra 
nešė parlamentui, kad japo
nai nukelia karo belaisvių šę priimti jos pasiūlytą kom 
stovyklas prie pat militari-,■ 
nių įrengimų, tuo norėdami 
apsaugoti militarinius tai
kinius nuo sąjungininkų lėk 
tuvų puolimų. i

Ženevos sutartis draudžia 
tokius dalykus, Henderson 
sakė, pabrėždamas tai, kad 

į sąjungininkai laikosi ir Lai- 
I kysis nuostatų.
I

VVASHINGTON, kovo 29. 
—Darbo Sekr. Perkins 

sakė angliakasiai pasiruo-

promisą algų pakėlimo rei 
kalu.

%

1

'•pasisekime 
artėja. Tas pa- 
rišasi su rapor- 
Churchill katine-

va’anda” 
reiškimas 
tais, kad 
to nariams buvo liepta būti 
arti savo vietų per aštuo- 
nių dienų Velykų pertrauką.

Buvo pastebėta, kad skai
čius kabelių tarpe Washing- 
tono, Londono ir Maskvos 
žymiai padidėjo, kas dažnai 
reiškia, jog vyksta kas nors 
tokio didesnio.

Naciai Viršininkai Slepiasi Alpėse;
Tankai Supiausto Vakarinę Vokietiją

CIURICHAS. Šveicarija, kovo 29. — Laikraštis La Suisse 
šiandien raportavo, jog didžiuma nacių viršininkų jau 
apleido sa\o vietas ir pasitraukė į slėptuves Alpių kal
nuose. Raportas neva gautas iš Vokietijos pasienio.

PARYŽIUS, kovo 29. — Britai ir amerikiečiai kariai, 
skubėdami per platų pralaužimą nacių linijų šiaurėje nuo 
R”hr srities, jau. gręsia Hannoveriui. 142 mylias nuo 
Berlyno, o 1-os armijos daliniai pasivarė iki punkto 207 
mylias pietvakariuose nuo Vokietijos sostinės.

Visa vakarinė Vokietija skubiai supiaustoma sąjungi
ninkų šarvuočių, kurie skubiai važiuoja pirmyn, rasdami 
labai mažai opozicijos.

Daugiau negu 23.000 nacių — arba daugiau negu dvi 
nacių divizijos — pasidavė sąjungininkų kariams per 
vieną dieną.

Trečioji armija baigia 
užimti Frankfurtą prie Mai
no, ir drauge su 1-ąja ar
mija stumiasi rytuosna.

Kiek buvo pasivaryta 
Westphalijoje tikrai nežino
ma, 
Ned 
ter, 
ver
Kelios upės 
pereitos.

Pirmoji armija stovi ties 
Amoeneburg. 85 mylias už 
Reino ir 255 nuo rusų lini- no ir jau ‘persikėlė per Ne- 
jų rytuose. U.S. 1-oji ir 3- ckar ir Main upes.

bet AP korespondentas 
Nordness sakė Muens- 
Osnabrueck ir Hanno- 
miestai yra gręsiami. 

buvo lengvai

čioji armijos nakties metu 
pasivarė pirmyn suvirš 20 
mylių.

Dėl žinių aptamsinimo, 
nėra tikrų žinių kaip toli 
U.S. 9-toji ir britų 2-roji 
armijos pasivarė Ruhre ir 
Westphalijos laukuose. La
kūnai sakė britai buvo ap
link Duelman, 17 mylių nuo 
Muenster. bet tos žinios jau 
senos.I

Septintoji armija kaujasi 
38 mylias rytuose nuo Rei-

Suvaro Japonus i Cebu Salos Kalnus
MANILA, kovo 29.—Užė

mę išgriautą ir išdegintą 
Ceb" miestą, Ceb'* salos 
sostinę, Amerikos kariai 
vejasi bėgančius japonus į 
kalnus. Pasistūmėjime šiau 
rėn amerikiečiai gal jau bus 
užėmę Lahug aerodromą.

Cebu miestas, antras did
žiausias Philippinuose, iš
griautas maždaug tiek kiek 
Manila, tačiau, uosto apy
linkė nesunaikinta, ir Ame
rikos laivai galės tuojaus jį 
vartoti.

Gen. MacArthur pranešė, skandino du prekinius tran- 
kad amerikiečių nuostoliai sportus prie Saigon. pran- 
buvę maži.

Luzon saloje, lėktuvai pa
deda kariams, atakuodami 
likusia® japonų pozicijas. 
MacArthur sakė priešo opo

i

zicija salos centre ir pie
tuose žymiai sumažėjo.

Domei agentūras prane
šimas sakė japonai atsiėmė

‘ Marikina ir San Mateo mies 
, telius. rytuose nuo Manilos. 
Tas priešo raportas nepat
virtintas.

Amerikos lėktuvai pirma
dieny vėl puolė Formosą.

Naciu Armija Reine
Sumušta—Stimson

VVASHINGTON, kovo 29. 
—Karo Sekr. Stimson sakė 
padėtis vakariniam fronte 
aiškiai parodo, jog Vokie
tijos armija Reine yra ‘‘su
mušta.”

Jis sakė yra galimybės, 
kad naciai įsteigs laikiną 
gynimosi liniją kur nors, 
bet kad priešas negali tu
rėti vilties niekam kitam

WASHINGTON. kovo 29. 
—United Mine Workers uni 
jos nariai balsavo, daugiau 
negu aštuonis prieš vieną 
didžiuma, streikuoti jeigu 
nebus naujos sutarties su 
kasyklų savininkais.

Dabartinė sutartis išsi
baigia šeštadieny, bet John 
L. Lewis nebūtinai skelbs 
streiką sekančiai dienai.

I

numesdami 72 tonus bombų kaiP tik ^Mygimam pasi-
ant uosto apylinkės; ataka
vo Ishigaki, Ryukyu saly
ne, Hainan salas ir japonų ) 
laivus Kinijos Jūroje; nu-

cūzų Indo Kinijos, ir sunai
kino tris mažus laivus ties 
Foochovv, Kinijos pakran
tės ir keturis laivus piet
vakariuose nuo Hong Kong.

Švedai Sugavo Nacius Sakys 'Svarbią' Kalbą

STOKHOLMAS, kovo 29.
— Laikraštis Aftontidnin- 
gen sakė Švedijos policija 
sugavo didelę gaują vokie
čių, kurie šmugeliavo įvai
rių kraštų pinigus. Sugau
tųjų tarpe buvo narys Vo
kietijos pasiuntinybės Stok
holme.

davimui.

Naciai Giriasi, Kad

Jų 'Požemis' Veikia
LONDONAS, kovo 29.— 

j Berlyno radijo pirmą kartą 
pranešė apie nacių požemio 
veiklą Vokietijoje, kuomet 
sakė “laisvės kovotojai" 
pasmerkė ir užmušė Aa- į 
chen burmistrą, kurį alijan
tai buvo paskyrę, dėlto, kad 
iis buvo ant’-nacis.

Gromyko Vadovaus
Rusijos Delegacijai

MASKVA, kovo 29.—Ru
sijos vyriausybė paskyrė 
Andrei Gromyko, savo am
basadorių Washingtone, va
dovauti Rusijos delegacijai 
San Francisco konferenci
joje. A. Sobolev, K. Novi- 
kov ir S. Tsarapkin buvo 
paskirti specialiais pasiun
tiniais.

Nubausti už Kare 
Kriminalus: Šv. Tėvas
VATIKANAS, kovo 29.— 

Vatikano organas Osserva- 
tore Romano, atsakydamas 
į pakartotinus Rusijos spau 
dos užsipuolimus, pareiškė, 
jog Popiežius Pijus XII pa
kartotinai ir aiškiai pareiš
kė užgyrimą teisingo nu
baudimo karo kriminalistų.

, Laikraštis sakė Popie
žius pasmerkė žiaurius to
talitarinius režimus pirm i 
negu jie pasiekė savo da
bartinį didumą, skaityda
mas juos sulaužymu žmonių 
teisių ir nusikaltimu prieš 
Dievo įsakymus ir evange
lijos mokymą

Mannheim Miestas Telefonu Pasidavė
SU JAV 7-T A ARMIJA. Mannheim, kovo 29.—Šis dide

lis įmonių miestas skers Ludvvigshafeno buvo atiduotas 
Amerikos 44-tai pėstininkų divizijai per telefoną.

Amerikiečiai veržėsi per miestą gatve iš gatvės, namas 
iš namo. Įėjus į šiaurinę dalį, vienas karys išgirdo tele
foną vienoje raštinėje. Amerikietis atsiliepė. Skambinto
jas angliškai prašė pasikalbėti 
amerikiečiu.

Amerikiečiui paėmus telefoną, 
vienas miesto viršininkų. Prašau

! dangi Mannheime nebėra vokiečių karių. ”
Amerikos karininkas įsakė burmistrui liepti žmonėms 

iškabinti baltas vėliavas. Po kelių minučių staltiesės, lo
vų užklojimai ir net apatiniai marškiniai buvo iškabinta 
languose po visą miestą.

Mannheim tuo būdu tapo pirmas miestas pasaulyje pa
siduoti per telefoną.

su vokiškai kalbančiu

balsas sakė: “Aš esu 
daugiau nešaudyti, ka- I

I

Į KARO BIULETENIAI

LONDONAS, kovo 29.—į 
Evening Standard atspaude 
raportą iš Lisatono. kuris 
sakė yra galimybės, jog 
Hitleris kelių dienų bėgyje 
pasakysiąs svarbią kalbą. 
Tas raportas neva paėjęs iš 
Argentinos diplom a t i n i ų 
sluoksnių, kurie sakė kalba 

i būsianti “nepaprasta.”

KALENDORIUS
Kovo 30 d.: Šv. Jonas 

Klirr.akas; senovės: Daniu- 
lis ir Siūtė.

Kovo 31 d.: Septynių So
pulių šv. Pan. Mar.; seno- 

įvės; Ginutis ir Tise.

—Prez. Rooseveltas sakė 
Amerika ir Rusija abi pra
šys po tris balsus San Fran
cisco konferencijoje.

— Nepatvirtintas Radiio 
Atlantik pranešimas sakė 
rusai užėmė Karaliaučių.

—Japonai Kinijoje stovi 
tik 5 mvlias n"o JAV avi
acijos bazės.

/į

872,862 Amerikiečiai r _ 
Iki Šiol Nukentėjo puolimas ant 8-tos armijos 

| • WASHINGTON. kovo 29. į “
—Nuo Pearl Harbor iki ko-,
vo 21 d. 872,862 amerikie
čiai nukentėjo karo veiks
muose. To skaičiaus 780.043 
buvo armijos

Skaitlinės
taip: armijos
791; sužeistų 
gūsių 86.355; 
tekusių 66.228.

Laivyno skait’inė paskir
styta :
žeistų

kariai, 
paskirstom- s 
žuvusių 153.- 
473,669; din- 
belaisvėje pa

Britai Atrėmė Nacių Puolimą Italijoje
ROMA, kovo 29.—Nacių jos įvyko patrulių susirė- 

i mimai.
Kairiajam gale 5-tos ar

mijos fronto, netoli jūros, 
alijantų patrulis dėl nacių 
artilerijos ugnies 
pasitraukti.

Laivyno pranešimas ra- 
piet- portavo naują bombardavi

mą priešo pozicijų Prancū- 
zijos-Italijos pasienyje, ku
riame dalyvavo prancūzų 
ir britu naikintuvai.

pozicijų prie Cotignola, še
šias mylias į šiaurę nuo Bo- 
lonijos-Rimini vieškelio Fa- 
enza tvirtovės, buvo atmuš
ta vakar.

Lietus trukdo veiksmams 
5-tos armijos fronte 
vakariuose. Vienur kitur na- 
cių arti’erija šaudo į prie
šakines linijos pozicijas, ir 
pietvakariuose nuo Boloni-

turėjo

—Tokvo radijo sakė 500
4.267.

žuvusių 35.750; su- 
42,302; dingusių 10. 
nelaisvėn patekusi”

ORAS
Ūkanota. Nešalta.

JAV lėktuvų atakavo Japo
nijos Kyushn ir Shimushn 
salas, o 60 lėktuvų ] 
Formosą.

—Alijantai per 4 dienas 
pasivarė 121 mylią per Vo
kietiją.

lusnu • vi ~ — i
puolė Popiežius Priame Luce

VATIKANAS, kovo 29.— 
Šv. Tėvas šiandien priėmė 
Atstovę Luce (Rep., Conn.) 

■ privačioj audiencijoj.

Berlynas Gavo Pailsėti
LONDONAS, kovo 29.— 

Blogas eras sulaikė britų 
Mosųuito lėktuvus po 36-ių 
iš eilės naktinių atakų ant 
Berlyno. Vakar dienos Ame
rikos lėktuvų ataka ant n'- 
cių sostinės pakėlė ant Ber
lyno numestų bombų svorį. laiko 
iki 75,000 tonų.

Senatas Dar Nebalsavo
VVASHINGTON, kovo 29. 

—Administracijos šalinin
kai neformaliai nutarė ati
dėti galutiną Senato balsa
vimą darbininkų kontrolės 
įstatymo priėmimui iki atei 
nančios savaitės, norėdami 

paraginti nesančius
senatorius grįžti į sostinę.
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O DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MIRGA - MARGA IŠ ROCKFORD, ILl.
Sodaliečių pramoga

VAIKUI ĮTEIKIAMI TĖVO ORDINAI

-■= Kovo 25 d. buvo šauni so- 
daliečių pramoga — “bin- 
go”. Ne tik jų mamytės ir 
tėveliai buvo susirinkę, bet 
atsilankė ir šiaip nemažai 
žmonių. Atsilankusius soda- 
lietės p 3 vaišino kava 
ragu. Girdėjau, kad 
ryta nemažai pelno, 
rio bus skiriama 
Kryžiui.

ir

ir py- 
pada

is ku- 
Raud.

Tą pačią dieną 
sipažinimas naujų 
komiteto narių.

buvo su- 
parapijos 
Sakoma, 

taipgi liko pelno. Dabar jau
sužinojau vardus parapijos 
komiteto narių ir šiuomi pa
skelbiu. Trustisai John J. 
Miller ir Charles W. Makus- 
ky; komiteto nariai: C. Ei- 
talis, W. Kriwitskie, S. Ke- 
Jiotis, B. Goodcff, D. Varu
sis, J. Pilipaitis. J. Dubinąs. 
S. Kasputis.

Komitetas žadėjo šįmet 
padvigubinti savo veikimą, 
nes darbo, ištikrųjų, prama
noma labai daug.

f

kovo 30, 1945 '*7

TeL YAKds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
L11IROPRAKTORIUS A

19 Metų Patyrimo

1649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vaL vakare,
Šeštadieniais visa diena-

jiems būti garbingais ka
riais.

keps ponios Plaskett ir Be- 
nich. Prie Raudonojo Kry
žiaus 
si ir 
kia ateiti siūti, jūs g-----
būti nariais neateinant siū
ti ar mėgsti, bet tik būti

(Nukelta į 7 pusi.)
ka
su-

rys ir šį kartą. Kuris lai
mės, sužinosime kitą savai
tę.

Mainantiems savo stoną 
linkime laimės naujame gy
venime.

i 
t

Po Velykų žada sumainy
ti žiedus Christine Parocha 
su F. H. Neft, kareiviu, 
ris fronte buvo sunkiai 
žeistas.

RAUD. KRYŽIAUS 
PASILINKSMINIMAS

galite prik'ausyti vi- 
visos. Visiems nerei- 

galite

Šį pirmidienį, balandžio 2 
dieną, sueina trys metai, 
kai mūsų parapijoje įsistei
gė Raudonojo Kryžiaus sky
rius. Paminėti šias sukak
tuves narės rengia vakarėlį, 
per kurį bus leidžiama do
vana. Pelnas skiriamas pir
kimui dovanų mūsų karei
viam?. Narėms: Gustaitie- 
nei, Kolbienei, Plaskett, Ee- 
nich, Gumuliauskienei. Kla- 
patauskienei,
Musteikienei bus 
“stripes” už 
darbavimąsi.

Visi nariai
svečiais kviečiami 
ti šiame 
pat kviečiame 
sas,

LIETUVIAI DAKTARAI

Jaunoji iš profesijos 
sLugė ir tarnavo Šv. Anta
no ligoninėj. Ji yra sesuu 
A. Makauskienės. Jos tėvai 
gyvena Minnesota valstybė
je ir tari gražų ūkį bei nuo
latiniai “Draugo"’ skaityto
jai.

I

S. Remenčienė džiaugias 
sulaukus svečio — sūnaus 
leitenanto laipsnyje. Jis tar
nauja Navy. Girdėjau, jis 
taipgi žada mainyti žiedus 
su E. Dambrauskaite iš Chi
cago.

Kovierienei, 
įteikti 
nuolatinįjų

ir narės su 
dalyvau- 

vakarėlyje. Taip 
visus ir vi-

kurie nori prisirašyti 
prie skyriaus. Būsite pavai
šinti skaniais užkandžiais 
ir' puikiais tortais, kuriuos

Visi rockfordiečiai laukia 
Šv. Velykų. Bus didesnis 
veikimas.

. Įsigytam parapijos parke 
jau antra savaitė, kaip kle
bonas su mokyk’os vaikais 
žolę degina,, sausas medelių 
šakas gene j a ir jau nema
žai pasodino naujų medelių. 
O gėlėmis žada taip apso
dinti, kad ištisą vasarą, kiek 
vieną viliotų. Klebonas sa
ko norj- per pirmą parapi
jos pikniką visiems supry- 
zą padaryti, tai yra paro
dyti, kaip išrodo vieta, kuo
met ją paliečia tvarkingo 
žmogaus rankos. Beje, ka
pitonas Juozas Jusevičius 
žada lietuvių parkui laivą 
padovanoti. Taigi, vasarą 
lietuvių parke sil.sėsimės, 
laivu irstysimės ir gėrėsi- 
mės gamtos grožiu.
iru

i

; Balandžiu 3 d. bus rinki
mai miesto valdininkų. Se- 
•niai buvo taip, kid tik du 
:yra kandidatai į majoras. 
Progressive grupės kandi
datas C. H. Bloom nori lai
mėti trečią terminą. Jam e- 
sant majoru miestas yra 
valdomas švedų. Indepen- 
dent grupės kandiditas H. 
J. William per 14 metų bu
vo aldermonu. Ši? žada 
Rockford ribas praplėst, pri
jungiant prie miesto Loos 
Park. kur randasi 29,000 gy
ventųjų, basų linijas pratęs
ti ir aerodromą įsteigti; 
bendrai, žada geresnį gyven
tojams patarnavimą. Loos 
Parke gyvena ir švedai, tai
gi šiam laimėjus rinkimus 
švedų miesto valdymo die
no? pasibaigtų.

Lietuviai visuomet vienin
gai balsuodavo. Taip pada- 

V
r

Z

Biznierius B- Garšva 
džiaugias, kad jo sūnui Bru
nui gerai sekas biznis. Jis 
nori ir toliau palikti ‘‘Drau
go” skaitytoju.

šiomis 
sinkią

Ieva Valatkienė 
dienomis pergyveno 
operaciją, Šv. Antano ligo
ninėj. Serga taip pat J. šeš
tokas.

Baigdamas šia? žinutes, 
aš, jūsų korespondentas, 
sveikinu visus Šv. Velykų 
proga. Linkiu visiems džiaug 
tis velykiniu džiaugsmu ir 
mylėti bei branginti mūs 
nuoširdų draugą — dienraš
tį ‘‘Draugą"'. Kaip iki šiol, 
taip ir toliau stengsiuis pa
duoti įvairių žinių iš viso 
veikimo ir viso, kas tik p3S 
mus mirga-marga.

Korespondentas

Teisingumas reikalauja —
Lietuvai nepriklausomybės

PRANEŠIMAS
Mes taisome visokiu išdirbvsčių 
REFRIGER  ATOKS-STOKEKS 

ir WASHING MACHINES 
------★------

DARBAS PILNAI 
GARANTUOTAS 

KAINOS PRIEINAMOS
Telefonuokite

Polar Refrigerafion 
Service

- Armitage 3979 -

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių 
■i pigesnį un oi imti — be komisine 

PAS

S. Sgt. Martin R. Styer iš Silver Springs. Md.. yra pa
tekęs į vokiečių nelaisvę. Už pasižymėjimus kovose jam 
pripažinta Distinguished Flying Crcss ir Air Medai, ku
rie įteikiami jo 14 mėnesių amžiaus dukteriai, šalę Styc. 
žmona. (Acme-Draugas telephoto)

INDIANA HARBOR ŽINIOS
VELYKOMS 
ARTINANTIS

I

Velykoms artinantis, visi 
harboriečiai kruta, dirba. 

. Mūsų seselės visur ieško 
puikiausių gėlių altoriams. 
Kristaus grabui papuošti. 
Visi d ižo margučius, mer
gaitės perkasi puošnias skrv 
bėlaites. Tačiau mes rengia
mės prie šių švenčių ne vien 
rankomis, bet savo minti
mi?, siela ir širdimi. Velykų 
rytą rengiamės visi daly
vauti šv. Mišiose, priimti 
Kristų į savo širdį ir pra
šyti Jį palaiminti mūsų na
melius, kareivėlius ir visą* 
žmoniją. Rezurekciji, pro
cesija ir šv. Mišios bus S 
vai. ryto. Pamokslą per Mi-

šias šaky? klebonas kun. K. 
Bičkauskas, o šv. Mišias 
laikys kun. Miciūnas. MIC.

Žaibukas sveikina visus 
Indiana Harbor ir East Chi-• 
cago “Draugo"’ skaitytojus 
ir visu? lietuvius, ir linki, 
kad ši džiaugsmjnga Šv. Ve
lykų šventė atneštų į kiek
vieno gyvenimą skaidraus 
pavasariško džiaugsmo. Mes 
visi sveikiname mūsų para
pijos kareivius ir linkime

Bukite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinta, korte praia.ll- 

■a vteą aklų iiemptm*.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampa. 18-to.
icieionast CANAL 0523, Chlcaga

O1TSO VALANDOS:
K**Uea iki |:l« >. m,

Trečiad. 9:80 a. m. iki 1 p. m. 
šeštad. 9:80 a. m. iki 7 p.

i

ATVYKSIU Į JCSŲ NAMUS 
Su Visais

i Didžiausia Lietuvių 

i Krautuvė
! Parduodame Laikrodžius, Laik-

rodėlius, Auksinius ir Deiman- 
i tintus Žiedus, Rsšoinas Plunks- 
| nas 'Ir įvairiu?, 
i kitokius auk- 
1 ainius daiktus 
Į ui PRIEINA- 
I MAS JUMS 
j KAINAS!

CASH PINIGAIS
Už Jūsų 1935 iki 1942

AUTOMOBILIŲ
Gali būt išdavėtas, arba kaip 
naujas, sudaužytas, suskilęs 
inžinas arba apdegęs ir ne
išmokėtus.

TIK PAŠAUKIT

ROY KLIMAS

CRAWFORD W

»eL HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 608C .
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI-
<158 3o Kadzi* A ve n ne

A. LANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

Ofiso Tel......... VIRgi.nia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Coart, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CIHRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Kės. TeL: MIDvray 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. KRUKAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURS *

4116 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3210

Res. Tel. REJPublic 0054
Jeigu neatsiliepia —

Sauk KEDzie 2868
VALANDOS:

Kasdien nuo 1-3 vai. popiet 
Ir nuo 6 iki 9 vai. vakare

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutarti

Kalba yra visų didysis
- tautos pasistatytas pami<
Has. (Jahlonskis)

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURC
4645 So. Ashland Ave*._c

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak--

Seredomis ir Subatos 
— tik pagal sutartį.
YARds 4787
PROspect 1930

Res. 6958 So. Taiman Avė. 
Res. Tel. GROvehUl 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

OR. J. 1 SIMONAITIS

Turime dideli 
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
fEWELEY — WATCHMAKER

— MUŠIU
1216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

Nedaliomis, 
vakarais

Office TeL
Namų Tel.

GYp^OJĄ IK CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Road

OFISO VALANDOS: 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

s

UOS. F. BUDRIKI
RAKANDŲ ir JEMELRY 

KRAUTUVĖ
3241 S. Halsted Street

CHICAGO. ILLINOIS

Tel. CALumet 7237

!

Pas mus rasite didelį pasirin- 
Įkimą įvairių rakandų, kaip pa- 
| vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
j su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
? ypatybėmis, ir daug kitų na- 
| mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Į Auksinių Žiedų su Deimantais, 
j Auksinių Plunksnų, Rankinių 

I j Waterproof Laikrodėlių ir t. t. 

j Šių dalykų galite įsigvti ant 
LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

| BCDRIKO l.EI I >ZI A JloS ICADlo 

į VAI.AM>O.S:

| WCFI*. lOiiokil., nedėlios vak

1450 k., Kol Verno v.ik.

YARds 2246

DR. C. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

IeL
Tek CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždaryta a 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
TeL EEPubUc 7868

Z

A

r

TeL YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 35th Street

Trečiadienio Ir Sečtadlejaio vakariu 
Ofisą. yra uždamtua.

Aukok savo kraują •ožeia- 
tienis kariams per A. 
ionąjj Kryžių.

Ban-

TeL CANal 0257
Eez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tek YARds 314*

DR. V. A. SINKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINTUS PRITAIKO
744 IVėst 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Ji

paže-
minti, išskyrius mus pačius. mį«

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko-Nieks negali mus

TAIPGI PERKAM IR PARDUO
DAM visokių išdirbysčių R< frige- 
rators. Stokers ir Washing Jla- 
chines. Taipgi kitokius įtaisymus.

Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD............................. Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, RaMininkaa

MUTUAL FEDERAL
w

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
KABIO LAIKRAATIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos
SEKMADIENIAIS — 1

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — aue 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

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

6755 S. Western Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehill 2242

R PASKOLOS YRA DAROMOS AKT PIRMU MORGIČIU PAS MUS
ua —- ---------

Pirkite
Karo Bonų

siov Pa-ko!o> Yra Daroimr. — 
siaKbai. IC< moiil.n mini. K<> tina iro ainiui 
1NI II \<iVI MfiAKSlMI l-M< >l\ I-II M 
l’a-iiiainl'ikitc Z«-moni> X uoMiiivjii kainom*,

I \PKITl: ll\\Xsl\l\| XI.I*Klkl \l >OMl!

I M l’VKiri-: miiMi į-taig«>į<-. .lu-u imlAliai 
rii|H'-tingai globojami ir ligi SS.iMHI.OO 
<lrai>MI ^ht • l'c<l< ral Sa>ing- and Dian

< crjMtration.. Jū-ti pinigai bu. 
tai išmokami imns ant pareikalai inm.

SENIAI MA III ZXMI\l slA I IETĮ VU 
FIXVXM\F: (STAIGA.

— I” Mi tai Sėkmingo Patarnavimo!

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3236 S. HALSTED ST.
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HELP W A N T E D
iiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
A “DRAUGO” $ 
gg DARBŲ SKYRIUS
iiiiimiiiiiiiniiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiii

“DRAUGAS" HELP WAVTED 
ADVERTISING DEPARTMEAT

127 N’o. De*rboni Street
TeL RANdolpb »488-»48«

HELP WANTED — VYRAI

KARO DARBAI
PRIE ALUMINUM CASTINGS 

PILNO LAIKO 
DIENĄ AR NAKTĮ 

Gera mokestis su viršlaikiu.
10% bonai dirbant naktimis. 
Pramonė su po karo darbais.

2742 W. 36th PLACE

HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ 
VALYMO DARBAI 

- DĖL—
DINING ROOM

TAIPGI REIKIA

MOTERŲ
PATARNAUTOJŲ 

Valandoms: 
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

MANEVRUOJA PERSIKĖLIMUI PER REINĄ

VYRŲ
Svarbiai Karo

Atsišaukite

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

Pramonei 
Plieno Warehouse

PATYRIMO NEREIKIA
GEROS DARBO SĄLYGOS 

CENTRAL 
STEEL & WIRE CO. 

2924 W. 51st ST.

COMPANY
Employment Ofison Moterims 

Street Floor

309 W. VVASHINGTON ST.
CHICAGO

Swi+chboard
OPERATOR

BALŠAVIKŲ SVAJONES 
APIE ROJŲ
Aš bernelis Lietuves, 
Ale dirbu dėl Maskvos. 
Dirbau, dirbu ir skubu, 
Staliną tuo džiuginu. 
Dirbsiu tolei, kol galėsiu, 
Lietuvą parduot padėsiu. 
Žinau ką už tai aš gausiu, 
Kai į Maskvą nukeliausiu. 
Gausiu ciną komisaro, 
Kuris rojuj tvarką daro. 
Tuomet aš valdysiu ponus 
Ir nestorus ir neplonus...

Štai, į Maskvą pribuvau, 
Bet Stalino nemačiau!

Cicero didvyris

Nežinau nei ką daryti, • 
Kaip Juozelį pamatyti. 
Klausiu vieno, klausiu kito, 
Bėginėju nuo pat ryto. 
Klausiu pono komisaro. 
Ką Maskvoje žmonės daro, 
Kad Staliną pamatyti?
—Reikia pasportą įgyti!— 
Man atsako komisaras, 
Ir vėl klausia, lyg žandaras: 
—Ką tu moki ir gali, 
Pasportėlį ar turi?
Sakau: ariu ir akėju, 
Šieną piaunu ir ra vėju! 
—Molodėc, tu gausi vietą, 
Kolkozinį darbą kietą: 
Molį minti, plytas drėbti, 
Dėt jas pečiun ir ten kepti, 
O iškepus vėl žiūrėti, 
Kuri e n vieton jas sudėti...

Amerikos jūrininkai, priskirti karo operacijoms prie 
Devintosios Armijos, atlieka manevrus prie Meuse upės, 
Belgijoj; jie buvo ruošiami greitam persikėlimui per Rei
ną į Vokietiją. (U. S. Navy photo, Acme-Draugas teleph.)

- nulaužiau liepos šakelę ir, 
rodydamas jai, tariau:

“Quin, jeigu ši šakelė bū- 
i tų tokia ilga, kad pasiektų i

t paveikslą, gi po paveikslu 
didelėmis raidėmis parašy
čiau, jog kur tik aš būsiu 

j norėčiau visuomet tą pa
veikslą matpti. Quin, aš ta
ve myliu ir noriu, kad tu 
būtum mano žmona.

■ “Ištaręs tuos žodžius aš 
paraudau., kaip iškeptas vė-

. žys.

“Quin palengva pakėlė sa- 
; vo mėlynas akis, prisiglau
dė prie manęs ir tarė:

‘“Aš taipgi tave myliu’. 
“Laimės apsvaiginti mes 

sėdėjom parke tol, kol po- 
licmonas užėjo ir išvarė.

“Susituokti tuojau dar ne- 
susituokėm. Nutarėm pa
laukti keletą mėnesių. Aš 
norėjau uždirbti daugiau pi- 

I nigų. Jinai tam irgi nesi
priešino, nes buvo tiktai sep 
tyniolikos metų amžiaus.

(Bus daugiau)

Atsišaukit:
Nuo 9 Ryto iki 4 Pp.

DŽENITORIUS
50 iki 60 Metų 

Darbas dienomis. Pastovus. 
Apmokamos atostogos.
SHEDD AQUARIUM 

12OO S. OUTER DRIVE
Matykit Mr. Iler.

SARGO
4 NAKTIS Į SAVAITĘ

JACOB PRESS SONS
3320 S. NORMAL AVĖ.

i GIRL TO RELIEVE ON 
SWITCHBOARD AND 

TELETYPE
Some Filing

HANNIFIN MFG. CO.

621 S. Kolmar Avė.
NEVADA 0406

Punch Press 
Formanas

TYPISTS

PATYRĘS
Gera mokestis. Pastovus 
darbas. Maža kompanija 

su gera proga.
PAŠAUKIT

CALumet 2100
HELP WAN’TED — MOTERYS

MERGINŲ
Prie maišų valymo ir pakavimo. į 

Pastovus darbas svarbioje 
uramonėje.

MATYKIT KRAMER
The Albert Dickinson Co.

2770 W. 35th St.

PART TIME

OR

FULL TIME

GOOD PAY

Steel Sales 
Corporation
3348 S. Pulaski Rd.

FINJSHER—prie vyrų kotų. Pasto
vus darbas, gera mokestis. Atsišaukit

J. MALY & CO., 
1252 MILWAUKEE AVĖ.

Izidorius Yocius, 1317 S. 
49th Ct., Cicero, šįmet mini 
71 m. amžiaus; 50 m. kaip 
Amerikoj ir 40 m. kaip Ci
ceroj gyvena, gi 45 metai 
kaip vedė Veroniką Gailiu- 
kę, augusią Raseiniuose.

Užaugino du sūnus—Ed. 
ir Leonardą ir dvi dukteris 
Marijoną ir Kazimierą. Vai
kai yra vedę.

Izidorius Yocius yra au
gęs Andakavo parapijoj. 
Vočikų kaime. Crane Co. 
išdirbo 43 metus. Jau 6 me
tai. kaip gauna pensiją.'

Ciceriečių yra gerai pa
žįstamas, kurį laiką “Drau
gą” išnešiojo, šiomis die
nomis užsirašė “Laivą,” ta
po abu su žmona Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių dr-jos 
nariai. Taipgi yra seni 
“Draugo” skaitytojai ir 
rėmėjai. Yociai sveikina vi
sus savo pažįstamus su šv. 
Velykomis. Rap.

Ir bernelis Lietuvos, 
Kuris dirbo dėl Maskvos, 
Tik kolchoze vietą gavo 
Ir patylom sau dejavo: 
Dirbi-vargsti, lyg arkliukas, 
Gauni putros, lyg veršiukas, 
Nebeliko pinigų 
Ir sugryžti negaliu 
Pas bagotą Šamą, dėdę, 
Kurs mokėjo gerą pėdę. 
Čia jei nori švarką pirkti, 
Metus rojuj turi vargti, 
Kol sutaupai pinigų— 
Ot, tai rojus—po velnių!

Tik dabar jis susiprato. 
Tik dabar jisai jau mato, 
Tas bernelis Lietuvos, 
Kuris dirbo dėl Maskvos, 
Kad jis proto neturėjo, 
Kada dirbo ir kalbėjo 
Už Staliną juodaskūrį, 
Kuris vilko širdį turi. 
Ir bernelis Lietuvos, 
Dirbęs, vargęs dėl Maskvos, 
Gavo tikro vergo vietą— 
Kolchozinį darbą kietą. 
Skundžias jis dėl pinigų, 
Sako: “rojus—po velnių!“

Bostonietis (K.)

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — 2 aukščių medinis 
namas, 2 karams garadžius. Pirmam 
aukšte—katuri kambariai, antram— 
penki. Patogioj miesto dalyje. SAVI- 

I NINKAS—2460 WEST 46th ST.

Manė buvęs velnių 
globoje

Rašo B.J.B.
(Žiūr. “Draugo“ No. 74) ; 

Laiką leidau linksmai ir ge
rai. Nemaniau greitai tuok
tis, net į merginas dar ne
žiūrėjau, nors jau pastebė
davau. kad jos man mėčio
davo savo žvilgsnius. Mano 
nusistatymas buvo — užsi
dirbti pinigų ir tuomet pa
sirinkti sau gražią mergi
ną.

“Praėjus dviems metams, 
sykį teko man dalyvauti vie 
nose vakaruškose. Griežė 
orkestras ir aš šokau su ke- 

i liomis merginomis. Paga- 
• lios pasitaikė šokti su vie
na, kuri mane taip sužavė
jo, kad vėliau prisėjo su ja 
praleisti ir visas gyvenimas.

- Tai buvo tikrai graži ir at 
rodė protinga. Dėvėdavo pa 
prastus, bet švarius drabu- 

i žius. Suknelės, ar bliuzelės 
ant jos gulėdavo taip, lyg 
kad būtų artisto nupiešta 
Nors ji buvo graži, bet tuo 

) nesididžiavo. Su kiekvienu
I

Į kalbėjo, juokavo, linksmi
nos. Dėlto visi ją mylėjo.

“Pradėjau su ja išeidinė
ti. Kur tik nueidavom, vi 
sur laiką labai linksmai pra- 
leisdavom. .Doug kartų as 
galvodavau: ji man patinka 
ir ją myliu, bet kažin ką ji 
apie mane galvoja. Niekuo 
met jos veide nepastebėjęs 
nesmagumo, o visuomet pa
sitenkinimą, maniau, kau 
viskas gerai. Kažin kad pa-

mėlynąjį dangų, aš ja ant 
dangaus nupieščiau apvalą 
vainiką ir į iį įdėčiau tavo I TOVAS)

Yra pasaulyje siela, kuri 
niekuomet nepamirš kritu
sio (kare) sūnaus, dukters 
— tai MOTINA. (LERMON

~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -^1
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš Karę Padirbtų Daiktų!

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

Studio Couch

Ateikite xz

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

’ ^2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD * •
.......... - ■■ ---------------?

4 • ................. .....
PRANEŠIMAS LIETUVAITĖMS, 
Baigiančioms Pradinę Mokyklą!

★ ★ ★

VYRŲ
Dalinio Laiko Darbininkų

DRILL PRESS OPERATORIŲ 
BENCH HANDS — ROUGH GRINDERS 

Rytais, Popiet ar Vakarinėmis Valandomis
100% DEFENSE DARBAI

DELTA STAR ĖLECTRIC CO.
2437 W. FULTON ST.

PRISIDEKITE PRIE KARO LAIMĖJIMO!

Puikios Progos su Vadovaujančia Firma 
Geri Darbai — Progos Įsidirbimo

PATYRUSIŲ MAŠINOMS OPERATORIŲ

PAPRASTŲ DARBININKŲ

Naujos Moderniškos Dirbtuvės Boulevardo Vietoje 
Cafeteria — Dykai Apdraudos Naudos 

Puikios Darbo Sąlygos — Gera Transportacija

FOOTE BROS. 
GEAR & MACHINE CORP.

5219 S. Western Blvd.

Amerikos industrijai reikalinga kuodaugiausia karo 
darbininkų*. Prisidėkite prie Pergalės laimėjimo ir įsi
gykite karo darbą. Šiai** puslapyje rasite didelį pa
sirinkimą darbų, tad, pasinaudokite pirma proga!

prašyčiau jos rankos, ką ji 
pasakytų? Jeigu ji mano 
prašymą atmestų, tuomet 
netekčiau ne tik laikinos, 
bet amžinos draugės. Neži
nojau, ką daryti. Kiekvieną 
kartą, kada tiktai mudu iš- 
eidavom, manyje vis buvo 
mintis — prašyti jos ran
kos.

Registracijos laikas Šv. Kazimiero Akademijai 
ateinantiems mokslo metams baigiasi Balandžio — 
April — 3d., 1945 metais.

Jeigu norite lankyti Šv. Kazimiero Akademiją, 
tuojau užsiregistruokite! Atvykite pasikalbėti su —

SISTER SUPERIOR
2601 W. Marąuette Rd., Chicago, III.

“Vieną gražų vakarą su
tarėme išeiti į parką pasi
vaikščioti. Vakaras buvo 
gražus, šiltas, be jokio ve- 
jalio. Paukšteliai buvo me
džiuos sutūpė žmonės skir
stėsi į naimi" tiktai sąran
čiai čirpė, o padange pilna
tis mėnulis slinko ir. rodos, 
merkė man akį, kad aš savo 
širdies jausmą pasakyčiat 
savo draugei.

“Tos merginos vardas bu 
vo Quintera, bet vėliau aš 
sutrumpinau ir vadinau 
Quin. Širdžiai smarkiai pla 
kant, aš paėmiau drąsos,

^KLAUSYKITE ....
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARCUS=L
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMA, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vaL vak.
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tais. Ukrainoj teroras siautė be pertraukos nuo 1930 
iki 1939 metų, iki šio karo pradžios. .

LIKVIDUOTA MILIJONAI UKKA1NŲ

Ukrainų žinių šaltiniai ir Dailino knygų — “Post- 
War Russia’’ ir “The Real Soviet Russia’’ paduota 
statistika rodo, kad “valymas” Ukrainoj buvo žiau
resnis ir kruvinesnis už visus kitus. Ne šimtai tūks
tančių, bet milijonai žmonių nuo jų nukentėjo.

Skaičius žmonių užmuštų, mirusių nuo priverstino 
bado, mirusių vergiško darbo stovyklose yra žymiai 
didesnis, negu čia paduodama: graikų-ortodoksų (sta
čiatikių) vyskupų išžudyta 75 nuošimčiai; popų — 90 
nuošimčiai; profesionalų (inteligentų) — 2.000.000; 
valstiečių — 5,600,000; ukrainiečių — 10,000,000.

Reikia neužmiršti, kad bolševikai naikino ne tik žmo
nes, bot ir įstaigas ir jų pastatus. Stačiatikių cerkvių 
išgriauta 91 nuošimtis; stačiatikių vienuolynų — 97 
nuošimčiai. 1917 metais cerkvių Rusijoj buvo 46,457, 
o 1939 metais buvo likę tiktai 4,225. Pravoslavų vie
nuolynų 1917 m. buvo 1,026, o 1939 m. liko tik 37.

‘VALYMO’ TIKSLAS

DIDYSIS PENKTADIENIS

Rašo:
Kun. K. Rėklaitis, MIC.

Kasmet, Didįjį Penktadie
nį, Bažnyčia apsigaubia ge
dulo rūbais. Bažnytinės gies 
mės skamba gilaus liūdesio 
gaida. Įspūdingos šios die
nos apeigos, dvelkiančios 
nepaprasta rimtimi ir susi
kaupimu. gyvai atvaizduoja 
tą baisiąją dramą, kuri į- 
vyko ant Kalvarijos kalno, 
prieš veik 2000 metų.

★ ★

Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir kor^pondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pas liko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
kor spondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
tru- pai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją mašinėle), paliekant didelius 
ta r is pataisymui, ir vengiant polemikos ar asėienlškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

R: (ordinis amerikiečių žygiavimas
TAI BENT ‘ BLITZKRIEGAS”

Amerikos irmijos vis dar ‘ blitzkriegu " tebežygiuo- 
ja į priekį, sukirsdamos visų ligšiol buvusių pasaulyje 
karų rekordą. Pereinam.es upės, užimami dideli ir svar
bu miestai, pramonės centrai, gerieji ir didieji vieš- 
kei ai. šimtais tūkstančių vokiečių karių pasiduoda be
lai vėn. Nacių diktatūros išvarginti gyventojai džiau
giasi matydami griūvantį Hitlerio sostą. Pažanga Eu
ropos vakarų fronte, vėliausiomis ir oficialinemis ži
niomis, yra nepaprastai didelė. Eet, atsižvelgiant į t?i. 
kastrateginiais motyvais remiantis toli gražu ne 
viskas yra tuojau paskelbiama, galimi numanyti, kad 
Pirmoji ir Trečioji Amerikos armijos yra daug toliau 
nu”ygiavusios, negu šiandien matome dienraščių že
mė’apių braižiniuose.

KA 3 DEDASI VOKIETIJOS VIDUJE?

’ okietijos viduje padėtis yra desperatiška. Minių ju
dėjimas didelis. Geležinkelių stotys prigrūstos žmonė- 
mi' Policija visai jau bejėgė minioms sukontroliuoti-. 
Da g lokalinių policiantų dedasi prie pabėgėlių būrį-;. 
Tvarkai palaikyti reikalinga naudoti kariuomenė. Net 
Ge: lapo (slaptosios policijos) agentai meta savo po- 
zic’as ir desperatiškai stengiasi pasiekti sąjungininkų 
ūži ritas pozicijas. Ūkininkai atsisako pristatyti maistą 
miestams. Jie nebepasitiki vokiečių, pinigą valiuta. Tik 
šautuvas prie jų kaktos tepriverčia išduoti maistą. 
Pa.” zmėtina, kad lygiai tokia pat padėtis Vokietijoj 
siautė 1918 metais rudenį prieš karui užsibaigiant.

SKYSTANTIS IR ŠIAUDO GRIEBIASI

C .unami pranešimai iš tų, kurie vėliausiu laiku yra 
keliavę per Vokietiją, patvirtina teigimą, kad Hitleris 
ger oju nepasiduo®. Jie mano, kad nacių paskutinis 
mėginimas išsilaikyti bus Bavarijos kalnuose. Tokiam 
nac į nusistatymui galima labai gerai pritaikinti prie
žodį, kad skęstantis ir šiaudo griebiasi.

*

Ši statistika aiškiai kalba, ką reiškia bolševikiško
sios diktatūros “valymo” darbas.

žodis “valymas", komunistiška kalba kalbant, reiš
kia išnaikinimą milijonų žmonių, kurie priešinasi ko
munizmui. Tai reiškia išnaikinimą visų tų, kurie at
sisako išsižadėti krikščioniškais idealais ir laisvės mei
le pagrįstų principų. Bolševikų “valymas’’ reiškia iš
naikinimą visų elementų, kurie priešinasi komunizmui 
ir nuknkščioninimui.

Aukščiau paduoti skaitmens sako, kad tie “valymai” 
yra lygūs krikščionių kankinimams Nerono ir Domi- 
tianc laikais. Kiek krito aukų nuo bolševikų “valymo” 
šio karo metu, tuo tarpu apie tai dar nekalbamai Gau
namos žinios apie bolševikų vedamą terorą dabartiniu 
laiku Lenkijoj, Lietuvoj, Estijoj, Latvijoj, Bulgarijoj, 
Jugoslavijoj, Rumunijoj yra pasibaisėtinos. Ne be rei
kalo net Didžiosios Britanijos vyriausybė yra siuntusi 
Maskvon notą prašant sustabdyti persekiojimą prieš- 
komunistinių elementų.

AR IŠVYKO AR JUOS IŠTRĖMĖ?

Vakar iš “Amerikos” per spausdinom pastabėlę apie 
Justo Paleckio “pasigyrimą“, iš kurio aišku, kad ir 
šiuo metu eina masinis žmonių ištrėmimas iš Lietuvos. 
Anot Paleckio, 83,000 lietuvių “išvykę’’ Rusijon įvai
riems darbams dirbti. Ir Lietuvos piemenims Paleckis 
to pasakyti negalėtų. Tie žmonės iš Lietuves neišvyko, 
bet jie buvo prievarta išvežti, ištremti... pražūčiai. Jie 
ir daug kitų ištremti buvo dėl to.-kad jie norėjo savo 
kraštui laisvės ir nepriklausomybės, kad jie nesutiko 
išsižadėti savo tikėjimo, savo kalbos ir, pagaliau, sa
vo tautos.

Ne be reikalo, dėl to, Paul Vesper KAP leidžiamam 
biuletenyje “European Facts and Problems” pastebi, 
kad tie faktai, kurie yra pagrįsti tikriausiais daviniais, 
nes paduodami žmonių vardai, vietos etc.. kuomet nors 
bus patikrinti. Bet tuo tirpu tie faktai yra užkamo- 
flažuejami. Ir dėl to stato klausimus: ar tokių įvykių 
akivaizdoje galima tikėtis pastovios ir teisingos tai
kos? Ar valia milijonus Europos krikščionių paduoti 
neapsakomiems persekiojimams, nepareiškient dėl jų 
protesto nė vienu stipresniu žodžiu?

Ir jei ne tik Rusijoj Stalinui, bet Grozai Rumunijoj 
ir kitiems panašiems kituose kraštuose bis leista vesti 
tokie “valymai", krikščioniškajai civilizacijai Europo
je susidarys milžiniško didumo pavojai.

Prieš mūsų dvasios akis 
atsistoja lyg gyvas Dievo 
tapusio žmogum, Jėzaus 
Kristaus, prikryžiuoto vaiz
das, Izajo pranašo nupieš
tas: ‘ Nuo kojų pado iki vir
šugalviui nėra jame nieko 
sveiko. Žaizdos, randai ir 
tinstantys skauduliai, ncap- 
rišti, negydomi gydyklų ir 
nesuvilginti aliejumi... Nėra 
jame išvaizdos ir gražumo; 
mes žiūrėjome į jį ir nebu
vo pažvelgimo, kad mes 
trokštame jo. -paniekinto ir 
paskutinio iš žmonių, sopu
lių vyro...’’ (Iz. 1.6; 53.1-3).

Didįjį Penktadienį Bažny
čia nori kuo smarkiausiai 
įsprausti tikinčiųjų širdyse 
Jėzaus Kristaus žiauriąją 
kančią, kad sužadintų mu
myse sąjausmo, užuojautos 
ir atjautimo Nukryžiuota
jam Dieva^mogiui.

Bet gal kam atrodys, kad 
šis 'Bažnyčios liūdėjimas, 
kasmet kartojamas, lyg ne
natūralūs. lyg veidmainin
gas, net neprotingas. Iš tik
rųjų, ar yra kokios pras
mės gedėti asmens, kurs, 
tiesa, buvo kadaise. Labai 
seniai, žiauriai nukankintas, 
bet kuris šiandien jau dau
giau nebekenčia. kuris šian
dien yra gyvas ir laimin
gas. amžinos garbės ir lai
mės vainiku apsiaustas dan
guje?

Ar gali kas ščyrai liūdėti 
ir užjausti Jėzui Nukryžiuo
tajam, žinodamas, kad Jis 
šiandien gyvuoja laimingas 
ir garbingas?

Pavojai krikščioniškai civilizacijai
KĄ REIŠKIA BOLŠEVIKIŠKAS VALYMAS”?

A P 2 V ALGA
Pritaria ALT žygiui

Kad galėtume tinkamai 
atjausti Didžiojo Penktadie
nio nuotaiką ir teisingai 
suprasti jo prasmę, mums 
reikia nepamiršti vieno da
lyko.

VAIDILUTE *

TĖVIŠKĖ ROMANAS
PIRMOJI DALIS

i!| KUR NEMUNAS BANGUOJA

(Tęsinys)
— Sakau, kad piršo — 

vadinasi piršo... Duok man, 
sako, savo sūnų dvaro ūk
vedžiu, o dar geriau, suves- 
kime. girdi, panie Dauge'a, 
mano dukterį ir Klemensą į 
porą, o per juos Bijūnų ir 
Rasų žemę į vieną ūkį.

Senukė tik rankas suplo
jo-

— O ką manai, tėvai... ar 
ne gerai būtų?’.. Panelė ge
ra mergaitė... darbšti... Tik 
ką gi ji? Ar girdėjo judvie
jų kalbą?

— Girdėjo... Neva pabė
go. bet eis, parka... tik ži
nai, merga... fanaberiją ro
do. Ar Klemensas ne vyras, 
ar ne mokytas?... Kas jau 
kitas čia labai griebia. Iš 
ponų kuris, ieško turto... lig 
šiol niekas nepagriebė, o jau 
pana metuose.

— Metuose, metuose. Ji 
vyresnė už Klemensą. Su 
Jovita vienmetė.

Ir ilgai dar kuždėjo abu 
Daugėlos, visokeriopai ap
tardami tas nepaprastas 
piršlybas. Seniui imponavo 
pono Norvaišos pasiūlymas, 
kuris kuteno jo, seno bauro. 
ambiciją, o dvaro ir sody
bos žemių sujungimas žadė
jo materialę naudą; tas yra 
visiems kaimiečiams viršiau 
sies gerovės akstinas. Kai
mo žmogus negyvena jaus
mais. bet protu, ir jo gyve
nimo sintezė ne abstraktiš
ka idėja, o objektyvus tiks
las, dėl kurio jis visą gyve
nimą vargsta, triūsia ir, se-

Stalino paskirtas Rumunijai premieras Groza savo 
laik i paskelbė, k .d jis pradėsiąs krašto “valymo" dar
bą. Bet ką reiškia tas žodis prie diktatūrą., pašau is 
apie tai jau gana gerai žino. Tai reiškia baisų, kru
viną terorą.

T kie “valymai” dabsr eina ir Bulgarijoj, ir Jugo- 
slav joj, ir Baltijos valstybėse ir Lenkijoj.

K > toks “valymas" reiškia praktikoje, žinome iš 
Sov ?tų Rusijos gyvenimo.

P žiūrėkime į skaitlines, kurias paduoda ne bet kas, 
bet atsai p. Churchill savo knygoje “ Afterm ith’’ (65 
pus’ ).

V :n tik 1924 metais bolševikų ‘‘valymo” (teroro) 
auk mis (vienokiu ar kitokiu būdu likviduotų — išžu
dytų i buvo: 28 graikų-ortodoksų vyskupai; 1.219 grai- 
kų-c todoksų dvasiškiai; 6,600 profesorių ir mokytojų; 
9,00' gydytojų; 12.000 ūkių savininkų; 54,000 karinin
kų; 70,000 policiantų; 193,000 darbo žmonių; 260,000 
Marių; 355,000 profesijos žmoni”; 815,000 valstiečių.

Pirmųjų revo'iucijcs metų ‘‘valymą” p’sekė visa eilė 
kitų. Žiaurūs “valymai” ėjo 1925, 1926, 1935, 1938 me-

Garsas r išo, kad Jungtinės Amerikos Valstybės it 
kitos demokratinės šalys nepripažįsta Stalino preten
zijų, jos Lietuvą laiko suverenine — nepriklausoma 
valstybe. Vis dėlto Stalino nusistatymas paveikta de
mokratines ša ls ir, kaip minėjome. į San Francisco 
konferenciją Lietuva oficialiai nėra pakviesta. Vienok 
ten turėtų būti kad ir neoficialūs Lietuvos atstovai, 
arba tėmytojai ir kiek galima daryti įt?kos į suva
žiavusias atstovus. Girdėt, kad tuo rimtai rūpinasi 
Amerikos Lietuvių Taryba. Ji konferencijos proga ruo 
šia svarbų memorandumą, kurį įteiks JAV ir kitų ša
lių delegacijoms Lietuvos kl ošimu; ALT taip pat 
svarsto neoficialės delegacijos pasiuntimą sekti kon
ferencijos eigą ir kiek galima veikti Lietuvos gerovei.

ir
Primename, k d tik kelios dienos beliko iki Ame

rikos Raudonojo Kryžiau-' vajaus užbaigimo. Kas dar 
nesate aukoję širs garbingos organizacijos kilniems 
darbams paremti, pasiskubinkite.

Prisidėkite prie J.A.V. karo laimėjimo —
pirkite kuodaugiausia Karo Bonų.

Dievas tapęs žmogumi, 
Jėzus Kristus, kentėjo ne
apsakomas kančias ir žiau
riai mirtimi buvo nubaus
tas ne dėl savo kokio nors 
piktadariavimo. bet už mū
sų kaltes. Jis, nekalčiausi :s, 
kurs vienintelis galėjo drą
siai pasakyti: “Kas iš jū--ų 
gali įrodyti manyje nuodė
mę.’’ (Jon. 8.46), prisiėmė 
ant savęs mūsų visų, visos 
žmonijos kaltes. Jėzus Kris
tus kentėjo mū-".j,\nusidėjč- 
lių, vietoje. Tai mūsų nuo
dėmės prikalė Jį ant kry
žiaus, Izajo pranašo žodžiais 
tariant: “Visi mes lyg avys 
paklydome ir kiekvienas nu
ėjo sa\o keliais, ir "želėjo 

ant Jo visu niŪMĮ
piktadariavimus” (Iz.54it> j.

Dabar suprasime, kodėl 
kasmet yra Didysis Penkta
dienis. Yra tam. kad mes 
prisimintume esą nusidėjė
liai, kad mes neužmirštume 
reikalo atgailuoti už mūsų 
piktadariavimus. kad mes 
šiandien tai darytume, ką 
darė minia Pirmąjį Didįjį 
Penktadienį: ‘yrjžo mušda
miesi sau krūtinę’’ (Luk. 
23.48).

Nusilenkime, tad, šian
dien pagarbiai ir su didele 
■užuojauta prieš Tą Kryžių. 
Jauskimės kaltininkais Jė
zaus žiaurios kančios. Da
rykime tikrą atgailą ir at
pildą už mūsų nuodėmes.

Tik tuomet galėsime 
džiaugsmo kupina širdimi 
dalyvauti Kryžiaus perga
lės — Prisikėlimo šventėje.

natvės sulaukęs, ramia šir- 
džia sutinka mirtį.

Daugėla nesvarstė, ar iš
lepinta, eilinės kartos tradi
cijų Norvaišaitė tinka jo 
sūnui, vos pirmykščiu civi
lizacijos bei kultūros slupgs 
niu pakilusiu virš primity
vios žmogaus prigimties, 
kur viskas taip paprastai 
vientisa ir sveika. Daugėla 
ir nežinojo nieko apie gene- 
ratyvius bei degeneratyvius 
gyvenimo reiškinius, dėl to 
ir nesirūpino jais.

Taip pat realiai žiūrėje į 
gyvenimą ir Daugėlienė, 
nors skyrėsi nuo savo vyro 
ir būdu ir nuotaika. Be to, 
joje vistik stipriai veike mo
tinas instinktas, gyvai pa- 
bundąs kiekviename klausi
me, liečiančiame jos vaikus. 
Ir šiuo atveju, nors džiūga
vo vyro atvežta naujiena, 
nors viliojo ją vykusiai su
sipinančias aplinkybės, ta
čiau ir daug kitų minčių pa
budo sieloje. Vyras atsigu
lė ir tuoj užmigo, o ji" var
tėsi dar ilgai tą naktį apim
ta įvairių minčių. kurios 
nuvijo miegą.

Tuo pačiu motinos ins
tinktu spėjo anksčiau, kad 
Klemensas neveltui lankė 
beveik kas dieną Bijūnų dva 
rą. kad graži panelė buvo, 
be abejo, paviliojusi jo šir
dį, tik niekuomet nelaukė, 
kad Norvaišaitė galėtų bū
ti jes marti. Ot. taip sau... 
paerzins, pavadžios ir pa
mes, dėl kokio varšaviako, 
iš kur beveik visi dvarai 
marčias ir žentus gabenosi... 
Jai kas... o jis skurs, kol 
nupras... Maži vaikai — ma
ži vargai; išauga vaikai — 
išauga ir vargai...

Fo kelių dienų vėl radosi 
naujų ir vis tų pačių var
gų. kuriuos opiausiai per
gyvendavo Daugėlienės šir
dis. Prieš pat Velykas stai
ga pasklido žinia, kad Jero
nimas atsiuntęs pinigų ir 
laivakortę Viktorijai Budrai 
tytei ir kad tuoj pa švenčių 
ji rengiantis išvažiuoti į A- 
meriką.

(Bus daugiau)

žinokite gerai, kad tikra 
religija yra katalikų religi
ja (tikyba), kurią Kristus 
paliko saugoti ir toliau 
skelbti Katalikų Bažnyčiai.

REIKMENIS.”

STASYS LITWINAS SAKO:
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=‘ — MUSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLAl^^Mi
— AUKLĖJIMAS VIRTUVĖ *»* IR MADOS

NAŠLĖ TARP KRYŽIŲ SILUETŲ
Rašo Marija Aukštaitė
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(Pabaiga)

siela kažkuo pasi-Valės 
sotino. Pauliukas spogso. 
Nesupranta motinos gestų. 
Jam rodosi, žaismas, ar kla
jonė. Jis nusišypso į moti
ną, ją palieka ir nutripinė- 
ja prie grotelių, čia smal
siai seka žaidžiantį saulės 
spindulį. Tuo tarpu Valei 
kažkas švapena sąmonėj:

— Šią valandą maldauk... 
Aš suprasiu tavo sielos troš 

Vkimus... Ko nori?! Mano 
dukra!... — Va'ė virpa... Jos 
sieloj taškosi daug maldų, 
daug prašymų, daug reika
lavimų, bet ji pasirenka vie
ną:

— Visagali. Kūrėjau, leis
ki, kad mano sūnus būtų 
kunigas. — Ji girdi tylų 
minčių kutenimą:

— Dirbk, ir melskis. — 
Valė nusilenkus pakyla. Jos 
akys kupinos pasiryžimo. 
Išsiveda Pauliuką į orą lyg 
naujai atgimus. Pauliukas 
jai dabar brangesnis... Kaž
kas Valės sieloje dve’kia... 
Ji nebijo vargo nei kliūčių. 
Jos valia virsta geležine. Ji 
skuba pro kryžių siluetus į 

,kiaurėtą malkinę, kur jos 
laukio grėblys, šakės ir pin
tinė.

Metų eilė bėga. Valė su- 
kumpo nuo darbų. Ji dirba 
kapuose kas pakliuvo: jos 
visi žymesni kapai apibėg
ti, apravėti, apgrobti. Žemė 
išpurenta, iškratyta, suso
dintos rožės, ašarėlės, tul
pės, lefkonijos, vijok'ėli'i, 
jos rankomis aptulkenti. ap
čiupinėti. Puikūs mauzolejai 
apvalyti nuo dulkių. Ant jų 
kabančios kiparisų šakos 
supintos vainikais, aplaisty
tos, apkarpytos. Takeliai

Išsikalba, pasiguo- 
lieka vėl patvaresnė.

gia kunigų seminariją. Tik 
mete’iai, tik ištuštės iš skar 
dinės stombesnieji ir Pau
liukas bus kunigas.

Motina Valė užmiršta sa
vo kerpėtas rankas. Per die
ną dirbus, bėga į skurdžių 
kapų kvartalą pas Lauro 
kapą, 
džia,
atsparesnė. Kryžių siluetai 
jai tokie artimi, susigyve
nę. savi kaip broliai, kaip 
draugai. Šnara medžiai, žo
lės ir gėlės. Taip jauku ir 
šventa sieloje. Rodos, neži
nomasis pasaulis 
vers, pasakys... 
eis mėnesienoj 
vėlių statulėlės,

nugracuoti. nugreboti, žolės 
išvilktos, sudžiovintos, su
degintos.

Žmonės Valę myli, atsi- j 
lygina. Jos skardinėj kas
dien auga centai ir žyla 
plaukai, Pauliukas jau bai-

kažką at- 
Rodos. iš- 
mili jonais 
pra šliauš

tyliai be žingsnių pro kry
žių siluetus, apsups didįjį 
gyvųjų miestą, giedos him- • 
nūs, psalmes virš aukšta- 
bckščių katedrų, virš varpų, 
•■irš monumentų, statulų, 
virš kalnų... Vėliau susups 
jų baltus rūbus debesys, 
pranyks, užges, tik erdvėj, 
tik visatoj, iškils rūkų ta
kai. dangiškų kodylų palai
ma. žvaigždžių sparais iš- 
ramstyti, ir žengs Palaimin
tieji... Žengs ir Lauras... Jo 
rūbas gal bus iškilminges
nis. nes 
lij autais 
jo kapo 
da.

Vieną gražų gegužės mėn. 
rytą. Valė irgi užsivilko 
gražų, iškilmingą juodą rū
bą. Vėl pasuko į skurdžių 
kapų kvartalą, kai dar bu
vo nenubyrėjusios rasos. 
Perliniai lašai nusvirę žo
lėse, tik primena jas išverk
tas ašaras, šiandien Valės 
siela kupina laimės ir 
džiaugsmo. Ji bučiuoja Lau-

bri-
ant

nuo’atos krito 
Valės ašaros 
susimaišę su mal

Liepos mėnesį jie abu nu
ėjo prie tėvo kapo. Sudėjo 
glėbį nemirštuoklių ir pri 
siminimų. Nemirštuoklės 
blaiviais, eikliais žiedeliais 
nuskendo linguojančių smil
gų varpose, iš kurių šy^o- 
josi ramunėlės.

— Sūnau, Dievo tarne, —7 * 
kalba motina Valė: — ap
žvelk šį kapų kvartalą, kur 
linguoja želės... Beveik virš 
galvų išaugę žolės... supasi 
lyg rugių varpos — tai mū
sų skurdžių sugrūdėję aša
rų karoliai.. Pats iš vargo 
kilęs, varge auklėtas, su al
kiu kariavęs — mylėk var
go žmones!

— Taip, motušėle. Jeigu 
pasaulis duotų kilnias mo
tinas auklėtojas, — žemė 
pasikeistų. Išbustų sąžinės. 
Vieni nesigrobtų fabrikams, 
marmurams ir liuksusui, 
antri nekęstų alkio, šalčio 
ir juodų dienų. ,

Sulingavo visos žolės, vi
sos nusvirę stambių smilgų 
varpos, — palinko į kunigo 
Dailėno siluetą. Sušniokštė 
medžiai, sušnarėjo vijokliai, 
išrėp.’iojo čirkšleliai, nutilo 
žiogai, o baltos ramunės 
glaudėsi prie Valės surem
bėjusių rankų. Iš ten, iš to
li, tiesėsi ilgais šešėliais kry
žių ir monumentų siluetai. 
— užgrabinis gyvenimas at
siduso viena sutartina to
nacija. >

I

Gyvenimo nuoboduliu sei 
ga tik nuobodūs žmonės. E 
merson.

f

I

I

j

Sew for Spring
Save for Bonds

, By rc~:ng far yourself you can 
choosc the latest fashions. Thįs 
spring ensemble has the blouse in 
pink rayon jersev, with a draw- 

‘ frtring neekline and full sleeves. Sew 
this costuinc (a suitablc pattern may 
be found in local stores) and bny 
J* M Boui*. L.i.lttuttzOuanfntnl

ro kapą ir kužda:
— Laurai, pajusk... pa 

jusk, subendrink mūsų sie
lų šventę... Aš tave pava
davau... Štai nutirpę rankos j 
nuo grėblio, šakės, ir grūmo
tų, bet aš einu į tavo sū- 
įaus sielos pokylį... Tave 
aebo.igtas dirvas aš užsęjau 
savo širdies šaukimo sėkla. 
°riimk...

Iš kažkur žolėmis atkly- j 
dęs vėjas Valei šnara:

— Vale, tu motino lau
reatė:.. — Ji kyla ir eina ( 
Eina sulinkus, sukumpu--į 
skurdžių kapų kvartalais Į 
Lenkiasi į ją šnarančios ra
sotos želės, žiūri suskurdę, 
nublukę balanėlės, pra'ydi 
susmegę į smėlį tylūs s.mūt- 
keliai... Vėliau baltosios ko 
plyčios bokšto s ją laimina 
ištvėrusią, nepalūžusią, įne
šusią garbės vėliavą į Kris
taus kareiviją! Kryžių si
luetai sustirę marmurai-., 
beria ant Valės rūbų brili- 
jantir.ius b’izgės’us... Vėli-’u. 
didžiulėj katedroj, sulinkus, 
pražilus našlė Valė, sudė
jus, kerpėtas rankos klūpo 
prie altoriaus, o jos sūnus 
kunigas Paulius, po pirmų 
šventų mišių, laimina didin
gą. kilnią motiną.

Siela Lelijoms
O. prisikėlęs, Viešpatie. 
Prikeik, mane, prikelk ... 
Prailgstamiausioji, širdie,— 
Sielos varpus sukelk.

es

Tegu jie ūžia, dūzgia, šneka, 
Lelijų kalnais kildami...
Kur prasiskyręs šviesų takas, 
Ir Tu eini, eini, eini...

Eini Karalius ir Valdovas, 
Prisikėlimas mūs visų!
Ir mums nebaisios jokios kovos, 
Su Tavim pergalė grabų.

Tau aureolės ant Pirštelių, 
Ant Rankų, Kojų ir Širdies . .. 
Lelijų taurės prie takelių, 
Tai kilimai sielų šalies.

Bučiuoja Kojas debesėliai 
Tai mūsų lūpos maldoje .. 
O, Jėzau mano, prisikėlei,- 
Ir mano širdy menkoje.

Ak, nepalik, jau dabar manęs, 
Už kalno juodų debesų ...
Aš prisiverkiau čia be Tavęs, 
Nes mano kelias vien tamsų.

O, Jėzau, leiski, leisk pasekti, 
Tave per kryžių, per kančias ... 
Bijau, bijau Tavęs netekti. 
Susiaurink jūras perplačias.

Kad sielos
Pasiekčiau
Ir Magdaleną prisiminus.— 
Užmirščiau perlus ir kasas.

glėbį išrakinus.
Tave pro dausas ...

Tik eičiau, eičiau paskui šviesą,
. Nuo Kalvarijos—Lig Garbės ...

Tavo glėby suradus Tiesą,—
Siela lelijoms sužydės.

Marija Aukštaitė.

Burma ’s Rugged Conditions Challenge 
Red Cross Workers Along Ledo Road

SI.IT-TRENCHES are part of llfe | 
on the Ledo Road. cspecially for these 
Red Cross girls who uere among the | 
first to g o “np the Road.” Right: I 
Quaint Burmese buildings house Red 
Cross clubs along the Road. Here, 
Red Cross girls serve refreshing į 
drinks at a uayside stop to a couple t 
of American soldiers. *

The Ledo Road and Burma are 
jicturesque places to read about— 
>ut American Red Cross workers 
yho have sloughed through that 
lone's mud and rain to serve Ameri- 
:an troops know the tough side of 
!he story.

Working in jungle clubs, Red 
'ross vvorkers in sp.te of food prob- 
ems and transportation difficulties 
lave managed to create a sembiance 
•f comfort and home.

For jungle fighlers and tired com- 
»at flyers, they provide American 
nagazines, American style food, 
james and writing materials in a 
ettmg as much likę home as they 
:an make it Reading matter is at a 
iremium. Books mušt be shellacked 
o protect them from insects and 
noisture, and kept in tin containers. 
Lsease and insects are an acccpted 
>art of day-to-day life.

Of the more than 600 American 
ted Cross vvorkers in the China- 
lurma-India theatre. a sizeable 
roup serves along "tne Road” and 
a Burma. At first, only a group of 
ten field directors served the troops 
a Burma's rugged story-book set- 
ng. A few months later, the first

Ai
JgĮ /1 \
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unit of girls arrived. As military op- 
erations up and down the Road pro- 
gressed, mobile Red Cross units 
along the transportation line settled Į 
down into permanent clubs, manned i 
on-post recreation centers at air i 
fields, and šet up terminai stations,; 
snack bars and canteens for weary i 
flyers and troops in transit.

In the uncultivated wilds where 
the Road snakes a bumpy path, each 
worker mušt be able to do "just a | 
little more” when an emergency ! 
arises, for not only combat hazards I 
būt also torrential downpours and j 
tropical disease threaten the armed j 
forces. Following the Myitkyina 
campaign, five Red Cross girls 
who had a full program to operate 
along their section of the Road vol- 
unteered to assist in feeding casual-

would have died, and many tvould 
have been much less comfortable.” 

Up in the mountains of Burma, 
army hospitals are made of bamboo 
and thatch which blend into the 
jungle’s natūrai camouflage. Each 
day, men eut back the jungle growth, 
rebuild the paths and clean out 
drainage ditehes to keep the jungle 
from reclaiming the small cleared 
spaces of civilization.

In such settings, American nurses 
and Red Cross hospital workers 
carry on their duties where no other 
white woman has ever ventured. 
Cven native tribes u-on't live in some 
of these sections of Burma the year 
round because of the tremendous 
rainfall.

Red Cross workers at these hos
pitals dispense Red Cross suddIips

Beauty in Graceful Drapery of Blouse 
j Made at Home to Save for War Bonds

The graceful drapery of monks’ robes inspired this costume of wliiie 
ivon jersev. Full-gathered from a deep. off-the-shoulder voke, the 
odice and sleeves fall in flattering folds. To keep the blouse snug ins-fe 
įe skirt, diamond-shapcd pieces of fabric are sėt into the underarm 
ons. Blouses similar to this one and many other patiems fer Crcssy r::.l 
lilored designs can be found at local stores. Sew for yourself and L-. ? 
ar War Bonds. u. S. Trcasury

‘‘Vis tik tikėjaus, kad tau 
tinių valgių paroda susi
lauks didesnio visuomenės i- 
vertinimo’’ — pasakė Salo
mėja Šagamogienė-Ju:ze ė- 
naitė. baigiantis parodai 
praėjusio pirmadienio vaka
rą. Ir aišku, jai, kuri veik 
viena visą darbo naštą tu
rėjo pakelti, kuri dienomis 
ir naktimis dirbo, kad pa
kankamai valgių ek~pon?tų 
paruošti, turėjo teisės lauk
ti. kad daugi u žmonių at
vyktų į parodą. Bet kita 
mūsų veikėja, kuri irgi ne
mažai rūpinosi parodos rei
kalais, rado tinkamą atsa
kymą:

“Atsižvelgiant į tai.' kad 
tai bu v c pirmas mėginimas, 
kad paroda įvyko vis tik 
nelabai patogiomis dienomis 
ir kad pirmąją dieną lijo, 
reikia laikyti parodą pusė
tinai pavykusia” — taip pa
lakė Elzbieta S'mienė. ALR 
K Federacijos apskrities se
kretorė.

Iš šalies žiūrinčiai tai; 
pat atredo, kad paroda pa
vykę. Ačiū iniciatorės n 
nios šagamogienės energijai 
ir s'.gebėjimui paroda buv: 
tikr i turtinga tautiškų val
gių gerai paruoštais eksno 
natais. Jų išdėstymas irgi 
buvo skoninga-'. Pub’iko' 
atsilankė, reikia sakyti, ne 
mažai. Sekmadienį, šaky 
-im. perėjo apie keli šimtą- 
žmonių, kurie gėrėjosi ekc 
ponatais. D ug jų ne til 
žiūrėjo, bet valgė, gėrė ir 
net namo nešėsi, kad ki
tiems namiškiams duoti pa-

ties from Burma at a general hos- 
pital on the Road.

They jomed the nurses and doc- 
tors in an all-out battle'against a 
miteu^nus fever epidcmic which 
plaguc^^^.c already wounded and 
weakened. The chief of medrcal ser- 
vice in that arca commended the 
five Red Cross girls. “Without this 
help." he said, "more of the patients

such as toothbrushes, pašte, soap. 
Cigarettes chewing gum and hard 
candy. They bring games and read
ing matenal to the patients and 
wnte lctters for them. After a few 
day s hospitalization when service- 
men’s thoughts turn to their famihes 
back home, Red Cross vvorkers put 
their message service into action to 
establish contact with the Statės

Stasė Žukauskienė. Gaušie- 
nė, Adelė Derirgienė. Aldo
na Bulotienė. Su ekspona
tai-” prisidėjo M. Atkočiū- 
nienė, K. Sriubienė ir žiur- 
lienė. Nereikia užmiršti ir 
vyrų, kurie irgi nemažai gel
bėjo, būtent — Jenas Šaga- 
m:gas. B. Nenartonis, P. 
Gailius.

Federacijos apskrities 
sp?u4os sekcijos ir ypn.č S. 
Šagamogienčs dėka atliktas 
geras. *gr?žu- ir naudingas 
darbas. Būtų gerai, kad lie
tuviškų valgių parodos ren
gimas pas mus įeitų į tra
diciją. t. y. kad ji būt kas
met rengiama. K-te

Si vakarą valgią 
psrodos užbaigtuvės

Dėl r nkų stokos ir šilto 
cro valgių parodai negalėta 
visko priduoti, nes buvo 
užsibrėžta ir pradėta ga
minti, todėl Didįjį Penkta
dienį, kovo 30 d.. Marąuette 
Park liet. par. salėj, prieš 
ir po vakarinių pamaldų 

į (maž-d ug nuo 6 ir 11 vai. 
įakties) buą didelės valgių 
'?T,od:s ažbeigtuvės iš nau- 
” gaminimų. Be mokesčio 

parodą galėsite ateiti ir 
Te\ykoms nusipirkti visokių 
algių. krupniko, bobe ių. 

raguočių, ežiukų ir kiti’ 
'.mulkių, negendančių daly
kėlių. Parodos užbaigiuvių 
■?roga visus gaminius par
duosime labai pigiai.

Komitetas.

ragauti.
Parodą rengė ALRK Fe- 

(’eracijcs apskrities spaudo- 
sekcija. kuriai sėkmingai va 
d o vau j' S. šagamegisnė. I 
Pe’nas, jei jo bent kiek liks, 
eis naudingu knygų spaus
dinimui. Patėmyta. kad pa
rodoje darbavosi: E. Semio
ne. M. Varkalienė. Os En- 
drikienė. M. Atkočiūnienė, 
K. Sriubienė, Rozalija Tu- 
mienė, Kotrina Vaitkienė. 
Placidi Mažonienė. Vaitke- j 
vičien*. Viktorija Tūhelienė.
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RŪSYS, KUR GENE

Semiame su draugu rieš
kučiomis tuos baltučius, lyg 
aksomo pūkus, 
miesi beriame ant
to, kaip klegėdami 
kai ryžių kruopas 
nųjų...

r ūE 3EWashingtone žydi vyšnios
— DVIRAČIAIS PO LYGIl S SOSTINES VIEŠKELIUS 
PAŠLAITĖMIS, PAUPIAIS.
ROLO VYNAS. — LAIPTAI Į MINKŠTAS LOVAS 
ĮLIPTL — PLAČIAŽIEDES MAGNOLIJOS. — KRIU
KIAIS PASIREMDAMAS SUŽEISTASIS ATĖJO, KUR 
MARIOS ŽIEDŲ.

•
Ilgai, ilgai naktimis snin- RŪSYS, KUR 

d: žiburiai iš studentų lan-. GENEROLO VYNAS 
gu. Būna vakarų, kai jau 
vienuolikta artinasi, kada 
jautiesi taip pavargęs, kad 
nebesinori judintis iš kėdės 
nė nakties poilsiui.

Tada ištiesi rankas ant ištaisyta! 
stalo, padedi ant jų galvą 
ir tavo mintys lekia toli į kaujančių žmonių, mokslei 
tuos kraštus, kur mieli sa
vos tautos žmonės gyvena.

ir juokda- 
kits ki- 

veselnin- 
ant jau-

VVASHINGTONO 
GARSENYBE

*

PAVASARIO
K 1RŠTLIGE

BUDRIKO • RIO IŠPARDAVIMAS
— RAKANDŲ IR JEWELRY —

3241 S. Halsted St.----------- Tel. Calumet 7237
Po Vienu Stogu Visi Departamentai <■

i

3 DALIŲ BEDKOOM SETAS: Lova, dresser ir komodė, tik už $98.36

■

NAMŲ PAPUOŠIMUI PASIRINKIMAS
DALIŲ GRAŽUS PAKLOK SETAS gerai pidirbtas, springsinis 

tik už ................................................   $98.36

Šiuo metu — didžioji sos
tinės garsenybė — žydinčios 
vyšnios. Nepaprastas ; 
domėjimas. Laikraščiai 
šo apie 
piruose, 
Na ir 
centro, 
rėlį apsodinta 
džfri. Visi nukibę baltais 
žiedais, kad šakučių nema
tyti. Iš lėktuvo — žiūrėda
mas’ sakytumei, kad ežere- I 

į lis žiedų vainiku aninint-’s 
Bitės godžiai landžioja sul
čių ieškodamos. Jaunos

■ šingtonietės slepiasi žiedų 
tankumynėje ir grivą iški-

| šusios laukia, kada draugės 
prisitaikiusios nufotogra- 

j f uos. Kiti net judomuosius
■ paveikslus ima. Kai kurie 

80 metų miręs. Išpuošti kam čia nori ilgai, ilgai būti ir 
bariai, su spindinčiais žiran 
deliais, su sidabro žvakidė- 
mis O tos lovos patalų pri- i 
krautos, kad net laipteliai . fe^na aP-ink ežerėly kaip Lie- 
prie šalies padėti įkopti, o tuvoj aplink bažnyčią per

į procesiją. Vyšnių medžiai 
i aukštesni už paprastus lie-

■ tuviskus, ko ne kaip obelys 
! storoku palšu liemeniu, su
plačiomis šakomis. Palen
kiame galvas, varydamiesi 
dviračius. Kiek čia karei
vių! Vienas, vargšelis, ma
tyt sužeistas, su nupiauta 
koja, kriukiais pasiremda
mas atėjo žydinčiomis vyš
niomis pasidžiaugti. O, ana, 
šešetas seselių vienuolių po
romis kai gervikės, ale gra
žiai, paskui kita kitą trau
kia. Už ežero baltuoja pilio
riais paremtas marmuro pa
minklas.

Žemai tarp dviejų aukštu 
šlaitų mūsų kelias. Kas pen
ketas minučių lendame apa
ria milžiniškų tiltų — per
važų. Oi, Amerikoj, viskar

Miške gaus u h e pienin

• et va ateina kokia gied-; 
saulėta diena ir jei jau- i 

tiesi ką nors savo darbu 
pasiekęs, parūpsta kokiam 
pusdieniui palikti viską ir 
ištrūkti pažiūrėti, kaip me-; 
džiai lapuojasi, kaip upe!y 
vanduo per akmenis daužo
mi. kaip paukštis ant šakos 
čiulba.

— “Spring fever”. Pava
sario karštligė. — vadina tai 
mūsų studentai.

Šitokios karštligės pagau
ti mudu su vienu draugu (iš 
Green Ra y vyskupijos) su
siieškojome universiteto rū
sy du dviračius mindami 
kojomis, prakaituodami pa 
sileidome Washingtono kie
tais, lygiais vieškeliais.

Man papuolė dviratis be 
skambučio, bet tokia skar-<
du, ką saugo, kad nuo rato 
purvas, netėkštų, pririšta su 
šniūreliu. Kai važiuoji, tai 
tik:

— Par, par. par..., — bet 
užtat žmonės kelią duoda.

Mat čia tie dviračiai jau 
gal. daug metų tiems 
dentėliams tarnauja...

stu

susi- 
i ra

jas pirmuose pusla- 
skelbia 
gražu! 
aplink

per radiją. 
Prie miesto 
didžiulį eže- 
vyšnių me-

iš-

vių, o paliai platoką Pato 
m?c upę — būreliai meške
riotojų, kiti gi taip sau tin
giai prieš saulę šildosi,
rišę ant paklotų apsiaustų 
kaip riebūs sliekai po lie- 
aus. Pasiekiame Arlingtor 

kapines. Čia daug garseny 
bių i’sisi... Ant kalno — gra
žiu 
Lee
:as muziejumi, 
sis jo savininkas jau prieš  J

DAR YRA PASIRINKIMAS

SOSTINES ŠLAITAI

■>

užlaikomas generolo 
namas, dabar pavers - 

nes garsu-

i pasitiesę plačią antklodę 
vaišinasi atsin estais val
giais. Žmonių srovė taip ir

I

<■
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Jewelry Bargenai!
Waterproof, 17 Sewel Laikrodė- 

Naturalaus Aukso Spalvos, 
mažo didumo. Tik už

$37.50

krautos, kad net 1 
prie šalies padėti įkopti, 
viršuj — baldakymai.

Nusileidžiu žemyn, čia vir 
tuvė, o šalymais — rūsys, 
su keletą statinių, su dau
gybe paguldytų, apipintų 
didelių butelių, čia jų — 
pinos lentynos. General j s 
čia vyną laikydavo...

NEŽINOMO KA
REIVIO KAPAS

Gal pirmą kartą gyveni
me teko matyti gryno mar
muro pastatą, kur nieko ki
to nėra, tik marmuras. Tai 
amphiteatras ir paminklas 

l prie nežinomo kareivio ka- 
; po. Stulpai, stogelis, suolai, 
salės — viskas iš marmu
ro. Tik norisi sėdėti 
žėtis.

I 
I

Mūsų kelias ėjo paliai 
sraunų upokšnį. Miesto ber
niukai su kirkomis ir men
tėmis čia vis:kias išdaigas 
prasimanydami knaisiojasi 
ir braido po vandenį. Saulės 
spindu'ių nuglostyti medžiai 
iau ima žaliuoti, o kai su
stojome, matėsi — ant pa
čios medelio viršūnės vie
nas paukštelių, kaip pasam
dytas, kad gi čirškia, kad Wt9 žydinčią magnoliją, 
čirškia. Balti-ružavi į’

Ginkluotas karys 
aežinomo kareivio 
Gražus ant jo. parašas:

— Čia. išaukštintas gar
bėje, ilsisi vienas Amerikos 
kareivis, žinomas tik Die
vui. ’ ’

Mūsų akis sumobilizuoja 
puikiai pražydusios magno
lijos medis. Būtinai pama-

Mūsų dviračiai smagiai 
nešasi į pakalnę.

— Nagi, žiūrėk, upė sker
—p i kelią!..., — perspėjame 

, kitą. Upė patvinusi ir 
•^mobiliai iki ašių taško- 

r‘ perv? riuodami vandenį. 
? ano draugas pripratęs. 
h”,gvai kojas pakėlęs dvi
račiu pravažiavo.

— Padarysiu dar gudriai 
— pamįslinau, matydamas, 
k'ip jis vidury ?r?vės turė
jo dviračio pedalus spausti 
Įsismaginu nuo kalno.

Balti-ružavi platūs dideli 
žiedai visą medį pridengi?.

Čia ir vyšnios žydi. Ba 
tus, nukritusius žiedų lape-| 
liūs sunešęs vėjas šalia ke
lio, l^aip į kokią mažą bal
to sniego pusnį.

Daug kur matosi mėgėjų- 
ir gro- menininkų, kurie dėžes da

žų atsinešę nori tą grožį 
perkelt į popierių, į drobę, 

saugo
kapą — Sakau, pamatykite Wa 

, shingtoną kai vyšnios žydi. 
Tada, rodosi, viekas čia žy
di — ir pakrantės vanduo 
pabalęs nuo gležnių lapelių, 
ir žemė, net ir šalymais au
gančių eglių šakose žalieji 
spygliai vėjo atneštais žie
dais pasipuošę. Rodos, kad 
ir žmonių veidai, kuriuos tik 
čia sutinki 
pražydę.

— šypsenomis 
Juoz. Prauskis

Paragink savo pažįstamas, 
kad jie 1945 metams ažsisa 
kytų dienraštį “Draugą”.

$1.25 i sav. išmok.

<■

I
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Perfect Center Daimontų Žiedas 
18 Karatų

$89.00

“Bridal” Pora Žiedų — 8 Dai- 
montų 18 Karatų. Už abu

$49.50
$1.25 i sav. išmok.

Tikra Vertybė!
Daimonto Žiedas

$16.75
ant išmokesčio

16308 
16108 
16152 
16155

— Už-ž-ž, — teškia ratas 
per srovę vandenį varyda
mas į bat'». Kad tu kur su
rūgtum! čia rūpi kojas iš
kelt, uia baisu, kad vande
ny dviratis nepaslystų. Kad 
ir niekas labai nemato, ale 
va nesmagu tėkšti į ša'tą 
vandenį. Visgi — pravažia
vau.

J
NORIU PIRKTI

UŽ CASH

Namus
Farmas

AR

Automobilius

Al C. ALLEN
* Kauskas)

Dėl susitarimo šauk—

Republic 6051

REKORDAMS KABINETAS S 7.36

MOORES, UNIVERSAL, CROWN ir kitų išdirbysčių

OlAMOND ENGAGEMENT R1NG

6.36
6.36

LEMPOS STALELIS . 
COCKTAIL STALELIS

Your precious Keepsake will stand 
forever as the symbol of the great 
love you share. Come in soon and 
see the many new Keepsake crea- 
tions.

$ 8.36
10.36
12.36

NEUŽBAIGTOS KOMODES — KLEVO
4 Stalčių didumo ................. ..............
5 Stalčių didumo ................................
6 Stalčių didumo ................................

Aeepsake

$ 
$

Gražiausio Padirbimo SULANKSTOMAS KŪDIKIŲ VEŽIMĖLIS
Metalo, tik už .......................     $29.36

KITŲ STILIŲ — nuo ..................................................... $12.36 ir aukšč.

REKORDŲ
gadyne, mazurka

G ASINIŲ PEČIŲ:
BUNGALOVV PEČIŲ su Gasu ir Anglimis.

Q-
T

ŠTAI PROGA PASIRINKTI GRAŽIŲ
16195
16208
16217
16220
16222
16223
16227
16229
26003
26004
26039
26045
26047
26048
26056
26068
26071
26074
26078
26083
26085
26086
26078
26091
26092
26094
26095
26097
26098
26099
26100
26102
26105
26106
26107
14066
14064
14058
14062
3001 Daktaro daina. Scptvnios pačios
3002 ~
504
505
506
507

16174 
16180 
16192 
16139 
16200 
1 6204 
16214 
16239 
16258 
16260

Tu Lietuva, Tu Mano, Dru-Lia (Akiras Biržys) — 
Bėda, Kad Giltinė Neėda: Vasaros Naktys (. Sipavičiūtė) 
Man Tik Rodosi; Pasaulis Stovi (A. Vanagaitis) 
Ganėm Aveles (K. Menkeliumaitė); Saulutė Tekėjo

(K. Menk, ir Stankūnas)
Eisiu Mamei Pasakysiu; Bernužėli Nesvoliok (M. Petrauskas) 
Vištyčio Valcas: Kybartų Polka (Penn. Angį. Benas) 
Trauk Simniškių (Polka): E jo Mikas (Polka)
Tekėk Dukra už čigono; Ar Aš Ne Jauna, Ar Ne Vainikuota? 
Seni, Duok Tabokoj Eiva Boba Pupų Kult (J. Butėnas) 
1. 2. 3, Brrr............ ; Kupletai Polka Jovalas (Armonika)
Sudiev. Panaitėle; Marseliete (S. Pauras)
Dziedukas (Oktetas); Tyliai. Tyliai. 
Šarkis Galijotas; Skudutis (V. Niekus)
Nuovadoje (A. Dolskis); Amer. Lietuvių Priėmimas Kum-

piškiuose.
16261 Studento Sapnas (J. Petraitis): Svetima Padangė (S. Pauras) 
16263 Vargonininkas; Atbulinis
16266 Aržuoliniai Pamatai; Mokslas. Darbas, Žygių šuoliai 

(S. Pauras) *
Meilės Tu Mums Negiedok: Aukso Miglos

Turkų Vestuvės; Rytų Daina 
Kaukazo Vaizdelis: 1-Ma ir 2-ra Dalis 
Pasakykite, Mergelės; Kai Smuiku Groji Tu (A. Sabanauskas 
Nauja Gadynė (Mazurka). Vestuvių Valcas 
Aš Mergytė, nesigraudink. Jonas Butėnas
Polka Mazurka, Polka. Columbia Orkestrą
Aguonėlė, Lakštingalėlė. J. Butėnas
Liepė Tėvelis, Juzeviskaitė, Prapuoliau motuše. L. Sipav. 
Kinkyk žirgus.* J. Kudirka. Mane motinėlė, J. K.
Piauti linksma: Pasėjau rūtelę, J. Kudirka 
Tykus buvo vakarėlis. Neverkit pas kapą. Aido Choras 
Krautuvė, 1 ir 2 dalis, A. Vanagaitis
Supinsiu Dainužę. Oi, Sopa, sopa. J. Kudirka 
Mergyte prigavo, Eina pati į karčiamą, A. Van. 
Lietuviškas Kadrilius. Polka Marcele
Valia valuže Trys Sesutės. K. Menkeliuniutė 
Polka. Lietuvaitė Polka
Levendrelis, Dzūkų bernucis
Kad mes gėrėm midų, alų. Oi kas, Liud. Sipavičiūtė 
Dzūkų dzyvai polka. Zanavikų prašmatnybė. Polka 
Forduka^ 1 ir antra dalis A. Vanagaitis
Nesivalkiok tu nakčia. Dzimzi drimdzi. Ufa Choras 
Žuvininkų valcas. Jaunimo polka. Hah. L. M. Orch. 
Kalvarijos polka. Raudona kepuraitė. Mazurka 
Du bėga. Nepažintum tos vietos, A. Van.
Dukružėle. Kad aš našalitėlė, M. Strumskis, sopr. 
Jonukas ir Mariutė. K. Menk. Vestuvės. K. Men. 
Aleliuja, esu bomas, Brigyta, A. Van.
Be nosies, valcas, Meilės abejonės vai.
Atvažiavo meška. O jūs kriaučiai, A» Vanagaitis
Kad širdį jau skausmas. R. V. Juška, Kaip aš buvau jau

nas, Juška
Pulkim ant kelių. Linksma diena mums nušvito. J. Būt. 
Mergyte jaunoji. Motušaite miela. K. Menk.
Linksmas amerikietis, šalčiai ir merginos, F. Stank. 
Senelio polka. Jaunas senis. A. Van.
Baltos rankelės. Atėjo rudenis užšalo Mah. L. M. Ork. 
Oi berneli vientury. Pasaulis Stovi
Lietuvos Kareivių polka. Einik Polka 
Vakar vakarėlį M. Jozav. čigonai, M. Jozav. 
Dieduko Polka. Vištyčio Polka 
Lakštutė Polka, Sabas gut polka 
Panelės patogumas. Tamošiaus polka

16269
16270 
16273 
16321 
16195 
16010 
16030 
16038 
16060 
16062 
16064 
16068 
16071 
16076 
16078 
.6082 
16096 
16010 
16101 
16103
16105
16106 
16107 
16115
16119
16120
16124
16125 
16127 
16130 
16132 
16134

16140 
16144 
16146
16148
16149 
16151
16172
16173 
16181 
16182 
16191

LIETUVIŠKŲ
Vestuvių valcas. Nauja 
Patarimai ūkininkams (monol.) aitvarų polka 
Būsiu vyru (K. Sc.) Ant laivo. (K. Sc.) 
Pamylėjau vakar. Vai varge. Varge, K. Sabonis 
Svajonių naktys. Artojaus daina, S. Pauras 
Dyvai, Pasisėjau žalią rūtą, J. B. 
Jurgio polka. Ūkininkų polka, P. A. 
Angelai gied danguje. Tyliąja naktį 
šitas šokis dėl visų. Kas bus (Polka). Kaimo Benas 
Juokai. Pastorius (Kauno Benas)
Nepagelbės, mergužėle, gailios ašarėlės. Sėdžiu po langeliu 
Pusiaunaktį mušus bargiai. Blusa (Petras Oleka) 
Dzingeliukai, Prašom pasakyti (L. Sipavičiūtė) 
Varguolis, kad galėčiau (Liud. Sipavičiūtė) 
Sesute (Valcas). žvaigždutė (One Step)
Karvelėlis (Valcas) Visiems tinka (Polka) (Kauno Ork.) 
Gaidys (Polka). Klaipėdos Valcas (Kariškas Benas) 
Ant kiemelio (Polka), Pas malonėli (Karo Benas) 
Plikas kaip tilvikas. Panemunės valcas (Armoniką Solo) 
Greitas žirgelis (Polka). Neskubėk (Polka)
Tėvynės Polka, Kuku valcas (Okeh Orkestrą) 
Nauja polka. Bučkio valcas
Sibiro tremtinys. Bernužėl. nevesk pačios (J. Olšauskas) 
Linksmas jaunimėlis (polka). Agotėlės valcas (šokių Ork.) 
Prirodino seni žmonės. Ant marių krantelio (J. Butėnas) 
Ganėm aveles. Oi. čia. čia (M. Štrumskienė ir P. Petraitis) 
Grybai, Levendrelis (Štrumskienė ir P. Petraitis) 
Jonas pas Rožę, Gaspadinė Rozalija (St. Pilka)
Alutis ir žemės rojus, Barboryte uosi trina (St, Pilka) 
Ohuolys. amatininkų daina (P. Petraitis)
Būsiu vyru (Kom. scen.) Ant laivo (Komic. scen.) (Uktveris) 
Didmiesčio polka. Karės laiku polka
Angelai gied danguje. Tyliąja naktį (Petraitis) 
Mano tėvelis (Valcas), Ar žinai, kaip gerai (Polka) 
Kraic polka. Džiaugsmo valandos (P. Sarpalius) 
Ruduo. (Tango). Nepamiršk mane (Anglų valcas) 
Veltui prašyti (Tango), Rudens pasaka (A. Sabanauskas) 
Dzūkų Polka: Lietuvių Radio Melodijos (Accordio iTio) 
Spaudos Baliaus Valcas: Rytiečių Meilė—-Fokstros

Keturi ratai. Meilės karalaitis
Man Pasakė- Karvaliukas: Noriu Miego 

Armonikos
Lietuviška 
Brooklyno

Polka: Radią Polka
Polka; Pas Darželį Trys Mergelės 
Polka: Muzikantų Polka

----------- ★-----------
PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ GAIDŲ 

STASIO ŠIMKAUS
“Plaukia Sau Laivelis,” “Pamylėjau” Valcas. “Kur Bakū
žė Samanota,” “Ant Marių Krantelio”. Visos keturios $1.00 
“Oi Greičiau, Greičiau” ....
“Aš Įsivilkčiau Čigono Rūbą'
“Atsisveikinimas su

Daug kitų įvairių
Krautuvėse.
Rinkinys Lietuviškų

50c
75c
75cTėvyne”

gaidų chorui galima gauti Budriko

Dainelių dėl piano ir dainelių. 75c

siųsti j kitą miestą, tai kainuoja $1.00 ekstra už persiunti-Lietuviški Nauji Rekordai po 75c vienas; jeigu norite
mą nors ir vieną ar 10 rekordų usžisakytumėte. Su pakavimas ir persiuntimas atkartojame kainuoja $1.00. Siųskite 
Money Orderį. C.O.D. nesiunčiame.
Lietuviški Rekordai baigiasi ir nedaug jų beliko. Nes dabar nebedaro Lietuviškų Rekordų. O Angliškų ir klasiškų turi
me daugybę. Prašykite Katalogo.

JOSEPH F. BUDRIK, Ine.
3241 So. Halsted St. - Tel. Calumet 7237
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Žymus Cicero 
veikėjas minės 70 
metu sukaktuves

Jonas Mikolainis. žymus 
Cicero veikėjas lietuvių vi
suomeniniame, draugijų ii 
parapijos reikaluose, šįmet, 
birželio 24 d. ruošiasi prie 
iškilmingų sukaktuvių savu 
70 metų gyvenimo proga.

Jonas per ilgus metus uo
laus ir energingo pasidar
bavimo lietuvių rateliuose 
yra įgijęs daug draugų, ku
rie giliai įvertina jo pasi
darbavimą ir draugiškumą.

Tad. birželio 24 d., apvai
nikuojant jo nuopelnus gau
si minia jo draigų ir pažįs
tamų rinksis į jo name’ius, 
po adresu 1531 S. 50th Av. 
Cicero, III., tinkamai pami
nėti jo 70 metų gimtuvių 
sukaktuves. Raporteris

LIUDIJA SENATO
KOMITETUI

i

mes linkime visoms narėms 
kuo geriausio pasisekimo jų. 
darbuose ir dėkojame jums 
už jūsų kilnius darbus.

mėsos
Senato

(Atkelta iš 2 pusi.)
nariais ir padėti, kuomet y- 
ra rengiamas koks nors pa- ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

Kareivi? Pranas Lukas y- 
ra parvykęs atostogų pas 
savo tėvelius Lukus. Linki
me jam linksmiausių atos
togų! Pranas buvo kariuo
menėje pusantrų metų ir šis 
yra pirmas sykis kai ji" par 
važiavo namo. Jo tėveliams 
yra didelis malonumas pa
matyti savo sūnų ir, reikia 
pažymėti, kad jo mamytė 
yra puiki choristė nuo pat 
mažystės.

rengimas dėl jūsų sūnų ka
reivių. Dauš iš -jūsų gauna 
laiškus nuo kareivių, kurie 
prąšo ju? paremti Raudoną
jį Kryžių. Tą goriausiai ga
lite Įvykdyti prisirašydami 
prie
visuose 
muose.
nis yrj geriausias 
šiem? ateiti į Raudonoj:
Kryžiaus vaišes ib prisira
šyti. Vakaro pradžia 6 vai. 
vakare.

skyriaus ir 
skyriais 

Taigi šis

padėdami 
parengi- 

pirmadie 
laikas vi-

dasi šv. Kotrinos ligoninėje ir šiaip asmenys, norintieji 
ir po padarytos operacijos 
sveiksta. Žaibukas

Tėvų pramoga
St. Rita High School Tė

vų klubas rengia velykinę 
pramogą (Easter Card Pan
ty and Dance) mokyk’os au
ditorijoj. prie 63 ir Clare- 
mont gatvių, balandžio 7 d 
Pramoga prasidės 8 vai. ir 
tęsis iki 12 nakties.

Ne tik studentų tėvai, bet

paremti mokyklos reikalus, 
kviečiami atsilankyti.

Stanley A. Jader,
sekretorius

B. A. LACRAWICZ 
ROSELANDF 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515 
Rez. tel.: Commodore 5765

Įspūdžiai iš valgių 
parodos

Gaspadinės netin g ė k i t. 
virkit grybus ir maišykit... 
Na, ir mūsų gaspadinės ne
patingėjo. Jos ne tik gry
bus bet ir visokiausių gė
rybių ir skanumynų prike
pė, privirė, ištušino, išrūki- 
no, prisūdė, išmargino. 
Daug valgių

Kas buvo lietuviškų val
gių parodoj Marąuette Par
ko kolonijoj tas pats savo 
akim visa tai regėjo. Buvo 
du stalai paruošti — Kūčių 
ir Velykų. Per Kūčias Lie
tuvoj reikia dvylika patro-, 
vų valgyti — nagi čia bu
vo išstatyta kelis kartus 
po dvylika — kisieliai, sli- 
žikai su aguonpieniu, silkės, 
virtiniai, žuvys (vieną pa
stebėjom, kad dar žiaupčio- 
jo lyg oro norėdama), py
ragaičiai, baravykai. O Ve
lykų stalas visame puiku
me mirgėjo. Gėlės, vėliavos 
tik lyg pirštu rodė į įvai
rius valgius. Kas gražiau
sias, kuris skaniausias būtų 
valgis tai lai komisija riša 
tą problemą.
Reikia sveikinti

Thomas E. Wilson iš Chi
cago. pirmininkas tarybos 
keturių didžiausių 
gaminimo firmų.
Maisto Investigaciniam Ko
mitetui liudija, kad, jei ka
ras tęsis dar tris, keturis 
metus, vyriausybė turės pa
imti mėses gamybos kon
trolę. OPA kontrolė esą 
“smaugia” mėsos gaminto
jus. (Acme-Draugas teleph.',

kojiniai lvdės visus mūs r ė- U v
mėjus-as bei prietelius gy
venimo sunkenybėse. Teat
lygina jums Visagalis.

Komisija
(O. Kazlauskaitė)

varų laimėjimui. Taipgi bus 
paskutinis pasitarimas apie 
skyriaus metinę vajaus va
karienę bal. 29 d.

% E. Andreliūnas. rašt.

Mūsų Raudonojo Kryžiaus 
skyrius yra vertas didelės, 
pagarbos ir par:mos.- Mote
rėlės labai gražiai darbuo
jasi kiekvieną trečiadienį su- 
ririkdamos siūti įvairius ka
reiviams dalykus. Jos siun
čia kareiviams dovan:s Ka
lėdoms. pasveikina juos svar 
besniuose gyvenimo įvykiuo
se. ’Jų darbas yra giliai į- 
vertinamas kareivių, kurie 
atsiunčia gražiausius laiške
lius, dėked-mi už atsimini
mą jų. Šių sukaktuvių proga

3814 West lllth Si.

Gertrūda Nrbeliene

A

Kapitonas Jeronimas Yo- 
cis, kuris buvo sužeistas Eu
ropos karo fronte yra par
vežtas i ligoninę Indianąpo- 
lyje. Jocieną buvo nuvažia
vusi aplankyti jį. Linkime 
Jeronimui geriausios svei
katėlės.

Bronius Gudas yra par
vežtas gydytis iš pietinio 
Pacifiko. Linkime greitai su
stiprėti.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 
PRUZIN FUNERAL HOME 

Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE P ATI r
ATLIEKA VIS£ DARBA

St. Casimir Monumen!

Reikia sveikinti rengėjas 
šios parodos. Reikia nusi-1 
lenkti jų darbštumui. Ne: 
tik moterys bet ir vyrai ga
lėjo pasigerėti jų vaisiais, 
nes ir krupnikų, vynų jos 
buvo pagaminusios.

Tokiam milžiųiškui pasi
rodymui, rodos, buvo per 
mažai darbininkių. Buvo 
daug susidomėjimo parody
ta Įvairių valgių pagamini
mui. Prie šeimininkių rei
kėjo dar ir sekretorės, kad 
būtų galėjusi parašyti pa
vadinimus įvairių valgių 
pažymėti kaip daromi. Ta
da būtų buvusi ir pamoki 
nanti paroda, 
žinome,
tik jūs pamėginkit patys 
paruošti tokią parodą. Tai
gi, ir aš neapsiimu. Aldona

PRANEŠIMAI
Marųuette Park. — Šv. 

Kazimiero Akademijos Rė
mėjų 8 skyriaus susirinki
mas Įvyks antradienį, bal. 
3 d., parapijos salėje, 7:30 
vai. vakare.

Kadangi balandžio mėne
sį švęs gimtadienius trys 
veikėjos:-fin. raštininkė O. 
Radzukyna?, vice pirm. A. 
Banaitienė ir nuoširdi vei
kėja E. Karnauskienė. kiek
viena žadėjo atnešti į susi
rinkimą po ‘Birthday Cake’. 
Pirm. J. Urbienė atneš do-

Simono Daukanto draugi
jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, ba'andžio 
1 d., 12 vai. dieną, Chica
gos Lietuvių Auditorijos sa
lėj. Susirinkimas yra svar
bus, todėl kiekvienos narys 
privalo būtinai pribūti. Ku
rio esate pasilikę su mokės 
čiais. būtinai pasirūpinkite• -te ■
užsimokėti,. P. K., sekr.

%

Tiesiog Ten, Kur Busas 
Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

Tačiau kaip 
lengva kritikuoti,

ARD 2-ro

mus
ska

bė

vedė

Padėka
Bridgeport.

skyr. vajaus bankietas, ko
vo 18 d., visais atžvilgiais 
pavyko. Žmonių buvo pi ma
telė svetainė. Ir kodėl ne? 
Pirmiausiai, paremti seseles 
o antra — pasisotinti 
darbščiųjų šeimininkių 
niais valgiais. Ir tai 
‘‘points”!

Vakarą sumaniai
mūs dvasios vadas kun. S. 
Gaučias. Gražią ir turinin
gą programą išpildė mokyk
los vaikučiai vadovaujant 
komp. A. Pociui. Širdingai 
esame dėkingi. Programą 
paįvairino F. Vaišvilos ska
mbi solo. Nemažiau prisidė
jo prie vakaro Banionis gra
žia deklamacija. Dėkui a- 
biem, ilgai neužmiršim jūs 
pateiktų minčių.

Gerb. kalbėt' jams taria 
me nuoširdų ačiū.

Galutinai dėkojam visiems 
biznieriams ir pavieniams 
asmenims, kurie savo auko
mis rėmė šią pramogą.

Komisija taria ypatingą 
nuoširdų ‘•ačiū’’ visoms dar 
bininkėms ir šeimininkėms 
ir patarnautojoms.

Sesučių maldos ir pašiau-

VELYKOMS
MAISTO REIKALAISI

10,000 BONKŲ

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimai

MONARCH

Ll Q U O R

STORE
3529 So. Halsted St

atvykite i;—

NATHAN
KANTKR 

MI.ietuvl£kai>
Žydakaa”

Iš Mrs. Grace Green na
mo, 2918 So. Michigan avė., 
vagys paėmė S158, du žiedus 
ir šiek tiek rūbų.

i 1

ir galėsite lengvai 
tokį, kuris patiks.

Lietuvių yra pilnai 
tais meno šedevrais,

c-

PETRONĖLĖS LUTKUS

Kur Rasite Pilną Pasirinkimą
ji ,

Įvairiu Valgiu Produktų.

S34 West 35th St
BIJIDGEPORTE

YARds 3129

• DEGTINES
• BRANDES
• EUM’O

*

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS

Phone: YARDS 6054

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą,
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi j Mūsų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų 
išsirinkti

K»

• ALFRED VASAITIS •
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1926 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 1003
KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE’I

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

Y tudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Daugelis
patenkinti 
kuriuos nūs padirbome jiems.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Prie pirmos progos atvykit 
į mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

‘Prisidekite prie J.A.V. karo laimėjimo — 

pirkite kuodaugiausia Karo Bonų.

Split by PDF Splitter
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
j=rv=už U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Kur tai pietų Pacifike

Seaman first class John 
Urba gimė 1927 m., kovo 24 
dieną, Chicagoje, III. Baigė 
Šv. Kryžiaus lietuvių parapi
jos pradžios mokyklą, tar
navo Šv. mišioms. Jis lankė 
Mt. Carmel high school du 
metus, ir paskui įsirašė į 
U. S. Navy, birželio 13 d., 
1944 m. Vėliau po kelių die
nų išvyko į Great Lakęs, o 
dabar yra kur nors pietų Pa
cifike.

Kiek numato!
BOSTON. — Mažiau kaip 

po dešimties metų, pasibai
gus karui. Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse būsią 400,- 
000 lėktuvų, — pareiškė 
William A. M. Burden. ko
mercijos sekretoriaus padė
jėjas. Po karo padidėsią 
vilinė aviacija.

Ištraukė iš uoės

KARO REIKMENYS PACIFIKO FRONTUI

f

t Pakraščių sargyba dviem laivais į vieną salų Pacifike 
ątg abenus kareiviams maisto ir karo reikmenų. Viskas 
į kraštą iškraunama pačių kareivių pečiais. Sunkus dar
bas. Pirkime karo bonus, padėkime tęsti kovą iki per
galės. (U. S. Signal Corps photo)

MILIJONAIS MAISTO PORCIJŲ BUVO IŠDALINTA 
ALKANIEMS ŽMONIEMS. MAITINA ŽMONES, KU
RIE YRA LIGONINĖSE IR PRIEGLAUDOSE.

I

C1

1

JOHN URBA, 
Seaman first class

* # *

John Urba, Seaman 
class, yra šv. Vardo draugi
jos narys. Jo tėveliai, Vin
centas ir Agnieška gyvena 
Town of Lake, Chicagoje. III. 
Taip pat ten gyvena jo trys 
seserys, ir jis turi vieną bro
lį, kuris yra seržantas ma
rinuose.

i

l
I

first

Automobilyje rado 
100 svarų sviesto

CHICAGO. m. — Benja- 
mįn Beller, 4228 Kenmore 
avė., nugabeno Summerdale 
avė. policijai šimtą svarų 
sviesto, kurį jis rado savo 
automobilyje, užpakalinėje 
sėdynėje. Policija sužinojo, 
kad sviestas priklauso My
kolui Robbins’ui, restorano 
savininkui, 4955 Sheridan 
rd.. ir jam sviestą sugrąžino.

Apie tai teko sužinoti pra
eitą ketvirtadienį.

Kiek surinko?
Chicagos viešų mokyklų 

vaikai laike penkių savaičių, 
baigiantis kovo 23 d., surin
ko 8.101,353 svaras seno po- 
pierio.

Mrs. Helen Larson, 33 me
tų, 1501 W. Jackson blvd., 
buvo išgelbėta iš upės, kai 
įšoko nuo Polk str. tilto. Ji 
kovo 28 dieną buvo ligoninė
je rimtoje padėtyje.

Ji pareiškė pirmojo dis- 
trikto policijai, kad “Johnny 
daugiau manęs nebemyli”. 
Policija pareiškė, kad ji pa
likusi savo namą anksti ry
tą kovo 28 d. po ginčo su 
savo vyru John.

200 slot mašinų polici
ja konfiskavo

CHICAGO. III. — Du 
tus slot mašinų, už $20.000 
vertės, Warren avė. policija 
konfiskavo praeitą trečiadie
nį po to. kai gaisrininkai jas 
surado kovojant su gaisru 
dviejų aukštų name, 1651 
Madison str.

Raymond Sayers. 43 metų, 
negras, namų sargas, pareiš- 

policijai, jog mašinos bu- 
naudojamos vasaros me- 
ežero laivuose.

kė 
vo 
tu

šim-

Miami policijos stotyje

Nusišovė Įtartas žmogžudystėje
——————————————— •

BANDĖ PABĖGTI VYRAS APSIRENGĘS MOTERIŠ
KAIS RŪBAIS. AREŠTUOTAS TRAUKINYJE DĖL 
CAB VAIRUOTOJO MIRTIES.

VATIKANAS. — šimtas 
trisdešimt dvi popiežiaus 
valgyklos, įrengtos dvide
šimt dviejose Italijos pro
vincijose. išdalino daugiau 
kaip 2,200.000 maisto porci
jų per mėnesį, tai kainavo 
beveik 11,000,000 lirų. Apie 
tai pranešė Popiežiaus Ko
misija. kuri teikia pagalbą 
pabėgėliams.

Beveik 5,000,000 maisto 
porcijų, kainuojančių apie 
16,000.000 lirų, bus parūpi
nama kiekvieną mėnesį, rū
pinantis popiežiui Pijui XII. 
kai dar 182 valgyklos bus 
atidarytos greitu laiku.

* * *
RŪPINASI PABĖGĖLIAIS

v

Mergytė, 8 metų, 
tėvus

MIAMI. Fla. — Vyras, i 
įtartas žmogžudystėje, nu
sišovė čia policijos stotyje, j 
kovo 28 dieną, po bandymo 
pabėgti iš miesto anksti ko
vo 28 dienos rytą, nuduodant 
kaipo moterį.

Policijos kapitonas Eddie 
Melchen pareiškė, jog vyras 
buvo atpažintas kaipo Ro
bert M. Allison. turįs apie 
25 metus amžiaus, užsiregis
travęs Cincinnati drafto 
boarde.

Melchen pasakė, kad Alli
son buvo “beabejonės” (be- 
yound a doubt) vyras, kuris 
nužudė David Newman, 
Miami Beach taxi vairuoto
ją. vėlai šeštadienio vakare, 
kovo 24 d.

Allison buvo sulaikytas 
kai jis bandė važiuoti trau-

E. David Coolidge, 2 metų 
vaikas, iškrito pro atdarą 
langą iš antrojo aukšto, 1633 
Monroe str.. Evanston, pra
eito trečiadienio vakare. Vai-, 
kas buvo nugabentas į 
Evanston ligoninę. Vaikas 
krisdamas tik alkūnę nusi
braižė. Jo tėvas yra pietva
karių Pacifike.

Teisingumas reikalauja — 
Lietuvai nepriklausomybes!

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 

DUODAM PASKOLAS 
Ant

UŽ MAŽESNI NUOŠIMTI

ICių
BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS greitas ir teisingas

UNDER U. 8. GOVERNMENT 8UPEBVISION

A

STANDARD 
FFDFRAT 
SAVINGS

ANT)
»DAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Virginia 11414192 Archer Avė.
JUSTTN MACKIEWICH, Prm. and Mgr.

kiniu, ir buvo nugabentas į 
policijos stotį klausinėjimui..
Melchen pareiškė, kad Alli

son laukė, kad būtų paimta 
jo pirštų nuospaudos, ir stai
ga jis ištraukė ginklą ir šo-Į 
vė sau į smilkinį.

Pasak policijos praneši
mo Allison buvo apsirengęs 
suknele, sweateriu. ir užsidė
jęs dirbtinus plaukus (wig- 
paruką), kai jis buvo areš
tuotas.

Popiežiaus komisija dar 
aprūpina 90,920 pabėgėlių, 
ir turi 164 vyskupijų šalpos 
centrus. Planuojama atida
ryti dar 180 šalpos centrų 
vyskupijose, ir nemažą skai
čių parapijose šalpos centųų.

Popiežiaus komisija mai- 
| tina 93,540 asmenų kiekvie
ną mėnesį įstaigose. Čia 
įskaitoma asmenys, kurie 
randasi ligoninėse, senelių 
prieglaudose, vaikų namuo
se.

Mary Ann Martinkus, 8 
metų mergytė, 3648 W. 58th 
str., išgelbėjo savo tėvų gy
vybes, patraukiant gaisro 
alarmą, kai ji išgirdo juos 
šaukiant jų rūbams užside
gus. Jos tėvas Alex, 45 me
tų, keitė aliejų savo auto
mobilyje, kai elektros lem
putė sudužo, keliant elektros 
vielą. Sudužimas sukėlė ugnį 
aliejuje ir ugnis pagavo Mar- 
tinkaus aliejuotus rūbus. Jo 
žmona Anna, 41 metų, ban
dė gelbėti vyrą, bet ir jos rū
bus ugnis pačiupo.

Jų duktė Mary Ann pašau
kė gaisrininkus. Abu tėvai 
sunkiai apdegė.

Laiške į-
Rašo, kad

PO POPIERIŲ PASLĖPĖ

* *
TEIKIA PAGALBĄ 
KITIEMS KRAŠTAMS

Įvairios Įdomios
....ŽINIOS

Vyras, kuris nužudė New- 
maną. paslėpė lavoną po ru
du popierių, paskui 
cab.

Specialus oficieris, 
sugauti vyrą, buvo
sužeistas, bet jis atsisukęs 
sužeidė pabėgusį.

FBI kaltina vyrą, kad jis...

Padėjęs koją po traukiniu

pavogė

bandęs 
sunkiai

r ■ •

___________
REIKĖJO KOJĄ AMPUTUOTI TAIP PAT AREŠTAVO 

IR JO MYLIMĄJĄ...

DETROIT. — Valdžios in- 
vestigacijos biuras (FBI) 
pranešė kovo 28 dieną, kad 
buvo areštuotas buvęs ka
reivis kaltinamas, jog jis pa
dėjo savo koją po einančio 
prekinio traukinio ratu, kad 
išvengus užjūrio tarnybos. 

Į ir ieškojo atlyginimo. Taip 
pat FBI areštavo buvusio 
kareiviu mylimąją (sweet- 
heart).

Suimtieji, sučiupti Phoe- 
nix, Ariz., buvo atpažinti 
kaipo buvęs pfc. John H. 
Buell, iš Claverdale. Calif.. ir 
Mrs. Gladys Riley, pirmiau 
gyvenusi Ardmore. Okla. 
Buell’s kairioji koja buvo 
amputuota Percy Jonės ar
mijos ligoninėje, Battle 
Creek, Mich.

Chicagoje >
Įsilaužė

Maj. Anthony A. May, 32 
metų, pranešė policijai, kad 
vagys įsilaužė į jo automo
bilį, kuris buvo pastatytas 
netoli Sherman viešbučio, ir 
paėmė už $2,000 karo

♦ * *

Smarkus vėjas
Vėjas išmušė didelį

dos langą. 5937 Broadway, 
praeitą trečiadienį ir sužei
dė du praeinančius asmenis.

* ♦ *

bonų.

Gimė penkios...

VVASHINGTON. — Mrs. 
Ada H. Turner. negrė, praei
to antradienio vakare pa
gimdė penkias mergytes 
ąuintuplet), bet 6 vai. iš ry
to praeitą trečiadienį, kovo 
28 d., mirė.

Popiežius taip pat teikia 
kitų kraštų žmonėms, kurie 
nukentėjo nuo karo, pagalbą.

Popiežius labai dėkingas 
amerikiečiams katalikams 
už jų atsiųstą pagalbą, kuri 
duoda daugiau galimybės iš
tiesti popiežiui artimos mei
lės ranką nukentėjusiems 
nuo karo audrų.

Atsisveikino
VATIKANAS. — Popie

žius Pijus XII priėmė au
diencijoje Hubert Guerin, 
laikiną Prancūzijos ministe- 
rį prie Švento Sosto, pirm 
sugrįžtant į namus. Jacąues 
Maritain. žymus katalikų fi
losofas. dabar yra Prancūzi
jos ambasadoriumi prie Šv. 
Sosto.

Vėl

ROMA. — Popiežius Pijus 
XH kovo 28 dieną kalbėjos 
su Myron Taylor, preziden
to Roosevelt pasiuntiniu prie 
Vatikano, ir su Edward 
Flynn, demokratų vadu. Tai 
buvo antras Flynn pasikal
bėjimas su popiežiumi.

I

paro-

Pavogė žiedus
Vaino West, 2900 Mildred 

avė., pranešė policijai, kad 
vagys įėjo į jo namą, ir pa
vogė rankinį laikrodį ir du 
žiedus už $90 vertės.

• * *

Iš Byford pradžios 
kyklos, 5600 Iowa str., buvo 
pavogta rašomoji mašinėlė.

Pasveikino
------------------------------- — , 4--------------

PARYŽIUS. — Popiežius 
Pijus XII pasveikino La 
Croix laikraščio štabą, pra
dėjus spausdinti laikraštį La 
Croix (Kryžius) Paryžiuje.

LONDONAS. — Trisde
šimt tūkstančių britų' mer
gaičių, ištekėjusių už Kana
dos kareivių, tariasi su Ka
nados vyriausybe, kad joms 
būtų leista atvykti į Kana
dą gyventi prieš karui bai
giantis. Apie tai buvo pra
nešta kovo 26 dienos vaka
re.

Jų aplikacijas įteikė Ka
nados Wives informacijos 
biuras ir pagalbos centras, 
įsteigti Londone Kanados 
valdžios.

X Aleksandras Umbražū- 
nas iš Roseland šiomis die
nomis gavo laišką iš Lietu
vos nuo brolio. Rašo, kad 
Emilija (turbūt, sesuo) gy
va, gyvena su dviem dukte
rimis, o sūnūs — Sov. Są
jungoje (Sibire): vienas Ka
zimieras Salikamst mieste, 
o kitas — —Aleksandras 
Užbeistan valse, 
domu štai kas.
Kazimieras Sov. Sąjungoje 
“gerai gyvena”, bet, kadan
gi ten šalta, tai prašo at
siųsti “šilto apsivilkimo, ar 
apsimovimo”. Geras gyveni
mas ir neturėjimas šilto 
drabužio skamba labai keis
tai.

X Barbora-Julija Šlioge- 
riūtė, duktė žinomo seno 
Chicago veikėjo ir mūs dien 
raščio bendradarbio J. Šlio
gerio, įstojo į U. S. kariuo
menę. Dabartinis jos adre
sas: Pvt. Barbara J. Sloge- 
iįJV, A-€)l$419 Co.- 6-21st 
Reg., 3rd V7AC Training 
Center, Ft. Oglethorpe, Ga. 
Jos tėvai dabar gyvena ir 
veikia Bridgeporte.

X Dolores Lutkus, jau
niausia duktė biznierkos 
Lutkienės, 634 W. 55 Str., 
šiomis dienomis išvyko atos 
togų pas dėdę Tupikaitį į 
Los Angeles, Calif. Tupikai- 
čiai Los Angeles turi dra
bužių siuvimo įmonę ir vie
ną gražiausių mieste gyve
namųjų namų. Lutkienė sa
vo valgomųjų daiktų krau- 
tuvėje šventėms, sako, tu
rės viso ko. Krautuvėje man 
dagiai patarnauja patyręs 
bučerys P. Vaičkus.

X Jučus restoranas Tcwn 
of Lake šįmet mini 20 metų 
sukaktį šaunaus patarnavi
mo savo kostumeriams. Sa
vininkai yra Vincas, ir Kot- 
rina Stulpinai, kurie pasta
ruoju laiku buvo išvykę po
ilsio į Floridą. Tuo tarpu 
mirus Vinco motinai, Stul- 

ipinienė turėjo nutraukti po
ilsį ir grįžti į laidotuves.

i

118 metu moteris
RIVERSIDE, Calif.— Mrs. 

Ramirez Trujillo, 118 metų 
amžiaus, mirė nesenai. Ji tu
rėjo gerą atmintį.

LIGONINĖ DŽIUNGLĖSE

Assam apylinkėje, Indijoj, Amerikos vyriausybė pasta
tė ir įrengė šią ligoninę kareiviams sužeistiems Burma 
kovose. Ligoninė vadinasi U. S. Army General Hospital.

X Edvardo I. Petronio 
vardui įamžinti, praeitą sek
madienį prie 46 ir Talman 
gatvių atidengta tarnybos 
lenta su jo vardu. Iškilmė
se dalyvavo ir Darius-Girė- 
nas postas, žuvęs kare Pet
ronis gyveno adresu 4508 
S. Rockwell St.

I
X Viktoras Skurauskis 

šiuo metu vieši namie pas 
tėvus, gyvenančius Brighton 
Parke. Jis yra karo aviaci
jos kadetas ir kovo 11 d. 
baigė mokslą Columbus Ar
my Air stovykloj, netoli Co
lumbus, Miss. Namie yra 
baigęs Kelly High School.

X Šv. Kryžiaus parapijos 
skolų atmokė j imo 
tas bus gegužės 20 
paskelbta parapijos 
nyje “Skelbėjas”.

X Ona Sereikienė, Town 
of Lake biznierka, ilgametė 
“Draugo’’ skaitytoja, grįžo 
iš atostogų, kurias praleido 
pas savo sūnų Monee, III.

bankie- 
d. Taip 
biulete-

Pirkite karo bonus
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