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Rusai Nutraukė Savo Sutarti su Japonija
3-čioji Armija 132 Myk Nuo Berlyno;

Šiaurėje Persikėlė Per Weser Upę
PARYŽIUS, bal 5.—Trečioji U.S. armija pasistūmėjo 

pirmyn iki 132 mylias nuo Berlyno Schlotheim rajone.

PARYŽIUS, bal. 5.—Britų 2-os ir Amerikos 9-tos armi
jų kariai šiandien persikėlė per Weser upę, ir pasivarė 
iki 20 mylių nuo Hanover tvirtovės, iš kurios, atrodo, na
ciai nešdinasi, pasitraukdami iki Elbe upės, kuri teka tik 
50 mylių nuo Berlyno.

Anot raportų iš fronto, britų 7-toji šarvuočių divizija 
randasi tik 38 mylias nuo Bremeno, didelio Vokietijos 
uosto.

Pirmoj armijos kariai pradėjo naujas atakas sunaiki
nimui iki 150,000 sugautų nacių Ruhr klony, pasivaryda
mi keturias mylias šiaurvakariuose nuo rytinio apsupimo 
galo.

Devintos armijos divizijos šiaurryčiuose nuo Ruhro 
pasivarė pirmyn net iki 28 mylių ir užėmė Herford. Det- 
mold. Bad, Oeynhausen ir Neheim. ir baigė.išvalyti Teu- 
toburger perėjas netoli nuo praeito Bielefeld.

Sąjungininkų lėktuvai skrido per lietų atakuoti nacių 
virtines traukiančias rytuosna. į Elbe, paskutinę upę 
prieš Berlyną. —-------

Lakūnai sakė naciai už- kiečių rajone šiaurėje. Ame 
kemša kelius nuo Weser rikiečiams bevedant pasida- 
iki toli už Hanoverio.

Trečios armijos- tankai 
važiuoja Į lygius Tu ringi jos 
laukus už Gotha. ant kelio 
i Jelna. Amerikiečiai skuba 
Leipzigo link ir arčiau su
sijungimo su rusų armijo
mis rytuose, maždaug 160 
mylių atstume.

Septintoji armija veržiasi 
per kietą opoziciją p a sku
timas 34 mylias į
burgą. Prancūzai yra 
mylių nuo Stuttgart ir ap
supa Juodąjį Mišką.

Naciai išsprogdino visus 
tiltus per Weser upę ameri-

I
IAMERIKOS KARYS ŠAUDO Į PRIEŠO SNAIPERIUS

u. S. 1-os armijos karys taiko šautuvą į priešo snaiperius Wershau mieste. Vokieti
joje. Gatvėje matosi artilerijos šovinių sprogimas. Amerikos 1-oji ir 9-oji armijos su
jungė jėgas sunaikinimui Ruhr klony sugautos nacių jėgos.

Pareiškė, Jog Tas Daroma Dėlto, Kad
1 •

Japonai Padeda Naciams Prieš Rusus
; ------------------ »

VVASHINGTON, bal. 5. — Vyriausioji komanda prane
šė, kad kare prieš Japoniją Gen. MacArthur vadovaus vi
soms žemės jėgoms, Adm. Nimitz vadovaus visiems laivy
no daliniams, ir Gen. Arnold visoms aviacijos jėgoms.

X.

Nuern-
20

vimo derybas su nacių gar
nizonu Minden 'e, britų tan
kai pradėjo tą miestą ata 
kunti iš šiaurės, tuo nutrauk 
darni derybas. Naciai tuo
met išsprogdino paskutinį 
tiltą ir pasitraukė.

Ties Hamelin, 9-toji 
mija stovi 158 mylias 
Berlyno ir 58 mylias
Brunswicko. lėktuvų staty
bos centro.

Keturios 3-čios armijos 
šarvuočių divizijos įsiveržė 
į Turingi jos lauką. Viena 
jų okupavo Muelhausen, 140 
mylių nuo Berlyno.

ar- 
nuo 
nuo

i

BRITAI VERŽIASI 
Į ŠIAURE ITALIJOJE

ROMA. bal. 5.—Aštuntos 
armijos kariai sukonsolida- 
vo savo pozicijas siaurąjam 
Italijos krante tarpe Valli 
Di Comacchio ir Adrijos jū
ros. ir pasistūmėjo šiaurėn 
arčiau Porto Garibaldi.

Kaip toli pasivaryta, ali- 
jantų štabas nepasakė. Ka
riai yra Porto Garibaldi 
srity, beveik keturias my
lias už paskutinių raportuo- režimu, bet išbėgo Vokieti- 
tų pozicijų prie Valletta ka- j°n ir. sakoma, žuvo Berly-

Suokalbis Prancūzų 
Valdžios Nuvertimui

PARYŽIŪS, bal. 5.—Po
licija pranešė, kad suokal
bis prieš va'stybės saugu
mą buvo sutriuškintas, su
areštavimu 17 vadų pože
minės organizacijos, kuri 
yra dalis pręr-naciškos pran 
cūzų populistų partijos.

Tai partijai vadovavo Ja-i 
cques Doriot, kuris kolabo- ne?u nelaiminga.I

i ravo su naciais po Vichy

Rusai Jau Įsilaužė Į Vienos Miestą
LONDONAS, bal. 5. — 

Rusai jau Įsilaužė i Vienos 
miestą. Maskvos raportai 
sakė r”sai pereina per Du
nojų tarpe užimtos Bratis
lavos ir 
prisidėti 
mo.

Rusai
trijos sostinę, 
vos, jau užimta du aerodro
mai, vienas rytuose nuo 
Baden, kitas tuoj į pietus

nuo Vienos, o trečias, 
ryčiuose, jau apšaudomas.

piet- I

Austrijos sostinės, 
prie Vienos puoli-

nori apsupti Aus- 
Anot Mask-

Rusai sakė didelės tankų 
grumtynėm vyksta Vienos 
priemiesčiuose. Nacių ra
portai sakė rusai varosi j 
St. Poelten. 30 mylių į va
karus nuo Vienos.

nalo. Britams keliantis per ne alijantų lėktuvų atakos 
kanalą, nacių priešinimasis metu.
padidėjo. Prancūzijoje pasilikę na

riai buvo kontakte su Marš.
Petain grupe Singmaringa- 
ne, Vokietijoje, ir planavo 
nužudyti De Gaulle vyriau
sybės narius ir atlikinėti 
visokį sabotažavimą.

Ickes Laukia Įsakymo
Parimti Kasyklas

WASHINGTON, bal. 5.— 
Kietų kūrų administrato
rius Ickes sake • - tikisi
gauti įsakymą ■ »į per
imti minkštos anglies ka
syk'as.

Sakydamas, kad anglies 
padėtis esanti ‘•blogesne 

” Ickes pa
reiškė. kad 13 United Statės 
Steel fabrike furnisų turė
jo užsidaryti, ir kad iki ryt 
vidurdienio, kitas 20 turės
užeidaryti.

I

KARO BIULETENIAI

Amerikos Nuostoliai
Pakilo iki 892,909

WASHINGTON, bal. 5 —

sakė J. A.

I
I

I

Rusai taip greit užėmė 
Bratislavą, kad tiltai skers 
Dunojaus upę gal bus neiš
sprogdinti.

i

Užėmė Dar Vieną Philippinų Salelę
MANILA, bal. 5. — Maj. 

Gen. Brush 40-tos divizijos 
kariai antradieny užėmė 
Masbate salą, ir tuoj išlais
vino jos sostinę. Gen. Mac
Arthur sakė Masbate užė
mimas perkerta japonu lini
ją j Rytu Indijos salas.

Amerikiečiai užtiko tik 
mažą japonų opoziciją. Mas 
bate saugo vakarinį priėji
mą prie San Bernardino 
pratakos tarpe Luzon ir Sa- 
mar.

kinta daugiau priešo pozi
cijų. Lėktuvai iš Philippinų 
atakavo lanonu okupuotą 
Hong Kong.

SU U.S. MARINAIS, Oki- 
nawa, bal. 5.—Marinai taip 
greit varosi šiaurėn Okina- 
wa saloje, kad lėktuvai tu
rėjo jiems pristatyti mais
tą ir vandenį.

Negros saloje 8-tos armi
jos kariai užėmė Silay ae
rodromą. Cebu saloje sunai-

GUAM, bal. 5.—Amerikos 
kariai, verždamiesi pietuos- 
na į Okinawa salos sostinę

U. S. radijo Europoje 
sakė naciai evakuoja civi
lius iš Bremeno ir Hambur
go.

—Naciai sakė U.S, 5-toji 
armija pradėjo didelę ofen
syvą vakariniam Italijos 
krante.

—Nepatvirtintas raportas Karo Sekr. Stimson prane- 
sakė 3-čioji armija pasiekė šė. kad armijos ir laivyno 
Hartz kalnus, tik 120 myliu jėgos nuo karo pradžias pra 
nuo Berlyno. rado 892,909 vyrų jėgą, ar-

—VVashingtone reiškiam? ba 20.047 daugiau nuo pra- 
pasitenkinimas dėl Rusijos eitos savaitės pranešimo 
žygio atšaukiant sutartį su . apie nuostolius. 
Japonija. Dabar spėliojama 
ar Rusija paskelbs 
prieš Japoniją.

—.Japonai sakė jų 
atmušė amerikiečičų 
Okinavva saloje.

karą

kariai 
ataką

Naha buvo sulaikomi dides
nės opozicijos. Japonai var
toja tankus ir artileriją.

Vieno korpuso kariai sto
vi 3.000 jardų nuo Machina- 
to aerodromo ir tik keturias 
mylias nuo Naha.

Amerikiečiai jau valdo 80
kv. mylių, arba šeštą dalį ORAS
visos salos. , Giedra. Truputį šilčiau.

Admirolas King Ragina 
Amerik? Laikyti Bazes

i NEW YORKAS. bal. 5.— 
Kalbėdamas prieš Politinio 
Mokslo Akademijos susi
rinkimą, Adm. King, laivy
no viršininkas,
Valstybės turi po karo pa
laikyti savo užjūrio bazes 
ir “tinkamą laivyną, pasi
ruošusį veiksmams.”

Jis sakė. “Kaip i'.gai J.A. 
Valstybės gali kautis, sta
tyti, laimėti ir atidavinėti— 
galų gale vėl kautis, staty
ti, laimėti ir vėl atidavinė
ti?”

I

POPIEŽIUS DĖKOJO
AIRIJOS ŽMONĖMS

DUBLINAS, bal. 5 —Min. 
Pirm. De Valera gavo iš 
Popiežiaus Pijaus XII laiš
ką, kuriuo dėkojama Airi
jos vyriausybei ir žmonėms 
už maždaug $400000 dova
ną nuvargusių Italijos žmo
nių šelpimui.

Sako Raudoni Painiai 
Parduodami New York

WASHINGTON. bal. 5.- 
Sen. Wheeler (Dem.Mont.) 
sakė raudoni racionavimo 
pointai, gaunami iš OPA, 
yra pardavinėjami mėsinin
kams New York o mieste 
“$6 už tūkstanti.’’

KALENDORIUS
Balandžio 6 d.: Šv. Celes- 

tinas; senovės: Žintė.
Balandžio 7 d.: šv. Epi- 

fanijus; senovės: Minvydas.

VĖL ATAKAVO REICHĄ
LONDONAS, bal. 5. -

Daugiau negu 1,200 Ameri
kos bomberių ir 600 naikin
tuvų šiandien atakavo du 
didelius naciu ginklų arse
nalus, geležinkelius ir aero
dromus Miuncheno ir

; ernbergo srityse.

LONDONAS, bal, 5.—Maskvos radijo pranešė, kad Už
sienio Komisaras Molotovas informavo Japonijos amba
sadorių. kad negalima pratęsti Rusi jos-Japonijos neitra
liteto sutarties, kadangi Japonija kovoja prieš Rusijos 
alijantu.s, J.A. Valstybes ir Angliją, ir todėl ta sutartis 
’ ’ nustojo reikšmės.”

Maskvos pranešimas nieko nesakė apie Rusijos inten
cijas dėl ateities santykių su Japonija. Nota buvo įduota 
Japonijos ambasadoriui 3 vai. po pietų, bevykstant vy
riausybės pasikeitimo krizei Japonijoje.

Sutartis buvo pasirašyta 1941 m. balandžio mėnesy. 
Buvo visokių spėliojimų dėl to. ar Rusija ją nutrauktų 
pirm negu San Francisco konferencija prasidės bal. 25 d.

Rusų nota pačioj pradžioj pabrėžia. ‘‘Neitraliteto su
tartis tarpe Sovietų Sąjungos ir Japonijos buvo pasirašy
ta 1941 m. balandžio 13 d.—tai yra pirm Vokietijos ata
kos ant SSR. ir pirm karo tarpe Japonijos iš vienos pu
sės ir Didžiosios Britanijos ir J.A. Valstybių iš kitos pu
sės.” %

Nota pridūrė: “Nuo to laiko padėtis žymiai pasikeitė. 
Vokietija užpuolė SSR ir Japonija—Vokietijos sąjungi
ninkė—padeda pastarajai karę prieš .SSR.”

Sutartis šiaip būtų galiojus iki 1946 m. balandžio mė
nesio. Jos nutraukimas įsigalioja balandžio 13 d., tik 12 
dienų prieš San Francisco konferencijos pradžią.

Maskva sakė Japonijos ambasadorius, Naotake Šato, 
“žadėjo pristatyti sovietų valdžios pareiškimą Japonijos 
vyriausybei.’’ .. ...

Daug kas manė Rusija 
nutrauks tą sutartį tam, 
kad galėtų dalyvauti pasi
tarimuose apie karą Pacifi- 
ke San Francisco ir 
konferencijoje Iki

kitose
Jaltos

kiant sutartį su Turkija, 
tačiau, Rusija pareiškė, kad 
ji nori derėtis su turkais 
dėl naujos sutarties.

Nota japonams davė su
prasti, kad Stalinas nema-

konferencijos, tačiau, Stali- no daryti naujos sutarties 
nas vengė žygių, kurie su
pykintų japonus.

Tai antra neitraliteto su
tartis. kurią Rusija atšau
kė pastaruoju laiku. Nutrau

su Japonija.
Yra ženklų, kad Rusija 

buvo pranešusi Anglijai ir 
Amerikai apie tos sutarties 
nutraukimą.

Nuvirto Japonijos Koiso Vyriausybė
LONDONAS, bal. 5. — 

Japonijos vyriausybė, ku
riai vadovavo Gen. Kuniaki 
Koiso, krito iš priežasties 
imperijos militarinės. kri
zės, ir Imperatorius Hirq- 
hito paskyrė Adm. Grafą 
Kantaro Suzuki sudaryti 
naują kabinetą.

Suzuki, 77 metų amžiaus, 
yra vyresnysis vyriausybės 
vyras, nesusirišęs su jokia 
militarine klika.

I Koiso ir jo ministrai atsi
statydino “dėl padėties rim
tumo,” kas reiškiar vis di
dėjančias nelaimes, baigiant 
Okinavva invazija, 325 my
lias nuo Japonijos.

Pranešimas sakė “daug 
stipresnė administracija bus 
sudaryta,” ir 
po pasitarimų 
vyresniaisiais 
zuki.

imperatorius 
su imperijos 
parinkęs Su-

Eisenhower Mano Naciai Nepasiduos
WASHINGTON, bal. 5 — 

Gen. Eisenhower pranešė 
Prezidentui Rooseveltui. kad 
vra ga’imybės, jog neįvyks 

nacių“aiškus militarinis 
pasidavimas.”

Laiške prezidentui, vy
riausias elijntų komandie- 
rius Europoje numatė ilgą 
kovą prieš nacius partiza
nus. Jis rašė, kad jis tikisi 
pradėti operacijas, kurios

Nu- . “bent dalinai išvengs parti
zanų kontrolės by kurioj

didesnėj srity.”

Pasiremiant vokiečių jė
gų praeita elgsena, Eisen- 
hovver sakė yra galimybės, 
jog “V-E diena turės būti 

pačių proklamuota,” 
kekių nors aiškiu ■ / 
opozicijos susmuki- 
pasidavimu.

mūsų 
vieton 
nacių 
mu ar

Prezidentūra sakė tokia 
prok'amacija veikiausiai bus 
padaryta paties Eisenho- 
vver.
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ĮDOMIOS ŽINIOS IS PHILA., PA.
BALSAS PRELATO 
HAWKS’O

LIETUVIAI 
DARBUOJASI

Mes dažnai girdime, arba 
ir nelietuviškuose laikraš
čiuose ir skaitome, kaip kas 
nors apie Lietuvos da’ykus 
klaidingai išsireiškia. Su
prantama. tas mums sutei
kia nemalonumo ir dėlto mes 
dažnai net sakome, jog toks 
asmuo yra neprielankus mū
sų, lietuvių, tautai.

Tačiau, taip sprendžiant, 
mes dažnai ir apsirinkame. 
Kartais ir kuo geriausi 
mums kitataučiai, kaip kad 
ir šis monsignoras Hatvksas, 
kalba klaidingai, arba nors 
netikslingai, ne dėlto, kad 
jie norėtų mums pakenkti, 
bet dėlto, kad kartais gerai 
mūsų tautos ir Lietuvos isto 
rijos nežino.

Lithuanian American Re- 
publican League of Phila- 
delphia darbuojasi dėl lie
tuvių. Per sies organizaci
jos intensyvį pasidarbavimą, 

I šįmet tapo išgautas iš Go- 
vernor Edward Martin pri
pažinimas Lietuvos Nepri
klausomybės pask e 1 b i m o 
dienos, Vasario 16. Penn- 
sylvanijos valstijoje. Už tą 
malonų lietuviams aktą, gu
bernatoriui yra dėkingi ne 
tik šios organizacijos na
riai, Philadelphijoje. bet ir 
visos Pennsylvanijos lietu
viai.

Juo vieningesni būsime, 
tuo de ugiau nuveiksime; rei 
kalinga visų lietuvių talka. 

! Užsibrėžtų darbų lietuvių 
naudai yra daug. Reikia ■ 
veikti.

Philadelphijoje šiuo metu 
į “runija” į Magistrate urė
dą Respublikonų tikietų jau 
nas. energingas, drąsus lie
tuvis William M. Paschali, 

^718 Callowhi’l St., Philadel- 
phia, Pa. Primary balsavi
mai bus birželio 19 d. Kiek
vieno šio miesto lietuvio pa
reiga yra balsuoti už lietu
vį Wm. M. Paschail. kurs 
nesigaili nei brangaus lai
koj nei pinigų, Lietuvos ir 
lietuvių gerovei. Šiuo kar
tu dabokime, kad mūsų lie
tuvių balsai netektų sveti
miems, bet lietuviui. Kaip 
tą pilnai atsiekus? Kiekvie
nas pilietis prašomas pasi-

PRAGARAS OKINAWA SALOJEi nijos įspūdis. Bet juo gi
liau įsiklausoma, tuo labiau 
pastebima disonansų sutar
tinė ir pagalios muzika pa
sidaro sava, artima, maloni. i

Didysis New Yarko mies
tas užima 364.4 ketvirtainių 
mylių plotą; gyventojų tu
ri 7,625.000. Turi 492 žais
mių vietas ir 764 mažesnius 
paikus, kurių plotas užima 
17,405 akrus žemės.

Kansas valstybės rūmai, 
Topeka mieste, kainavo $3,- 
200,000.00. Konferencijos sa 
lėj ant sienos yra nupieštas 
vien a s didžiausių • ‘Covered 
wagon” paveikslų su sekan
čiu parašu: ‘’They crossed 
the prairie as of old the 
|'

pilgrims crossod the sea. to 
mate the West as they 
East, the homestead of 
free.’’

the
the
X

Teisingumas reikalauja —
Lietuvai nepriklausomybės

LIETUVIAI DAKTARAI

£eL HEMlock 3700
Rez. tel. PROspect 61'36
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

<158 So Kedzie Avenue

SKLANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—fe kasdien 
Išskiriant trečiad. ir sekmad.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—

' Res. TeL: MIDway 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 vaL dieną.

Štai, vienas pavyzdys. 
Philadclphijoje esamas karš 
tas tėvynainis-veikė jas, Kri- 
štopas Žemaitis pastaruoju 
laiku prel.' Edvardui Hawk- 
sui padovanojo knygą: ‘Tim? 
less Lithuania’ ir dabar šis 
prelatas nuolat rašo edito- 
rialus į vietinį savaitrašty; 
‘•The Catholic Standard an\l 
Times” ir yra bičiuliu lie
tuvių tautos. Jis dėkt>ja už 
tą knygą ir sykiu prisipa
žįsta, kad jam anksčiau ne 
viskas būva aišku Lietuves 
dalykuose. Savo padėkos 
laiške jis taip rašo:

“Dear Mr. Žemaitis. 
Thank you so much for 
sending me the beok Time- 
less Lithuania. I have learnt 
a great deal from it. I knew tarti tuojau su pačiu kan- 
that in the early days cf 
tre spread of Christianity 
to the shors of the Baltic 
that Lithuania was a great 
statė, būt with most other 
people and I was net clear 
in regard 
ship that 
land...”

Ir kad
apsirikimų esti, taip sakant, 
devynios galybės, prelatas 
Hawksas tame laiške dar ir 
taip rašo:

...“I remember a story a- 
beut the Versailles Peace 
Conference. Lloyd George is 
supposed to have been mix- 
ed up in his geography. 
Someone said to him: Mr. 
Lloyd George Latvia is a 
Baltic Statė not a Balkan 
Statė!”

to the 
it had

relation- 
with Po-

tokių nežinojimų.

Paragink savo pažįstamus, 
kad jie 1945 metams užsisa
kytu dienraštį “Draugą”.

Nenutraukiamos atakos iš Amerikos karo laivų ir lėk
tuvų sudaro tikrą pragarą japonams Okinawa saloje. Ši
tos atakos ruošia progą mūs karių invazijai kitose ilgos 
Ryukyu salos vietose. (Acme-Draugas telephoto)

Atveža naujų žinių 
iš Lietuvos

1
Į
i

Prieš karą Lietuvoje bu
vo atgaivinta senovinė Lie-Springfield. Iii. — Bsnd

rojo Amerikos Lietuvių Šal- tuVgs skudučių muzika. Sku 
QA ..K.. .. . .

didatu arba su viršminėtos 
organizacijos nariais ir val
dyba. kuri susideda iš šių 
veikėjų: Klem. Stefonavi- 
čius. pirm.; Wm. M. Pas- j 
chall, vice pirm.; P. J. Sa- 
tinskis, vice pirm.; adv. M. 
M. Šilkas, patarėjas; Frankj 
Pūkas, rašt. F. P.

pus Fondo 84 skyrius ruo
ši i prakalbas ir gražią pro
gramą ateinantį sekmadienį 
(balandžio 18-tą), 7 vai. va
kare, parapijos salėje. Prin- 
cipaliu kalbėtoju yra pa
kviestas ir atvykti pasiža
dėjo Lietuvos konsulas Pet
ras Daužvardis. Mūsų ma
joras taip pat 
dalyvauti. Bus 
tos kalbėtojai.

Ateikite visi.
te naujausių žinių apie Lie
tuvą. S. J.

pasižadėjo 
ir kiti vie-

Išklausyki-

Tiktai ta tauta taurėja ir 
gyvėja, kurios moterys my
li vien tai. ir pasiš»enčia 
vien tam, kas yra išmintin
ga, gražu, gera, teisinga ir 
kilnu.

dutis yra primityvis muzi
kos instrumentas. Jis daro
mas dažniausiai iš uosio me
džio. dūdelės pavydalu, vie
nu galu kiauras. Tas galas 
taip nudrožtas, kad pridė
jus pr.’e apatinės lūpos pu
čiant išduotų balsą. Juo sku
dutis trumpesnis, tuo jo to
nas aukštesnis. Pilname 
skudučių komplekte tokių 
dūdelių yra 8. Skudučiuoja 
ne vienas žmogus, bet keli 
du, keturi, šeši. Skudučiai 
yra- laukų, kalnų, miškų mu
zika. Jos reikia klausytis iš 
tolo. Gražiai vasaros vaka
rais jų muziką galima gir 
dėti už kelių kilometrų. Pir
mą kartą girdint skudučius, 
ypač senoviškas sutartines, 
giesmes, susidaro disharmo-

į

I
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Svečiai lošėjai!
Kewanee, III. — Atvely

kis, balandžio 8 dieną, čia 
bus triukšminga ir reikš
minga diena. Tą dieną iš 
Chicago atvažiuoja grupė lo
šėjų “‘Teta iš Kalifornijos”. 
Kun.
daug pasidarbavęs tame lo
šime
kelionės reikalais.

| Visi kevaniečiai ir apy
linkės lietuviai, atsilankyki 
te į parapijos salę 4:30 vai. 
popiet.

TeL YARds 4641

I. RIMDZUS, D. C,
CHLROPRAKTORIUS

19 Metų Patyrimo 

4649 So. Ashland Avė. f
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vaL vakare, 
šeštadieniais visa diena.

<*
Į

Jonas Vyšniauskas

dabar rūpinas visais ATVYKSIU I JŪSŲ NAMUS 
Su Visais

CASH PINIGAIS

Kvieslys

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• BUMO

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS

NATHAN
KANTER 

“l.k-tn vlAkM
Žyrlnk*a”

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St
Phone: YARDS 6054

Už Jūsų 1935 iki 1942
AUTOMOBILIŲ

Gali būt išdėvėtas, arba kaip 
naujas, sudaužytas, suskilęs 
inžinas arba apdegęs ir ne
išmokėtas.

TIK PAŠAUKIT

ROY KLIMAS

CROFORD W

ĮJOS. F. BUDRIKĮ
i
!
i 
i 
i 
i
i
| 

s Pas mus rasite dideli pasirin- I 
I kimą jvairių rakandų, kaip pa- j 
į vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių j 
| su Gasu ir Anglimis kūrenimo I 
! ypatybėmis, ir daug kitų na- I 
j manas reikalingų reikmenų.
| Mūsų Jewelry skyriuje rasite I 
į Auksinių Žiedų su Deimantais, j 
■ Auksinių Plunksnų, Rankinių j 
Į Waterproof Laikrodėlių ir t. t. = 
j Šių dalykų galite įsigyti ant į 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ
* _ _  _ !
Į BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 1

VALANDOS:
| WCFL., 1000 kil., nedėlios vak.-9:30 I j WHFC, 1450 k., Ketvergo vak..-7:00 j

=

!
I
i
i 
i o
I

Didžiausia Lietuvių Į 
Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plonks- 
naa'lr Įvairius 
kitokius auk
sinius daiktus 
oi PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

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 Mari kalina in
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A KASS
JEWELRY — WATCHMAJKEB

— MUSIC

4316 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių 
iri pigesnį nooAimtj — be komisine 

PAS

Į

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

T

RAKANDŲ ir JEVVELRY
KRAUTUVĖ

3241 S. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS

Tel. CALumet 7237

Ofiso TeL .... VIRginia 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 Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandose 3^-8 popiet.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHTRURG 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Res. Tel. REPublic 0054
Jeigu neatsUlenla —

Šauk KEDzie 2868 
VALANDOS:

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

Trečiadienio vakarais Ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį

1 " U---------------------

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pami. 
Ha s. ( Jablonskis)

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUC-iJOS NARIAI
....... .............y

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Otfice TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMON AITIS

PRANEŠIMAS
Mes taisome visokių išdirbvsčiu 
REFRIGERATOKS-STOKERS 

ir WASHING MACHINES 
------★------  

DARBAS PILNAI 
GARANTUOTAS 

KAINOS PRIEINAMOS
Telefonuokite

Polar Refrigeration 
Service

- Armitage 3979 -
Taipgi perkam ir parduo
dam visokių išdirbysčių Refrige- 
rators, Stokers ir Washing Ma- 
chines. Taipgi kitokius įtaisymus.

Bukite Malonus 
SAVO AKIMS!

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

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinta. karia prajau

na riaą aklų (tempimą.

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

OFTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampaa lt-toa
Tule fonas t CANAJL 0523, Oiioa^o

OFISO VXLANT>O3!
Kmmus* »4i ka uų liM •>

Trečiad. 9:30 a. m. iki 1 p. m. 
Šeštad. 9:80 a. m. iki 7 p. pa.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURC 
4645 So. Ashland Ave....c

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak
Nedėliomis, 

vakarais
Office TeL
Namų TeL

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
2423 West Marąuette Road

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

leL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

VaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vak. 
Trečiadieni 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

TeL YARds 5921
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8.30 
756 West 85th Street

trečiadienio tr Britadienlo vakarai* 
Oflra. yr* uidaryta..

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau
doną j] Kryžlą.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

ToL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CinRITlGAS

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Slekmad^ Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3211 West GGth Place
TeL REPublic 7868

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CTHRIDGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YARds SIJA

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS FR CHTRURG AS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

I

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS

1’

Pirkite
Karo Bonų

ši<»> Paskolos Yra llaronKh — 
Statylmi. Ucnionl.n inmi. It<‘l ittaii-jtv imui — 
axt mf:xesixii. Miohi.ion ;
PasimodokiK* Zvmonis Xuoxiniėiu kainom*.

TAPKITE FINASsIMAI \epkiki.ai so.mi:

TAI 1*5 KITI-: nuiMi įstaigoje, .lii.u Indėliai 
rūpestingai gloltojami ir ligi S3.ooo.oo ap
drausti imt Federal Saxing. aini l.oan In- 
siiranee < <>r|M>ralM>n.. Jūsų pinigai bus gr«-i- 
tai išmokami jums ant par< ikalax imo.

SĖM U SIĄ ll{ ŽYMIAI SI \ LIETI A IĮ'
Fl\.\.\s|Xft IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

%

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
j TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3236 S. HALSTED ST, 
' --- 1—-- m ■ oi , --- ---
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HELP W A N T E D
I"*,lll|||||!|||||||||||||||||||!||||||||lli||tlill| 
A "DRAUGO” A 
gjg DARBŲ SKYRIUS gg 
iiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiii 

“DRAFGAS" HETP WA.VTID 
ADVEKTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
TeL RANdolpb »488-»48»

HELP WANTED — MOTERYS

G I R L

HELP WANTED — VYRAI

KARO DARBAI
PRIE ALUMINIM CASTENGS

PILNO LAIKO 
DIENĄ AR NAKTĮ

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

2742 W. 36th PLACE

VYRŲ
Svarbiai Karo

Pramonei
Plieno Warehouse

PATYRIMO NEREIKIA
GEROS DARBO SĄLYGOS

CENTRAL
STEEL & WIRE CO.

2924 W. 51st ST. .
Atsišaukit:

Nuo 9 Ryto iki 4 Pp.

SARGO
4 NAKTIS Į SAVAITĘ

JACOB PRESS SONS
3320 S. NORMAL AVĖ.

EX-SERVICE VYRO 
PRIE DARBO KAIPO 
POPIEROS PIOVEJU

Patyrimas nereikalinga, bet nau
dinga.

Pastovus darbas po karo. Virš
laikio, jei norite.

MURRAY ENGRAVING 
COMPANY 

6152 S. VVabash

FOR GENERAL OFFICE WORK
No Shorthand
Some Tyoing

48 HOTTR WEEK 
$39.00 PER WEEK
Good Surroundings

TRICO STAMPINGS, Ine,
2505 VV. CERMAK RD.

ROCKWELL 7905

MOTERŲ AR MERGINŲ 
DEŠRŲ ŽARNŲ ATRINKĖJŲ 

Su ar be patyrimo 
BOBSIN CASING CO. 

941 W. 37th ST.
YARds 4711

TYPISTS

P ART TIME

OR

FULL

GOOD

S+eel

TIME

PAY

Sales
Corporation
Z ■

3348 S. Pulaski Rd.

j FINISHER—prie vyrų kotų. Pasto- 
I vus darbas, gera mokestis. Atsišaukit

J. MAIY & CO.,
1252 MHAVAVKEE AVĖ.

I

!
Dženitorkų
Valymo Darbai Dėl

MOTERŲ
VAL.: 5:30 vak. iki 12 vid.

SENYVO VYRO atlikti porterio dar
bą. kepyk'oie. Gera, mokestis, pasto
vumas. WARSHAWSKY. 4712 N. 
Kedzie.

Karo Pramonė
★ ★

GRINDERS IR POLISHERS
Patvrusiu Drie stamless nlieno 
jrankiu. Pilnam ar daliniui laikui. 
Po karo progos.

ALLOY CRAFTS
4429 W. Cortland St

Dining Room
Pagelbininkių

taipgi reikia

VYRŲ REIKIA
Patyrimo nereikia

Užtenkamai viršlaikio
Dykai naudos i

CONTINENTAL GLASS CO
841 W. Cermak Rd.

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. 1LL1NO1S

IŠKIRPKITE, ISPILDYKITE IR PASIŲSKITE

fUnit) -

NO

N Par ėst Relative
' (Name)

1 yra
v

(Street Address) (City) t(Zone) (Statė)

->

i

BE 3E

<■ 
l

<■

Pa- 
už-

HONOR ROLL and MEMORIAL REGISTRATION 
DARIUS GIRĖNAS POST No. 271 -

(Šeriai Number)

If died in Service ? Answer: YES

, (Lašt Name)

x (Branch of Service)

t (Rank) t (First Name) (Middle Name)

Please fili in this card (print) stamp and mail at once.'*' We are going to build a 
permanėnt Honor Roll for all the Lithuanian Servicemen of Cook County.

Čia matome kopiją blankos. Ją prašomi išpildyti visi, kurių sū
nūs. dukterys, vyrai, broliai, seserys a r kita giminė tarnauja ka
riuomenėj, bet kokioj dalyje. Blankų galima gauti: klebonijose, 
bankuose, spulkose, didesnėse krautuvėse, draugijose ir t.t. Blan
kos neuždeda jokios obligacijos ir dėlto nereikia bijoti. Išpildytą 
blanką reikia siųsti šiuo adresu: Darius-Girėnas Post No. 271, 
American Legion, 4416-20 So. Western Avė., Chicago, III.

MIRGA - MARGA IŠ ROCKFORD, ILL.
Rokfordiečiai Velykas pra venimui. Sveikino parapijo- 

leido labai iškilmingai. Di- nūs ir linkėjo, kad sekam 
dįjį Penktadienį nuo 12 iki j čios Velykos būtų linksmes- 
3 vai. popiet visos miesto nes, 
krautuvės buvo uždarytos, 
o bažnyčios pilnos žmonių.‘

Mūs bažnyčioj altoriai bu 
vo labai gražiai gėlėmis pa
puošti, dėka seserų kazimie- 
riečių.

Velykų rytą Prisikėlimo 
apeigos buvo 5 vai. Vaikų 
dalyvavimas procesijoj da- ri°s prieš Velykas bažny- 
rė didelio įspūdžio. Choras 
gražiai giedojo. Kleb. kun. 
K. Juozaitis pasakė reikš
mingą pamokslą. Tarp kit
ko pažymėjo, kad kaip Kris
tus prisikėlė iš numirusių, 
taip ir Lietuva ir kitos ma
žos valstybės prisikels lais
vam ir nepriklausomam gy-

I
j

tai yra kad pasibaig- 
I tų karas ir kad visų mūs 
artimieji grįžtų sveiki na
mo.

Žmonių bažnyčioje buvo 
daug. Aukų taipgi daug su
dėta.

Klebonas nori viešai pa
dėkoti toms moterims, ku-

čią gražiai išvalė nuo susi
dariusių dulkių.

1
I

Manė buvęs velnių 
globoje

sūnūs tarnauja kariuome
nėj.

Rašo, 
reikia 
paro- 
svarų

Po Svietą Pasidairius
Pašenavotas profesori au!

Būk loskavas padėti ant 
savo maenaus delno mums, 
paprastiems tavorščiams, ne 
suprantamą rokundą. Ji 
tokia:

Vakarų fronte, arba 
cifiko salose, kur tiktai 
eina amerikonai, tai gyven
tojai juos pasitinka išties
tomis rankomis.; bėga, bu
čiuoja; merginos kareiviams 
ant kaklo kabinasi; mote
rys verkia iš didelio džiaugs 
mo. O kai rytų fronte užei
na naziai. ar balšavikai, tai 
gyventojai nežino kur dėtis: 
bėga ten, kur akys neša. Ar 
nepatlumočytum profeso
riau, delko taip yra?

Bimbos išbimbintas

Rašo B.J B.
(Tęsinys)

"Vieną ankstų rytą išėjau 
ant gonkų dar sykį pagal
voti. Saulė tik ką buvo pra
dėjus tekėti. Rasa mirgėjo, 
kaip sidabras, ir palengva 
džiūvo. Paukščiai čiulbėjo 
visose pusėse. Oras buvo 
taip tykus, kad balso aidą 
galima buvo labai toli gir
dėti. Man begalvojant išėjo 
žmona, kurios veide buvo 
galima įskaityti susigrauži
mas. Man jos pagailo. Pri
ėjęs pradėjau raminti ir 
klausti, kas yra, ners gerai 

1 žinojau to priežastį. Apka
binau. pabučiavau taip kaip 
jaunose dienose. Ji nusijuo
kė ir tarė: ‘Tu vis tas pats’, 
žinoma, tas pats, jai atsa
kiau ir pradėjau juokauti 
bei prisiminti jaunąsias die
nas. Pasikalbėjimas buvo 
malonus ir linksmas. Pama
čius mane gerame ūpe, ji 
ėmė egzaminuoti ir prašy
ti, kad pasakyčiau jai, kokį 
santykį aš turiu su velniais 
ir ką tas viskas reiškia. 
Ners aš aiškinausi, jog jo
kių santykių su velniais ne
turiu ir mėginau įtikinti, 
kad ji neprivalo paisyti ką 
žmonės šneka, bet ji užsis
pyrė sužinoti, sakydama: 
•Ką tu man kalbi. Juk tos 
žuvys neišplaukia pačios iš 
ežero’. Galop net supykus 
pradėjo reikalauti, kad pa
sakyčiau jai, kokiu būdu vi
suomet tiek daug žuvies pa
gaunu. Truputį pamąstęs 
priėjau prie jos ir pasakiau, 
kad visame tnme ji yra tei
singa. (Bus daugiau)

EE

Izi, tavorščiau Bimbos iš- 
j bimbintas. Amerikonus gy
ventojai pasitinka su džiaug 
smu dėlto, kad jie žmonėms 
neša ne tik valnastį, ale ir 
duonos, lašinių bei rūbų. Gi 
nazius ar rusus gyventojai 
pasitinka su baime dėlto, 
kad šie užėję ne tik iki nuo
go kūno aprabipa, ale dar 
gyrventojams ant sprando 
užkaria — vieni nazizmą, o 
kiti balšavizmą, kurie reiš
kia pavietrę, badą ir vainą. 
O nuo pavietrės, bado ir 
vainos žmonės ne tik bėga, 
ale da prašo Dievo gelbėti.

Anna Skimienė gavo laiš
ką nuo savo vyro, Sigmuna, 
kuris vakariniam fronte ei
na technical cbserver pa
reigus. Rašo, kad Ameri
kos kariuomenė vokiečius 
taip greitai veja, jog jie 
nespėja mašinas kilnoti iš 
vienos, vietos į kitą, 
kad dėlto kartais 
dirbti iki 12 valandų 
je. Esą, numetęs 40
svorio, bet jaučias sveikus. 
Parsiuntė žmonai daug įvai
rių kraštų pinigų ir skepe 
taičių (nosinių) rankų dar
bo. Sako, kad kaip tik ka
ras pasibaigs su vokiečiais, 
tuomet tuojau galės grįžti, 
namo. Skimienė sako, kad 
jei vyras grįžtų namo prieš 
birželio 2 d., tai sykiu švęs- 
tumėm 10 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Sukak
ties proga ji žada ir dnr. 
“Draugą” užsiprenumeruo
ti. Jos tėvai Andrius ir Teo
filė Škėmai yra "Draugo ' 
skaitytojai.

LRKSA 137 kuopos narė 
Bernice Politikienė šiomis 
dienomis atidarė savo na
me krautuvę — bučernę ir 
grosernę. Ji priklauso taip 
pat ir prie Moterų Sąjun
gos 9 kuopos. Pavyzdinga 
ir mandagi moteris, dėlto 
tikimės, kad biznis jai eis 
gerai. Reiktų visiems lie
tuviams ją paremti. Vieny
bėje būdami tiktai būsime 
galingi, nepalaužiami.

Ar žinai, kad -
New Mexico valstybės gu

bernatorių rezidencija, San
ta Fe mieste, skaitoma se
niausi rūmai Amerikos J. 
Valstybėse, nes virš 300 m. 
senumo. Iki 1901 m. juose 
buvo valstybės parlamentas.

Rosenman: Sueisim su 

Rusų Armija Reiche
LONDONAS, bal. 4. — 

Prez. Roosevelto specialus 
pasiuntinys Samuel Rosen
man sakė jis manąs, jog 
sąjungininkų armijos vaka
ruose ir rusai rytuose “bė
gyje savaitės ar 10 dienų” 
susijungs kur nors Vokie
tijoje. Rosenman ką tik 
grįžo iš vakarinio fronto.

Juozas ir Ona Pilipaičiai 
labai džiaugias, kad sūnus 
Juozas pataikė parvykti iš 
kariuomenės 10 dienų poil
sio kaip tik Velykoms. Pa
viešėjęs turės vykti už van
denų. Pilipaičių viso trys

<■Rockforde ir apylinkėje 
medžiai jau sužaliavę ir dau 
gelyje vietų apie namus žo
lė piaunama. Moterys, mer
ginos darželius ruošia, ly
ses daro, gėles sodina. Ki
tos ruošias apie namus: vie
nos šį-tą taiso, kitos dažo 
iš vidaus ir lauko pusės. Pa
sirodo, kad moterys dabar 
ne tik dirbtuvėse vyrų dar
bus užima, bet ir namuose. 
Nedyvai, kad vyrų kelnės 
(overauzės) taip brangios.

Ūkininkai visur sėja avi
žes ir kitokią pavasarinę 
sėją. Korespondentas-

"DABAR -ATSIŠAUKITE

ILLINOIS 
BELL TELEPHONE 

COMPANY
EMPLOYMENT OFISAS 

MOTERIMS
Street Floor

309 W VVASHINGTON ST.

PRISIDEKITE PRIE KARO LAIMĖJIMO!
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Karo vado Pacifike, gen. 
MacArthur, gimtinė yra 
Little Rock mieste, Arkan- 
sas valstybėje.

Žinokite gerai, kad tikra 
religija yra katalikų religi
ja (tikyba), kurią Kristus 

i paliko saugoti ir toliau 
'skelbti Katalikų Bažnyčiai.

Puikios Darbo Sąlygos
Naujos, Modemiškos Dirbtuvės 
Boulevardo vietoje — Cafeterja 

Gera Transportacija 
Dykai A pd raudos Naudos

FOOTE BROS.
G E A R & M A C H I N E CORP.

5219 S. WESTERN BLVD.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios skelbiasi “Drauge”

Teisingumas reikalauja — 
Lietuvai nepriklausomybės!

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ.

Progos su Vadovaujančia Firma

PATYRU SI E M S
MAŠINŲ OPERATORIAMS 

PAPRASTIEMS DARBININKAMS

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

-L. . ■■■ v ■■ -rk
STASYS LITWINAS SAKO:

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS.” -----------  GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams šieikmenys — insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Beik- 
Vlsokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — VVallboard — Plaster Board— 
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt_

APROKAVTMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vaL ryto iki 5:30 vaL pp.

2E
I

i □E

KLAUSYKITE....
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ’
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS™
PROGRAMA

Iš Radio Stoties
W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,2^

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMA, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vaL vak.
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Išeina kasdien, išskyras sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų - negražiname, Jei neprašo. 
xna tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pas laiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
ko ^spondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją mašinėle), paliekant didelius 
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koiespondencijos laikraštin nededamos.

- Tntered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Un..er the Act of March 3, 1879.

D Jieji Vengrijos vargai
LAISVIŲ LR ŽMONIŲ LIKVIDACIJA

Lo vietų Rusijos kariuomenė j a j ir visą Vengriją už- 
ka.iavo. šiuo metu ji jau Austrijos sostinės Vienos 
priemiesčiuose. Vatikano laikraštis “Osservatore Ro- 
mc-io” kreipiasi j kariaujančius prašydamas saugoti 
tą miestą nuo išgriovimo, nes jis yra žymus gražiais, 
isteriniais pastatais.

jluo tarpu keletą žodžių reikia pasakyti apie tai. kas 
daaosi “išlaisvintoje” Vengrijoje, kurią per keietą me
tų engė Vokietijos naciai, o dabar tą patį jau daro 
Rusijos bolševikai.

ura gaunami pranešimai iš Vengrijos, kurios patvir- 
tin„ ir Maskvos spauda, kad Vengrija, šv. Stepono že
me, yra sovietizuojama plačiu mastu. Ten vyksta to
kie pat dalykai, kaip Bulgarijoj ir Rumunijoj. Mask
von agentai, prisidengdami karo kriminalistų ir koia- 
bo. „cionistų likvidavimo pretekstu, fiziškai naikina vi
so.__ą opoziciją komunizmui. Šiam tikslui esą suorga- 
niz oti “liaudies teismai’’ iš tokių gaivalų, kurie kū
nu ir siela yra parsidavę Maskvai. Dėl to nesunku 
yru įsivaizduoti, kiek tokio "teismo” ištarmėse yra 
teisingumo, ypač kad jis veikia svetimos armijos, tu
rinčios imperialistinių tikslų, okupacijos metu.

x' askvos agentai skubinasi likviduoti kad ir mažiau
sią pasipriešinimą jų planui. Užtenka mesti bet ku
ria 1 žmogui mažiausią įtarimo šešėlį, slaptaji polici
ja^. sučiups ir jis bus vienu ar kitu būdu likviduotas. 

BOLŠEVIKIŠKOS REFORMOS

f „žymėtina, kad “žemės reformą” Vengrijoj imasi 
pra esti Imre Nagi, žemės ūkio ministras, kuris yra 
išė/s visus komunistinius kursus Maskvoje. Todėl ir 
vis,., “žemės reformą” jis taip praves, kad vietos gy- 
ven ojai neteks žemės, nes ji bus sukoiektivizuota. su- 
sov. stinta. Kam bus atimta žemė ir kas tam pasiprie
šins. tas, aišku, bus arba į kalėjimą uždarytas arba į 
Sov.etų Rusijos gilumą ištremtas. Juk taip buvo ir 
Lietuvoj 1940-1941 m., kai Maskva ėmėsi “reformuoti” 
žem.s ūkį ir visą krašto ekonominį gyvenimą.

S. audos žiniomis, visas Vengrijos ne tik ekonomi
nis, bet politinis ir kultūrinis gyvenimas pertvarko
mas pagal bolševikišką kurpalių. Sunaikinama vengrų 
kariuomenė ir policija. Vieton to organizuojama “liau
dies milicija”. Ir šiuo atžvilgiu taip pasielgiama, kaip 
buvo pasielgta Baltijos valstybėse.

BOi iEVIZMO EKSPANSIJA

K 3 aukščiau pasakyta, iš to aišku, kad Vengrijoj, 
kaip ir kituose kraštuose, kuriuos turi okupavę bol- 
ševi ai, eina žiaurus “valymas karo teismai, likvi
davimas visų prieškomunistinių gaivalų, naikinimas 
to i. ašto įstatymų ir institucijų. Ir, reikia pasakyti, 
kad Vengrija nėra išimtimi. Visa centralinė Europa, 
Balt jos valstybės ir Lenkija yra panašioje padėtyje. 
Ir t j kraštų žmonėms yra atimtos teisės į laisvą ir 
nepr: klausomą gyvenimą. Tuo Rusija laužo visas tarp
tautines teises. Tuo ji nesiekia, kad išlaisvintuose iš 
nacių kraštuose susidarytų draugingos Rusijai vyriau
sybės. Maskva siekia panaikinti jų laisvę ir nepriklau
somybę, ten įsteigti komunistine ideologija pagrįstus 
jėžimub.

Ir politiniai Japonija sukrečiama
Didžioji Amerikos ofensyvą Pacifiko sa'ose prieš 

japonus, sudrebino ne tik Japonijos salas, bet ir jų 
politinį gyvenimą stipriai sukrėtė. Vakar atsistaty
dino generolo Kumaki Koiso visas kabinetas. xAtsista- 
tydinimo priežastis esanti: akivaizdoje didžiosios kri
zės duoti Japonijai stipresnę administraciją..

Tai vi§ tik yra svarbus įvykis. Kai karo metu atsi
statydina krašto vyriausybė, tai reiškia, kad pagrin
diniai yra kas- nors negero. Tas negerumas — karo pra
laimėjimai visais frontais.

Į Japonijos valdžią, matyti, stipriai paveikė, kai A- 
merikos jėgos okupavo Iwo Jima salą, esančią 750 
mailių nuo Tokio miesto ir taip pat įsiveržimas į Oki- 
nawa salą, kuri randasi 320 mailių nuo Japonijos nuo- 
savųjų salų.Jos taip pat atsiduria pavojuje.

Gen. Koiso. girdi, užleisiąs vietą valdžioje "stipres
niems” žmonėms. Bet tai nesąmonė. Jo vyriausybė 
taip jau buvo “stipri”, nes sudaryta iš pačių “stip
riausių” militaristų. Nieko “stipresnio” Japonijos ka
ralius nebesuras.

Nežiūrint kas atsistos japenų valdžios priešakyje, pa
dėtis karo atžvi'giu nepagerės. Ji pablogės. Japonų 
visuomenė dar stipriau pajus, kad karalius su savo 
militaristais karą pralaimi ir kad yra pavojų visam 
kraštui būti okupuotam. Toji visuomenė gali pradėti 
nerimti ir naujoji vyriausybė susidurs su naujais sun
kumais.

Atrodo, kad Japonija susilauks ir daugiau nesma
gumų ir "triubelių”.

Baigiant rašyti šiuos žodžius, teko nugirsti per ra
diją, kad Sovietų Rusija nebeatnaujins sutarties su 
Japonija. Tai gali privesti prie Rusijos-Japonijos karo. 
Vadinas, gen. Koiso vyriausybei ne tik karo frontuose 
nesisekė, bet ir diplomatijos fronte ji prakišo. Ir tai 
reiškia artimesnį Japonijos militarizirui ir imperializ
mui galą.

APŽVALGA
Budi, organizuojasi, dirba

Chicagos Lietuvių Taryba (ALT skyrius) rimtai rtio- 
šiasi prie didelio darbo — Antrosios Lietuvių Konfe
rencijos Chicagoje.

Konferencija bus sekmadienį geg’. žės mėn. 20 d. 
Lietuvių Auditorijoj.

Tikslas: 1) Amerikos karo pastangų rėmimas.- 2) "I 
am an American Day” minėjimas; 3) Lietuves laisvės 
ir nepriklausomybes reikalai; 4) Lietuvos Steigiamojo 
Seimo susirinkimo 25 metų sukakties paminėjimas.

Tikslas, kaip matote, labai svarbus. Čia yra apima
ma visi tie dalykai, kurie šiais laikais turi rūpėti kiek
vienam geram Amerikos piliečiui ir sąmoningam lie
tuviui. Tcdėl nestebėtina, jei patriotinėse lietuvių or
ganizacijose rodoma didelio susidomėjimo šia konfe
rencija ir jau nemažas draugijų skaičius išrinko savo 
atstovus.

Gerai, kad dar prieš konferenciją yra šaukiamas 
veikėjų pasitarimas, kuris bus balandžio 17 d. Lietu
vių Auditorijoj. Šiame pasitarime bus apsvarstyti ir 
konferencijos ir dar skubesni reikalai, kurie turi są
ryšio su karo eiga. San Francisco konferencija etc.

Gyvename nepaprastai svarbiu momentu, kuris iš 
mūsų reikalauja budėjimo, organizuotumo ir vieningo 
darbo. Dėl to yra džiugu, kad, kiek ALT centras, tiek 
jos skyriai tai puikiai supranta: budi, organizuojasi, 
dirba.
★

Ir pragaro vartai nenugalės...
Kad Hitleris ir visa jo pragariškoji nacių organizi' 

cija persekiojo ne tik žydus, bet katalikus ir protes- 
tonus, pasaulis apie tai labai gerai žino.

Sunaikinti katalikybę Vokietijoj ir nacių okupuotuo
se kraštuose Hitleris turėjo specialiu- planus.

s

J. E. vyskupas Juozapas Philippe, Luxemburgo ga
nytojas. padarė pareiškimą, iš kurio aišku, kad Hit
leris siekė sunaikinti krikščionybę. Hit'eris buvo už
simojęs likviduoti visą dvasiškiją, kuri buvo svarbiau
sia kliūtimi priversti žmones priimti nacių doktrinas.

Deja, kaip šiandien matome, Hitleris ne tik nepa
siekė savo tikslo, bet jo visos pagoniškos idėjos į dul
kes yra sumalamos. Ir paties Hitlerio likimas nepavy
dėtinas. Gal šiandien jis jau įsitikino, kad Bažnyčia 
— tai nė pragaro vartų nenugalima uola.

Turėtų tą žinoti ir Stalinas su savo komunizmu, kad 
ir jo pastangos sunaikinti Katalikų Bažnyčią ir, aps
kritai. krikščionybę yra visiškai tuščios.
★

Visą šį mėnesį eis senųu bet gerų, dėvėtinų drabužių 
ir avalinės rinkimas nuo karo nukentėjusiems žmo
noms aprengti. Reikalas yra svarbus. Paremkime jį ir 
dazbu ir, svarbiausia, aukokime drabužių, avalinės.

Rašo: K. R.
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KUR NEMUNAS BANGUOJAi

TARPE ASINIS 
TEISINGI MAS

Niekur kitur tik Jungtinė
se Amerikos Valstybėse vra 
aukštinamas tikros demo
kratijos dėsnis:

“lygios teisės visiems pilie
čiams, be tikybos, tautos ar 
rasės skirtumo.”

Bet gyvenime šis kilnus 
dėsnis no visur prigija. Čia 
pasitaiko ne kartą stambių 
iškrypimų. Pavyzdžiui, juo
dukų atžvilgiu Amerikoje ir 
po šiai diena: pastebima 
neigiamas nusistatymas. Ka 
žin kodėl nenorima juodu
kams duoti aiba bent pri
pažinti lygių teisių įvairio
se visuomeninio gyvenimo 
šakose. Tai žymu ypatingai 
švietimo srityje. Bijoma į- 
sileisti jucoukų į baltųjų 
mokyklas. Tos baimės ne
išvengia nė katalikiško^ mo
kyklos. Kai kur ir katali
kai bijo įsileisti į savo mo
kyklas juodukų.

★ ★ ★
Džiugu tačiau pažymėti, 

kad prieš tokį nedemokra
tinį ir nekatalikišką reiški
nį pradėjo kovoti patys ka
talikų kolegijų studentai. 
Neseniai Tautinė Katalikų 
Studentų Federacija suren
gė taip vadinamą "Nacio- 
naūnę Tarprasinio Teisin
gumo Savaitę”. Ji buvo lai
koma 103 katalikų kolegi
jose. dalyvių gi buvo per 
50,000 studentų.

Tos savaitės vyriausiu šū
kiu buvo kova prieš juo
dukų diskriminaciją katali
kų mokyklose. Studentų pri
imtoji rezoliucija reik liau
ja panaikinti dar kur užsi- 
likusį nusistatymą prieš juo 
dūkūs ir atidaryti visur ko
legijų dupis juodukams stu
dentams lygiomis ir drau
giškomis teisėmis.

★ ★ ★
Šis džiuginantis reiškinys 

katalikų studentijos tarpe 
yra be abejo Katalikų Baž
nyčios įtekmės ir akcijos 
vaisius. Reikia mums žino
ti, kad Amerikos Bažnyčia 
vis plačiau vysto apaštala
vimo darbą juodukų tarpe. 
Šiuo metu čia veikia 326 
katalikų misijos skirtos iš
imtinai juodukams. Jose 
dirba 468 kunigai ir 1600 
seselių-vienuolių.

Be to, Amerikos Episko
patas rūpinasi sukelti ka
talikų tarpe bendrai didesnį 
susidomėjimą tarprasinių 
klausimu. Didžiu o s i u o s e 
miestuose, kaip New York, 
Detroit, Chic'go. K a n s a s 
City. Boston, Brooklyn. Wa- 
shington, veikia Katalikų 
Tarprasiniai Rateliai, kurie 
skleidžia visuomenėje teisin
gumo sąmonę juodukų at
žvilgiu.

Tuo būdu sėkmingai auk
lėjama ir ugdoma tikrai de
mokratinis ir katalikiškas 
nnųįį^atymas atsižvelgiant 
į rasinius skirtumus žmo
nių tarpe.

PIRKITE KARO BONUS!

(Tęsinys)
— Užtat išvažiavusi nie

ko nebegirdėsi... palaimą 
rasite patys savyje...

— Seni žmonės sako, be 
tėvų palaimos nesą laimės... 
tėvų prakeikimas lydis vai
kus per visą gyvenimą.

— Ach, tavęs gi niekas 
nekeikia... Rūstauja, bet 
keiksmo nesu girdėjęs?

— Tamsta mokytas ir ge
ras žmogus... patark man. 
kas daryti... Dieną naktį 
mąstau... rodos, nueičiau ir 
pulčiau jūsų tėveliams po 
kojų... melsčiau ir prašyčiau 
atleidimo ir palaimos... Leng 
viau man būtų išvažiuoti į 
tolimą šalį, lengviau gyven
ti su Jeronimu. Ar aš kaita, 
kad negaliu išplėšti širdies 
iš krūtinės ir Jeronimo 
drauge su širdžia.

Klemensas tylėjo, nesu
rasdamas žodžių tam pa
prastam, bet giliam liūde
siui paprastos mergaitės, 
kurios meilė buvo jai taip 
pat kančia... Per kančią į 
laimę, — mąstė, lygindamas 
save ii ją — tik ar bus toji 
laimė? — kas įspės.’..

Sėdėjo abu pievos kups
telyje: netoliese pliuškeno
Nemuno bangos, >ž pievų, 
už kelio, kalno viršūnėje, 
glūdėjo tėviškės sodyba, c 
ten toliau panemunė, nubė- 
gančiom pievom, ties užne
munės miesteliu juodavo su
temų šešėliuose seno parko 
ketvirtainis... Ir tyliai niūk- 
santi sodyba, ir Nemunas, 
ir parko siluetas, ir toji 
liūdna mergaitė — viskas 
tavo brangu širdžiai, į vi
sus plastėjo ji jausmų ver
petais; visus juos norėjosi 
apimti vienu glėbiu ir kiek
vienam savaip tarti paguo
dos bei meilės žodžius.

Pažvelgė į susimąsčiusį 
Viktutės veidą.

— Nežinau, kas patarti, 
kaip tau geriau patarti... A- 
teik į Rasus... gal sugrau
dinsi tu savo liūdesiu mano 
tėvų širdis taip, kaip mane 
sugraudinai. Nieko pikto 
tau ten neatsitiks.

— Aš ateisiu... tik kuo
met?

— Gal ryt... pavakarėj. 
Tuomet tėvai .namie, ir aš 
būsiu.

Sutarę išsiskyrė, nueida
mi kiekvienas savo keliu. 
Ji į kelią Rasų pakalnėje, 
jis pievomis į dvarą.

Kitą dieną Klemensas į- 
spėjo Jovitą ir motiną dėl 
Viktutės atsilankymo. o 
pats pasistengė tuoj po pa
vakarių sulaikyti tėvą sek
lyčioje, lyg pasitardamas su 
juo Adelės ūkio reikalais. 
Motina išvarinėjo visas mer
gas į daržus, vyrai akėjo 
toli už klojimo pasėtą va
sarojų. Namie liko tik savi 
žmonės, ir abi moterys ne
kantravo. laukdamos šei- 
mvngalyje nekviestos vieš
nios.

Niekas nesutiko ateinan
čios Viktutės nei kieme, nei 
priemenėje. Nedrąsiai pra
vėrė ji šeimynines duris, ne
drąsiai peržengė aukštą 
slenkstį ir, Kristų pagarbi
nusi. ten pat pas duris su
stojo.

— Ant um.šj... Sėsk, Vik
tutė... ko stovi, — pakvietė 
Jovita.

Motina tylėjo.
Viktutė priėjo į ją. žemai 

pasilenkusi pabučiavo jos 
ranką ir čia pat prie jos 
kelių suklupusi apsiverkė.

Jai pritarė tylios Jovitos 
ašaros, riedančios per 
skruostus ant stalo, ties ku
riuo ji sėdėjo.

— Ir ko dabar raudi? — 
šaltai paklausė Daagėlienė: 
— turėtum džiaugtis man 
vaiką suviliojusi... Juokai 
tik...

Daugėlienės krūtinėje pik 
tai suplastėjo įžeista moti
nos širdis.

— Atleisk, mamele!.. Aš 
neviliojau, lik mylėjau ir 
myliu.

— Tai ir mylėk sau, ir 
važiuok sveika... Nesiklau
sei nieko pamylėdama — iš- 
v ažiuok nenorima.

. (Bus daugiau)
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AUKLĖJIMAS
MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA

VIRTUVĖ *** IR★ 
★ ★ MADOS

K A R I N Y S
— Vaikai, kelkitės, jau 

aušta! Šiandien nėra laiko 
miegoti, bus graži diena. 
Pusrytį baigiu j'u virti, kel
kit. prauskitė?. kalbėkit po
terius, valgysime. Tėvui lai
kas į dvarą, mudvi su Liud
vike turime skalbties... Juo
zuk, Juozuk! Negražu mie
goti ligi aušros.

Taip žadino iš miego vai
kus Bendorienė. sukdamos 
apie ugnį.

Vaikai pradėjo ropšties 
-— vienis iš lovos, kitas nuo 
krosnies; papurusiomis gal
velėmis, rąžydamas žiovavo.

Tuo tarpu įėjo Bendorius 
kirviu nešinas.

— Ar išvirei pusrytį? — 
klausia pačios. — man jau 
laikas į dvarą.

— Vaikai, spėriai' Ko ry
žotės po kerčias? Pilkit van
denį. Kame praustuvė?

Neatsakydama tiesiai vy
rui, Bendorienė skatino vai
kus ir taisė pusrytį. Nusi
prausę, visi susėdę pavalgė, 
rokuodami kiekvienas sau 
dienos darbą.

— Juozuk, parvežk ratu
kus prie angos, — tarė Liu
dvike. — Reiks mums vež- 
ties žlugtj prie skalbyklos. 
Čia-pat pake'nėję nusi skalb
sime prie duobės: turi būti 
gana vandens po lietaus.

— Juozuk, tu pavalgęs 
nubėk pažiūrėti, — liepė 
motina, — arba stečiai už
sidėk ant ratukų tą. žinai 
pastogėje, lentos papentį ir 
nuvežk prie duobės; pasidė
sime prie krašto atsistoti.

. — Galite vežtie? ir i Ven
tą, jei norite. Pietūs nerū
pės. Aš nepareisiu, — tarė 
tėvas. — važiuosime gantų 
parsivežti. Tolimas kelias, 
pavakarėj teparvažiuosime.

— Duobėje vanduo kaip 
krikštolas, ir pilna kaip a- 
kis, — šaukė Juozukas. — 
*Vakar norėjau maudyties... 
Kad tiek vandens būtų va
sarą !

— Beprotis; Šiuo laiku 
maudyties! — subarė mo
tina Juozuką, ir atsigręžu
si į vyrą: — Na, kaip tu čia 

"-C
Burlap skirts. instead of real pants. and , 

no shoes. stockings or unc!erwear is the Į 
uar-imposcd šitie for this homeless Greek t 
hoy and thousarfds likę him. To help pro- < 
teet these war victims against cold and 
d»sease. romui u p all your serviceable 
used clothing. shoes and bedding for the 
l’nited National (Tothing Colleclion. *

būsi be pietų? Įsikišk bent 
duonos kąsnelį; nors pasku
tinis papentėlis baigiasi, ką 
darysi.

— Kas man ta duona?! 
Sena, kieta, nenoriu! — nu
mojo ranka: — vakarienė 
bus skanesnė.

— Tik tu, Juozuk, ne
lakstyk. sėdėk troboj su 
vaikais; mamos nei Liud- 
oūkės nebus. Žiūrėk man vai
kus ir nesimuškite, nes gau
si!

Atsikėlęs siautėsi švarką.
— Juk me® nesimušame.

— teisinosi Juozukas. — 
Budriuos Jonukas, kaip at
lekia. pagauna ratukus va
žiuoti...

— Na, na. Tik. sakau, sė
dėk troboj, — pertraukė tė
vas. išeidamas pro duris.

— Žiūrėk, nenurėkinkite 
Mare’ės, — pridėjo motina.
— Valgykite greičiau, vai
kai! O tu, Liudvele, taisy
kis. siauskis, dėsimės žlug- 
t į. Kas dabar diena, sutems 
mums besiskalbiant.

— Aš kaip-je gatava, tik 
tu. mama, pati taisykis.

Juozukas išbėgo pro du
ris; mažieji vaikai prašė į- 
pilti dar bulbienės. Motina 
ou Liudvike apsitaisė žlugti- 
niais drabužiais, ėmė suk- 
ties aplink katilą su nušu
tintais skalbiniais. Juozukas 
įbėgęs pasigyrė:

— Nuvežiau lentą, pame
čiau prie skalbyklos- Jocie
nės .suolelis yra pastatytas, 
kito nereiks. Vandens su’ig 
kraštais, o taip tyrus, dug
nas matyti.

Susidėjus jau skalbinius, 
motina Juozukui dar kalė.

— Juozuk, žiūrėk man 
trobą, išsišluok aslą, maz
ginį nusimazgok, priskusk 
t ilbių vakarienei. Žiūrėk 
vaikus ir nesimuškite, nes 
gausite vakare. Girdėjot, ką 
sakiau?

— Didžiąją rankinę pri- 
skusk bulbių. tik pilną! — 
pridėjo Liudvike: — Tu vi
sada pamažini, tingi skus
ti...

Je, tokia didelė rankinė!

— bambėjo Juozukas.
— Priskusk, vaikaiti, iš

virsiu košės vakarienei s_ - 
vo vaikams, kad klausykite,
— pridėjo motina išeidama 
pro duris.

— Aš padėsiu nuvežti, — 
pasišoko Juozukas.

— Nereikia! — atšovė 
Liudvike: — čia-pat, į pa
kalnę aš trauksiu, mama 
pastums, nusivešime.

Motina, išgirdusi i, prie
angio, sušuko:

— Tik be kokių pramo
nių!... Sėdėk man viduj ir 
žiūrėk vaikus; pakurk tru
putį .krosnį, kad mums pa
rėjus būtų šilčiau.

Bendoriaus Juozukas visu 
kuo geras buvo vaikas. Nu
teiktas ar nusiteikęs, ir mo
tinėlės paklausė, ir mažuo
sius vaikus padrbojo. ir ką 
liepiamas padirbo, bet be 
galo buvo pra°imanytojas. 
Visokiems prasimanymams, 
visokiems žais'ams jis bu
vo pirmasis.

Išlėkęs kur is akių, visus 
vaikus vadžiojo, vi~ur pra
simanydavo. Sykį, užsiko
ręs ant stogo, maž nenurie
tėjo. vos beįsikibo į koptas. 
Kitą sykį. įšliaužęs į medį, 
su šaka nulūžo, maž ant 
vietos neužsimušė. O jau 
po upį — ko jis nėra ma
tęs!... Į eketį įslydęs, ir 
su ledu įlūžęs; vasarą be- 
meškericdamos maž kiek
vieną sykį, sušlapęs iki au
sų. parėjo.

Dėlto taip jam šįryt abu
du tėveliai kar'tkartėms £U>, 
grūmojo, kad tik troboje 
sėdėtų, kad tik vaikus da
botų ir kulbes skustų.

Print Saros Cush
For More Bonds

Save extra dollars for War Bone 
by making your oira clothes. Pran- 
iag can-eac dancers in chartreur 
and fucksia cn a v.hite foackgroun 
give this print its talking point. Pa 
terns similar to this style are avai 
ablc at pattern counters. ,

* U. 5. TreasiiC ti'iato

žiūrėti, kitam kur į kerčią 
užlindus šaukti ‘‘kukū”.

Juzike, ieškok Petruko, 
— liepė Juozukas.

Kaip jau tą rado, tuomet 
Petrukas nežiūrėjo. Juzikė 
pasislėpė jis ieškojo,.

Mažoji Marelė dar neįš- 
manė s’apstyties; ji atsisto
jusi prie Juozuko vis nu
skustąją jo bulbę metė į 
vandenį; nesulaukdama nu
skustos pliumptelėjo ir ne
skustą iš krepšiuko.

(Daugiau bus)
Juozukas užsidėjo šian

dien mamaitės p: liepimus 
tikrai išpildyti.

— Vaikai, lipkit ant suo
lo, — tarė Juozukas: — ma
tysit, kaip mama su Liud
vike važiuos.

— Aš bėgsiu laukan, ge
riau pamatysiu. — norėjo 
pro duris išeiti m?ža mer- 
ge’ikė.

— Neik laukan! — gynė 
truputį didesni" vaikiukas: 
— nušalsi ir susipurvįsi ko
jas, mamaitė barsis.

— Žiūrėkit, žiūrėkit pro 
langą! — tarė Juozukas.

Du vaiki!, palipusiu ant 
suolo, žiopsojo pro langą • 
Pati mažoji, neg lūdama už
lipti. ėmė verkti. Juozukas 
pribėgęs užkėlė ir visu" trr ; 
f talpino prie lango. Pats ' 
ėmė sukties po trobą. Ni- į 
valė sta’a, nusimazgojo in
dus, išsišlavę aslą. įnešė ■ 
virbų, pakūrė krosnį; pas-į 
k ii. prisirinkęs iš paovi' ; 
bulbių. pasistatęs rankinę i 
vandens. . atsisėdo bulvių 
skusti.

Vaikams atbodo pro lan
gą žiopsoti. Mamaitės ce- Į 
niai nebematyti, tolyn nu- | 
sileido j pakalnę. Nulaipio- i 
ję, žaidė po aslą: prieš kros
nį šildėsi, ant žemės raitė 
si.

Juozuke®, bulbes skuzda- 
m’s, kartu vaikus žadino) 
šnekino: liepė vienam ne- i

5 13 South Dearborn Street. Chicagc 
lettpboHt: Vabašh 5560

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ.

100 METŲ NUO RAŠYTOJOS Rytmetinė Žvaigždė
ŽEMAITES GIMIMO

Šių metų gegužės menes: 
sueina šimt°" metu, kai gi
mė Žemaitė, lietuvių litera
tūros klasikė.

Ji yra mena i®
stambiųjų lietuviu literatū
ros figūrų. Tačiau į pačia 
literatūrą Žemaitė atėjo vė- 
’ai: pirmas jos apsakymas 
buvo išspausdintas, kada au 
torei jau buvo bemaž 50 me
tų amžiaus.

Prieš tai ji buvo papras
ti kaimo moteris, tik kiek 
daugiau apsišvietusi. Ji bu
vo gimusi 1845. metais ge
gužės 31 d. iš neturtingu 
tėvų žemaičių. Nuo čia ji 
gavo ir savo slapyvardį. Nie 
k: ypatingo neatsitiko jos 
ankstyvesniam gyvenime: ji į 
vargo kaimo vargu®, augo, 
m'tė 1863 metų suki’imą ir 
pati gelbėjo sukilėliams, iš
tekėjo už vyro Žimanto. au
gino vaikus, kurių vienas 
dabar gyvena Amerikoje! 
Chicagoje, atliko kasdienini 
namų triūsą ir, be to, mė-. 
go pasakoti visokias gyve
nimo istorijas.

Ji pasakodavo įdomiai. 
Tai pastebėjo ano meto 
šviesuoliai, kaip Pov. Vi
šinskis, ir ją paragino ra
šyti. Pirmasis jos kūrinys 
buvo išspausdintas 1894 me
tais ir buvo pavadintas “Ru

(Iš Žemaitės raštų)
Per visą šį mėnesį ren

kami drabužiai nuo karo nu
kentėjusių t : utų žmonėms. 
Henry J. Kaieer, žymusis 
pramonininkas, yra to va
jaus komiteto pirmininkas. 
Jisai pareiškė, kad yra sie
kiama surinkti 150.000.000 
svarų gerų, vartotinų dra
bužių, avalinės ir patalinės.

flay amateur surgec:;
THE medical divisions of the 

armed forces give excellen* 
service, būt your returned fighter 
may štili have an ailment, phys- 
ic.il or mental. that needs com- 
petent care. Many men are dis- 
charged during convalescence so 
that thcy may enjoy the invig- 
orating benefits of home. fnends 
and a congenial job Professional 
help shotiid be obtamed; prob
lema should not be allowed to 
drag on. Most nervous ailments 
respond well to psychiatric treat- 
ment. Sočiai workers can help 
with farruly and sočiai adjust- 
nients. Vocational counselors can 
aid in the choite of tramins or 
in employment problema.
ILLINOIS SOCIETY FOR 

MENTAL H Y G I E N E

Tai bus milžiniškas darbas, 
bet dirbant bendrai, jis bus 
atliktas.

Kad karo paliestų kraš
tų žmonėms yra reikalingi 
drabužiai. :pie tai jokios 
kalbos nega’i būti. Kur ka
res sunaikino pramonę i: 
ūkius, kur per keletą metų 
1: įvo sustabdyta visokia ga
myba. kur okupantai iš 
žmonių atėmė paskutinį dra 
buž: ir valinę, ten žmonė; 
vaikščioja pusnuogiai ir ba
si? Ir dar negreit jie galės 
pstys sau pa s i g a m i n t i. 
Krikščioniškoji artimo mei
lė mums sakyte sako apie 
reikalą ateiti jiems į pagal
bą.

Dr bužių rinkimo vajuje 
noterys daugiausiai ga;i pa 
sidarbuoti. Todėl National 
Ccuncil :f Catholic Women 
pirmininkė Mrs. Thomas 
Tarriscu atsišaukia į visas 

; noteri' prašydama, k d jo® 
: aliai dalyvautų drabužių 
vajus darbuose. Aišku, kad 
nuo to kilnaus ir būtinai 

į reika’ingo dabo neatsiliks 

dens vakar-s”. Jonas Jab- 
’onskis ta proga jai ir davė 
Žemaitės slapyvardį.

Greitai Žemaitė užėmė žy
mią vietą literatūroje, ir 
tai svarbiausia dėl dviejų 
dalykų: jos raštų kolba bu
vo pilna liaudišku pasaky
mų. turtinga, įvairi; antra, 
-‘os raštuose pirmą sykį taip 
plačiai pasirodė toks tipiš
kas, grynas lietuvis — ly
giai toks kaimietis, kokį gy
venime randi. Tai® atžvil
giais Žemaitės raštai ir šian 
dien yra brangūs ir įdomūs.

Iš viso jos raštų buvo iš
leisti keturi tomai. Geriau
si jos dalykai yra sudėti 
pirmame teme. Iš jos 'py- 
sakų ilgiausia ir labiausiai 
vertinama yra ‘Petras Kur
melis”. Paskutiniame raštų 
tome yra išspausdinta Že
maitės outobiografija.

Geriausiai pas’sekę Že
maitei yra jos ankstesnieji 
kūriniai. Vėlesniuose ji ne
išvengia polemikos, ir jau 
paties gyvenimo paveikslas 
ten nėra toks ryškus, kaip 
pirmesniuose jos vaizdeliuo
se ir apysakose.

Per 'na karą Žemaitė lan
kėsi Amerikoje.

Ji mirė 1921 metais ir bu 
vo palaidota Marijampolės 
kapuose. A. V.

ir lietuvaitės, kurios ypač 
yri jautrios šalpos reika
luose. L-rė

Moteris ne visada būna 
laiminga su tuo. kurį ji 
myli, bet ji visada nelaimin
ga su tuo kurio nemyli.

Tillier 

II hite Blouse H ith Aeir Tuist Easily 
Croclieted Helps Giri Buy Ra r Bou'h

A white blouse is csscntial in en-rv - uit warirobe. and bore is a fr-sh- 
looking one with a ncw Bvist. It is crochoted of crisp cotton in a m"'h 
patiem. with pearl stu<ls added for a sm?r!ly-tailo. ed fmish. Rcside-, 
bcing simple to triake in a short tiinc, crocheted acecssories sveh a; 
this are so incxpcnsive that a giri will have morc money to invest in 
War Bonda. Trta,Hry

Skaisti esi Tu. ryto Rože, 
Švelni kaip sodų lelija. 
Akių slaptingam Tivo grožy 
Ir laimė pinas, ir kančia.

Ne žemės rankų Tu auginta 
Jos purvo Tu nepaliesta.
Būt sužieduotine Tu skirta 
Ir amžiams Meilei sukurta.

Ištiesk meilingą savo ranką. 
Palaimink vi/gstančias mi

nias: 
Nuo skausmo dien:® mūs 

apkarto, 
Tad kas į laimę benuves?

Skaisčioji žvaigžde rytmeti- 
ne,

Lydėk tarp ūkanų, miglų, 
Kai Tavo vardą lūpos mini, 
Širdy taip gera, taip šviesu.

Gyvenini'o žiaurus, audrin
gas

It jura šniokščianti baugiai: 
Tu. žvaigžde ryto stebuk

linga.
Pavojų vėtras išsklaidai.

Tavy tik žvaigždė rytmetinė, 
Pavasario džiaugsmai tyri, 
Tavy viltie mums paskutinė 
Gyvenimo kovos kely.

Dulkelė

MŪSŲ VIRTUVĖ
Kepti žirniai

Reikia pamerkt per nak
tį pusę kvortos džiovintų 
Čielų žalių žirnių. Ant ry
tojaus. truputį pavirink, iki 
bus bent kiek minkštesni. 
Tada į gi’ų molinį puodą 
f boan pot) įdėk tris ketvirt- 
aalis svaro sūdytų lašinių 
(salt pork). Pridėk nusunk
tus žirnius, arbatinį šaukš
tuką druskos, vieną ir pusę 
arbatinio šaukštuko sausos 
muštardos ir 2 šaukštuku 
cukraus. Apipilk verdančiu 
vandeniu, uždengk ir kepk 
viduryje pečiaus visą dieną 
arba bent 7 ar 8 valandas.
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I

vie- 
San
čia

Skaitau šio laikraščio 
n am numeryje žinią iš 
Diego ir nustebau, kad 
atsirado aktyvus veikėjas
keliantis lietuvių vardą. Pa- 
sinorėjo ir man stoti į kom- 
oeticiją ir smulkmeniškai 

’p žindinti “Draugo” skai 
jjus su šia apylinke, oru, 

. aatu, pramone ir čia gy
venančiais lietuviais. Be to, 
juk aš esu ‘‘Draugo’’ skai
tytoja jau bene 30 metų ir 
gyvenus jo kaimynystėj, 
V. ėst Side.

39 ir B.24, keturių m:toru 
j varomus. Tik vienoje Con- 
sclidated kas penkios mir.u- 

Į tės nuvaro nuo ‘ ‘konvero ” 
vieną bomberį ir jis pasike- 
ia iš Lindbergh aerodrome 
ink Tokyo ar Berlyno. Yra 
ir kelios kitos orlaivių ga
myklos, kaip Solar, Rayen. 
Davis. Prie to ir daugybė 
kitokių išdirbysčių, kurioms 
dabartiniu laiku reikia 50.- 
000 darbininkų. Mat, reikia, 
suprasti, kad vienoje tik l 
Consolidated orlaivių dirb
tuvėje dirba 53,000 vyrų ir 
moterų; dar reikalinga ke
li tūkstančiai.

NEGALI PASISLĖPTI CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS Lietuviu dalis

West Sidės žinios
Ateinantį sekmadienį, ba

landžio 8 dieną. Aušros Var 
tų parapijos komitetas eina 
bendrai in corpore prie šv. 
Komunijos per sumą. Po mi
šių klebonijoje bus bendri 
pusryčiai. *

San Diego apylinkės
i

Gyventojai

San Diego ir jo apylinkės 
mis sieliai turi irti 900,000 
gyventojų, čia yra pati di
džiausia laivyno prieplauka; 
be to, čia komerciniai laivai 
uurouoja ne vien Pacifiko 
vandenyse, bet atplaukia ir 
iš svetimų šalių. Žuviniskys- 
tč plačiai išsiplėtusi. čia 
laivais atvelka tuną žuvį ir 
konser\ aoja į kenus.

t

San Diego turi savyje is
terišką reikšmę. Ant kalno 
vra Presidium Muziejus, to
liau Ramona, kur jaunimas 
atsilank: ir gauna “cere
monijas apsivedimo”, pakal
nėje yra pirmosios katalikų 
misijos rūmai; čia vienuo
liai yra mokinę žmones Die
vą pažinti, o stabmeldžiai 
buvo dažnai užpuldinėjami 
ir kankinami.

Nuotraukoj vienas japonų mažųjų (midget) submarinų 
ir tcrpsdinių laivų Okinavi salos slėptuvėj. Nežiūrint kur 
japonai paslepia savo laivus, amerikiečiai lakūnai juos 
suranda. Ne tik suranda, bet ir nuskandina. Ir šioj nuo
traukoj vos nepataikyta j laivą pirmoji iš lėktuvo pa
leista bomba. (Acme-Draugas telephoto)

Tą pačią dieną, vakare, 
parapijos sa'ėje įvyks bin- 
go parengimas, kurį rengia 
Altoriaus Puošimo draugi
ja. Visas pelnas yra skiria
mas parapijos naudai. Pa
rengimas prasidės 7 vai.

Klimatas

Klimatas yra panašus Cha 
cagos ir apylinkės; nebūna 
k.ršta vasara, o žiema esti 
kaip Chicagoje, spalių ar 
balandžio mėn.; užtektinai 
esti lietaus rudenį, žiemą ir 
pavasarį. Vasarą viskas pra 
deda džiūti; z kur ka’r.uo
tą, tai nuo saulės spindulių 
išdega viskas: palieka tik 
juoda žemė. Pats gražiau
sias laikas čia būna rudenį 
žiemą ir pavasarį. Tad čia . 
prisigrūda visokių paliegė
lių, senių. Ir aš nuo savęs 
pataria turintiems širdies 
ligą, nervuotiems, ar bijan
tiems šalčio, atvažiuoti ki
tą rudenį į San Diego ir pa
buvoti. Klimatas čia svei
kas ir užtektinai saulės; žie
mą gėlės žydi ir visokie vai
siai noksta ant medžių. At
važiavę čionai ieškokite lie
tuvių, kurių gyvena pusėti
nai didokas skaičius — šei
mynų ir pavienių.

Sentee miestelyj buvo pir
mutinis vandens tvenkinys 
pastatytas laukams drėkin
ti. grūdams malti ir gyvu
li? ms girdyti. La Mėsa, prie 
miesty San Diego, yra aukš
tas kalnas Helis, ant jo vir
šaus pastatytas didelis bal
tas kryžius ir naktį elektra 
apšviečiamas; didelė daugy
bė visokių įvairumų su him- 
poauditerija keliems tūks
tančiams žmonių susėsti re
liginėms apeigoms. Tas kal- 

saugaja San Diego iš 
pusės, nes nuo tos pu- 
guli didžiausia kalnu j 
su savo viršininku Cu-.

ta. Nors aš šioje apylinkė
je gyvenu jau trys metai, 
vienok tokio lietuvio, kaip 
J. Petrauskas, neteko gir
dėti. Vienas Los Angeles 
žm?gus man sakė, kad La 
Mesi gyvena ir vadinas sa
ve lietuviu, bet visa kalba 
šeimynoje esanti lenkiška. 
Be to, čia gyvena Bronius 
Žibąs (turi gražią reziden
ciją, žmoną ir augina dvi 
dukteris); Frances žibienę, 
autorė šio straipsnio; Jio- 
zas Petraitis-Peters su šei
myna: jis čia užsiima teisių 
praktika ir yra vyriausias 
Consolidated kompanijos 
employment manager; Stan- 
ley T. Straukas iš Chicago

(Rcse’and); Juogas Caplis 
gyvena EI Cojon City; Ju?- 
zas Kujali 
Meca;
kienė iš Brighton Park, Chi
cagos, San Diego; Balčai- 
čiai (tėvas, sūnus su šeimy
na) ; Valteris Kairis gyve
na National City ir dar ke
lios šeimynos, kurių pavar
džių nematau reikalo minė
ti.

is gyvena Costa 
Petronėlė Yanuš'us-

Per paskutinį laiką Krikš
to sakramentas buvo suteik
tas dviems naujiems para- 
pijonams. Kovo 24 d. pa
krikštyta Lynn Marie Ber- 
tolli, 2145 W. 23 Place. Jos 
tėvai Chester ir Marie Ber- c
tolli; po tėvais motinos var
das Petraitytė. Velykų die
ną krikštą gavo Marian 
Harrąan, 2156 W. 23 St. Jos 
tėvai Edward ir Mary Har- 
man.

Susisiekti su virš minėta 
vieta ir kad kas norėtų dau
giau žinoti apie pietinę Ka
liforniją. prašomi man pa- narys. 
brėžti laiškelį: Frances Ži- 
bienė, 8048 Culovvee St,, La 
Mėsa, California.

Frances Žibienė

Pramonė

nas 
rytų 
c-.ės 
eilė,

į yameca. 8,000 pėdų aukščio, 
ir gražiai sniegu pasipuo
šusi žiemos mėnesiais. Iš. 
vakarų pusės Pacifiko oke
anas su daugybe salų ir i- 
lankų. Nuo pietų pusės Me- 
xico valstybės siena, o iš 
šiaurės — kalnuotos, dirvo
nuojamos. nuskurusias lau
kų platybės ir už 130 mylių 
didysis Los Angeles metro
polis.

Lietuviai

J
DANGIŠKASIS DVARAS

ARBA
ŠV. LIUITGARDOS MALDA

Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge
lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šių knygutę -
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite, 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina 
prieinama. TIKTAI 15 CENTŲ. Siųskite 
užsakymus sekančiu adresu:

t t

kitos

Kny- 
visai 
savo

LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.
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Raud. Kryžiui
Raud. Kryžiaus aukų rin

kimo vajaus mėnuo pasibai
gė. Tačiau kvota dar neiš- 

Į pi'dyta. Tad vajus prailgin
tas ir aukos bus renkamos 
kol reikiamoji suma bus su-

Minėjo gimtadienį '
Brighton Park. — Kolo

nijos ir draugijų veikėjai 
Veronikai Gečienei, gimta
dienio proga, duktės ir žen
to I. Mack name buv? iš
kelta puota, kurioj dalyva- Ke^a- 
vo giminės, ir draugai: Pleč 
kauskai, Šeputienė, M. Kon- 
drotienė, B. Cicienas, J. Pu- 
ke’ienė, E. Širvinskienė, A. 
Snarskienė ir reiškė nuošir
džius linkėjimus, sveikatos 
ir toliau darbuotis katalikų 
tarpe.

Jos dukrelė ir sūnūs sve
čius pavaišino vakariene. 
Gražu yra matyti vaikų mei 
lė, užuojauta ir pagarba sa
vo tėvams. Gečai išauklėjo 
du sūnus ir dvi dukteris, 
kurių viena yra šv. Pran
ciškaus vienuolyne (sesuo 
Petronėlė). Ji taipgi mamy
tei prisiuntė sveikinimą ir 
dovaną.

Dovana įteikta solenizan- 
tei ir nuo susirinkusiųjų.

Gyvuok ilgus metelius mū 
su bendradarbe. Lai Dievas 
duoda jums sulaukti daug 
linksmų gimtadienių.

Ten buvus

L 
i

i

Lietuvių kveta taip pat 
neišpildyta. Lietuviai visuo
se šios šalies darbuose bei 
vajuose, pasirodydavo šau
niai. Tad ir šiame vajuje 
negalima atsilikti.

Raud. Kryžiaus darbai y- 
ra kilnūs, garbingi ir jo rei
kalai labai dideli. Tad kiek
viena organizacija, draugi
ja ir pavieniai asmenys te- 
prisideda su stambesne au
ka.

Duodant savo aukas, kaip 
draugijos taip ir pavieniai, 
visuomet duokite per savo 
lietuvių komitetą. Kiekvie
noje kolonij?je randasi lie
tuvių komiteto pirmininkai. 
Tad savo aukas priduokits 
jiems kad nueitų lietuvių 
kreditan. E, S.

Rytoj laidojamas Ant'- 
nas Vaičekauskas, kuris mi
rė balandžio 3 d., Co?k 
Ccunty ligoninėje. Per ko
kia dvylika metų jisai yra 
buvęs parapijos komiteto

ko- 
Šv. 
Jis

%

Namus
Farmas

AK

Automobilius

C. ALLEN

Tas. kurs geidžia uždary
ti kito burną, turi pirma 
užčiaupti savąją.

(Alešauskas)

Phone Virginia 9493
[ii

NORIU PIRKTI
UŽ CASH

Dėl susitarimo šauk—

Republic 6051

A
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PASIRUOŠĘ ATKERŠYTI

REMKITE TUOS, KURIE 
SKELBIASI *• DRAUGE”.
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San Diego miesie ir apy
linkėse yra užtektinai ’ie- 
uvių, kad suorganizuoti klū 

bą, ar ratelį; ir gal, netoli 
moję ateityje bus tas atlik-

Pramonė yri gana dide- 
Daugiausiai gamina or

eivius, kaip Liberators, B-

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. JChicago 8, Illinois *

Kreipkitės su užsakymu:
/ /

Du Amerikos kariai Worms mieste, Vokietijoj, ant sto
go dairosi pasislėpusio pasalingo nacio, kurs nušovė til
to sargybinį, ir pasiruošę tuo pačiu jam atkeršyti. (Acme- 
Draugas telephoto)

KAINA —$3.50 e

.JruuLsta Siancli
nariai ar

Ko
ne-

na-draugijos 
Verbų sekma-

Tai sužinosi perskaitęs
Proif. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENC. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

§ia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga 

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

su-
Sa-

gie-

Virš 200 vyrų prie 
komunijos

Brighton Park. — Atei
nantį sekmadienį daugiau 
kaip 200 vyrų eis prie šv. 
Komunijos Šv. Vardo drau
gijos dvasinės puotos die
noj mūs bažnyčioje, per 8 
vai. šv. Mišias.

Anot kun. Stasio Valuc- 
ko. kapeliono, vyrai ši? j 
lonijoj labai susidomėję 
Vardo draugijos veikla, 
pasakė:

“Per praeitą šv. Komuni
jos dieną virš 150 vyrų ėjo 
prie šv. Komunijos. Tai y- 
ra didelis dvasinis pasise
kimas. Vyrai vieningai dirb
dami Bažnyčiai geli daug 
atsiekti. Tad, visi vyrai šios 
kolonijos įstokite į Šv. Var- 
d? draugiją. Ateinantį sek
madienį eikite prie šv. 
munijos visi 
nariai.”

Šv. Vardo 
riai dalyvavo
dienyje bažnyčioje šventoje 
Va’andoje, kurią vedė kun. 
V. Mikolaitis ir kun. Valuc- 
kas. Pamokslininkais buvo 
kunigai Stasys Gaučias, L. 
Grinis ir V. Urba.

Kleb. kun. A. Briška 
teikė palaiminimą Šv. 
k ramentu.

Laike šv. Valandos
dojo Sodalicijos choras, ve
damas Onos Piežienės. Ypa
tingai jausmingai ir sutar
tinai pagiedojo “Kursai ken 
tėjai’’, “Alyvų Darželyj’’, 
“Jau Tu eini kentėti”, ir 
“Šventas Dieve”. Vargo
nais grojo varg. Justas Ku
dirka.

Po šv. Komunijos ateinan
tį sekmadienį įvyks susirin
kimas su pusryčiais. Sus- 
me ir pusryčiuose žadėjo 
dalyvauti ir klebonas.

Ra porteris

8
h

Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku- 

laciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 We$t 45lh St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

S-5SS<*SSi

%
PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!

APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS
“DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS" .................................

Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras
“RAMYBES ŠALTINIS” ................................................

Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras
“MALDŲ RINKINĖLIS” ..........................................

Sudarė ir išleido Kun. Dr. J. Končius 
“MALDAKNYGĖ” (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis) 

Su uodimais viršeliais ......................................
Su kietais drobulės viršeliais ........................

“STACIJOS IR GRAUDŪS VERKSMAI” ....................
(Atspausdinta iš “Ramybės Jums”)

ŠV. ANTANO NOVENA ................................................
ŠV. JUOZAPO NOVENA ................................................
NOVENA PRIE DIEVO MOTINOS

NUOLATINES PAGELBOS .....................................

$4.00

$3.00

$1.50

$1.25 
. .50 
. 10c

15c
10c

10c

Užsakymus šiuo adresu siųskite: 

"DRAUGAS” 
2334 S. Oakley Avė. Chicago 8, III.

£
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i Įdomios žinios iš 
Vaizbos ButoĮ
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Lietuvių Vaizbos 
labai sparčiai ?uga ir turtu 

* ir nariais. Nėra abejonės.
kad į labai trumpą laiką 
pasieks savo nustatytą na
rių skaičių — 200 lietuvių 
biznierių ir profesionalų. Se
kantieji yra nauji nariai, j- 
stoję į L. V. B.: Algird Bra
zis, Edward Beinor. Anton 
Damaska, John Dulkinys, *>
Julia Gailius, Joseph Jozai- 
tis, Edward Kundrat, Jo
seph Kazik, George Kwain, 
Frank Pumputis. . Edward 
Satunas. Frank Smilgis.

. Gust Stassitis, Peul Vilkas,v 
Vincent Yuknis, John Zai-

Butas

VEJAS PADARE NUOSTOLIU

Chicago yra vadinamas ‘’Windy City”. Bet balandžio 
d. buvo ypatingai didelis vėjas. Vienur medžius išvar-

lankyti į šį vakarą. Parem- 
site kilnų darbą. Klūbietis Iškrito ir mirė... 2 žiedus pavogė t

1 4
ga. William Zieck. ir Walter. tė, kitur namų stogus nukėlė, krautuvių langus išnešė. 
Zoris. Yra labai malonu ma
tyti. kad lietuvia-

.vieni prie kitų kovai už lie
tuvių teises. Lietuvos nepri
klausomybę ir iškelti lietu
vių gražius darbus.

VAKARAS KILNIAM 
TIKSLUI

Cicero. — Tėvų Marijonų 
Bendradarbių 21-mas sky
rius rengia “bunco and card 
party” balandžio 8 d., pa
rapijos salėje, 6:30 vai. v. 
Pelnas šio parengime ski
riamas dovanoms 
jaunuoliams jėzuitams ‘ — 
Edvardui Montvilui ir Rai
mundui Jančauskui. kurie 
už poros mėnesių bus įšvęs
ti į kunigus ir birželio 24 d. 
laikys primicijas mūsų baž
nyčioje.

Nuoširdžiai kviečiam 
paremti pramogą.

Rengimo komisija

Joseph Savickis, 56 metų, 
3523 So. Halsted str., užsi
mušė praeitą antradienį, kai 
jis iškrito iš trečiojo aukšto 
lango savo name.

Mrs. Bessie Herman, 1457
*

So. Springfield avė., prane
šė policijai, kad vagys paė
mė du deimanto žiedus ir 
rankinį laikrodį, už $525 ver-

I — ■ -

I tęs, iš jos namo.
i

B. A LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

Canal 2515

>

Nukentėjo ir žmonių. Šioj nuotraukoj pro vienos valgyk- 
šyiejas los išneštą langą kostumeris prašė paduoti valgio. (Acme- 

Draugas telephoto)

4

I Ruošiamas buto bankie
tas balandžio 8 dieną, 7 vai 
vak., Darius-Girėnas svetai
nėj. bus vienas šauniausių 
lietuvių tarpe. Rengimo ko
mitete pirmininkauja John 
(W. Pachankis ir Stanley 
'Brlzekas. Valgius gamins J. 
Pumputienė, žmona buto na
rio ir Darius-Girėno posto 
darbštaus veikėjo Frank 
Pumpučio, kuri yra atsižy
mėjusi valgių gaminime.

t

i
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Bankieto tikietus reikia 
įsigyti iš anksto nuo buto 

i valdybos ar direktorių: Al 
• Kumskio, dr. Drangelio, Jo

seph Varkalos, Stanley Bal- 
zeko, John W. Pachankio. J. 
M. Mozerio, Anthony Rudis, 
Anthony Valonio., John J,. 
Kazanausko. Wm. Kareivos 
B. R. Pietkiewicz. dr. Jo
seph Paukščio, dr. Victor 
Nares, Charles Kriščiūno ir 
W. B. Sebastian.

PAKVIETIMAS
Brighton Park. — Nekal

to Prasid. Seselių Gildą ren-. 
gia ‘‘bingo’’ balandžio 15 
d., 2 vai. popiet, Dariaus- 
Girėno salėj, 4416 S. West- 
ern Avė.

Rengimo komisija kviečia 
kaip vietinius, taip ir iš to
liau atsilankyti į šį paren
gimą ir paremti gražų dar
bą.

Parengimo pelnas yra ski
riamas pasveikinimui seimo, 
kuris bus balandžio 29 d.. 
Aušros Vartų parapijos sa
lėj. 2327 W. 23rd Place.

Komisija yra gavus daug 
gražių dovanų ir visas sve
čius šauniai pavaišins.

Lauksime visų. M. p.

I

‘PRAŽYDO NUVYTU- 
SIOS GĖLĖS’

sus

■ Bankietas, kaip ir buvę 
kiti, nėra rengiamas pelnui, 
bet artimesni am narių su
sipažinimui ir pakėlimui lie
tuvių dvasios šiais sunkiais 
gyvenimo laikais.

W. B. Sebastian, publicitv

I <

Jei mažoj sieloj nėra Die
vo, tai suaugusiame dažniau 
šiai velnias įsisuka.

Roseland. — 9-to Wardo 
Lietuvių Demokratų kiūbas 
gvildena ne tik vietos poli
tikos klausimus, bet deda
si ir prie lietuvių tautinių 
reikalų.

Štai, neseniai klubas pri
sidėjo prie Lietuvos Šalpos 
Fondo ir drabužių rinkimo 
vajaus. Buvo suruoštas 
karas, 
$70.00 
žiu. O 
kalbos
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus naudai. Ačiū gerašir 
džiams aukotojams, sukelta 
viso $333.00.

va
karis davė pelno virš 
persi mtimui drabu- 

paskui surengta pra
šu gražia programa

r

I

c

*
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PRANCIŠKUS BUDRAITIS

I'aliko dideliai! 
2 sūnus Atburtą 
4 dukteris Pauiii 
žentą Augiist, Vi 
son ir žentą < »a 
Navy), Marijoną 
žentą Arthur. i 
Jungman ir ž'-nL; 
nūku; ir daug 
draugą ir paž«.Mfl

Kūnas pašarvotas Antam 
Phillips koplyčioje. >..07 
Lituank a Avenu* . Luidot 
įvyks šeštadienį, 14alandži > 

Is koplyčios 8; 30 
ryto bus atlyd tas į šv rto 
gio pa ra p. L • n \ < i a. kuri o 
vyks, gedulingos pau aido* 
velionio >h lą. Po pamaldų 
nulydėtas j šv. Kaziu.i<To 
pilies.

Nuoširdžiai kviečiam** 
gįmfnes, draugus ir pažįstu 
daJyvauti šios* laidotuvėse.

Nuliūdę:— Kūnai, Dukterys. 
Žentai. Arnikai, ir Giminų".

Laidotuvių direkt,: Antanas 

M. 1’hiHips. tel. Yards 4908.

L Ott 
k i t • i

U'z. 
I.US 
ka-

n

Dabar klubas rengia va
karą balandžio 8 d.. 6 vai. 
vakare parapijos svetainėj, 
10806 So. Wabash Avė. Į- 
žanga 60c.

Bus sulošta “Pražydo nu
vytusias gėlės’’, 3-jų veiks
mų gražus veikalas. Paskui 
bus dainos ir šokiai. 10 
nuoš. pelno bus skiriama 
Lietuvos gelbėjimo fondai.

ERŽVILKIO KLUBO 
PARėNGIMAS

Eržvilkio klubas rengia 
margučių vakarą, balandžio 
8 d., Marąuette Hali, 6908 
So. IVestern Avė. Pradžia 3 
vai. popiet.

Komisija ir valdyba kvie
čia visus atsilankyti. Bus 
gera muzika ir kitos links
mybės. W. P., nut. rašt.

.---- -----------------
Mirė darbe

Taigi lietuviai, Roselandc- 
ir apylinkės, prašomi atsi-

t

f

Vienų Metų Mirties
Sukaktuvės

A A
JONAS URBONAS

Jau sukako vieneri 
kai negailestinga mirtis 
rė iš mūsų tarpo mylimą 
ir tėvelį. Joną l'rboną.

Netekome Savo mylimo 
S d.. 19 4 4 m.

Nors laikas tęsiasi, bet 
jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingasis Dievas su
teikia jam aiHŽiūą atilsį.

Mes, atmindami ta jo liūdną 
prasišalinimą iš ■ mūsą tarpo, 
užprašėme gedulingas šv.

(su egzekvijomis) už 
šeštadienį. Balandžio 

Dievo A’pveizdos 
7:45 vai ryte, 

čiunie visus gimines 
kaimynus ir pa žįst a- 

dalyvauti šiose pamaldos* 
su mumis pasimelst i 
Jono sielą.

lieka: Žmona. Duk- 
Anūkai ir Giminės;

šias 
sielą 
1945 
bažnyčioje,

Kv
draugus.
mus 
ir kartu 
už a. a.

X ui indę 

tė. Žentas.

11

ANTAN AS » AICIKALSKAS

Harold Fessinger, 48 me
tų, 1125 Wilson avė.. Wal- 
green vaistinės klerkas, mi
rė nuo širdies atakos, kai jis 
buvo darbe.

d otų vėso.

i \ j liko LTifi ntthudh
daug arti 
tarnų.

nių (lt*a ’< i g ų ir p.i ŽįS-

l’riklausė pri* • Atsšros V; rtų
Vyrų ir M at*-r u d ra ugi jos ir
prK- Li<t u v ių Pi.i*-etų KIIūHM).

K ū nas pušuvotas
koplyčiojt , 231 1 VV* st 23 rd p;.

1..II |\•vks šešta Ji
1 Jai.mdžjo 7 d.. 1 9 4 5 m. Iš ko-
plyėios 8 L t',!o bus at-
lydėtas į A uškj?s Va rt’j parti pi-
jos bažnv čią, k įirioj .• įvyks ge-
didingos į>a.na h los UŽ \«H nuo
šėla. Po pa n,aidu 1bus nuly dė-
tas į š> 
pin< s.'

r* n to Kaziiniero ka-

Visi a. a. A it tano draug.r 
nu* i - d

i ir
pa zj stani b ji esu te žfcti
k vieuiami <ialy\ auti ŠJOS«- lai-

Xiiliū<lę luka: Draugai. I’a- 
žįMainieji ir Draugiją Nariai.

Laidotuvių direktoriai: La- 
chawiez ir Kūnai, trl. i’ANaį 
2515.

• ALFRED VASAITIS •
Skelbkitės “Drauge

ir galėsite lengvai 
tokį, kuris patiks.

Lietuvių yra pilnai 
tais meno šedevrais,

Kaireje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

Daugelis
patenkinti 
kuriuos mes padirbome jiems.

Vagys išjungė alarmi prie
taisą ir paėmė 400 dėžių 
whisky, už $15.000 vertės, iš 

dviems Xoble Inn. 1378 Grand avė.
* - ’. * ' ■ .

Tiesiog Ten, Kur Busas 
Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1926 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 1003

KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE!!

A
DOMICf;L£ 

(,po tėvais
MISEVIČIENĖ

Mi.sevičaitė)

Mirė Bal. 53.. l£45m„ 6:20 
vai. ryte, sulaukus putės amž.

Gimus Lietuvėje. Kilo iš 
Panevėžio apskr.. Statiškių kai
mo. Amerikoj išgyveno 38 m.

Paliko -dideliame nuliūdime: 
2 dukteris Amiliją ir žentą Jo
ną Perkins. ir Bronislavą: se
serį Veroniką King ir jos vyrą 
Augustą ir jų vaikus Iiayniond. 
Maynard, Ronald ir Geraldine; 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Auš
ros Vartų Vyrų ir Moterų ir 
prie Lietuvos Ūkininko drau
gijų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
6954 So. Talman Avė., tel. — 
PROspect 5080.

laidotuvės įvyks pirmadienį. 
Bal. 9d., 1945m. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Gimi
mo švenčiausios Paneles Mari
jos parap. bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės ■ sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiami- visus 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Dūkiem-. Žen
tą.-.. Scmio. švogeris. Sesers 
taikai ir kitos Giminės.

I-aidotu-vių direkt.: Ar tanas 
B. Petkus, tel. GROvehill C142.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA 
PRUZIN FUNERAL HOME 

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

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARB£

St. Casimir Monumenl

3914 West lllth St.

NULIUDIMO VALANDOJE II
KREIPKITĖS

ANTHONY
PRIE
B.

PETKUSPas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą I

Čia rasite suvirs 200 Puikių 
paminklų 
išsirinkti

metai 
atsky- 

vyrą

AA

Balandžio 
vai. ryte.

Lietuvoje. Kilo iš 
apskr., Eržvilką pa- 

Naujinink* liu kaimo, 
.oje išgyveno 22 m.
dideliame nuliūdime: 

ną; sūnų Feliksą; 2 
Juozapą ir brolie- 

ir Antaną ir brolienę 
ą šeimą; 2 pusseseres 

Gudavičienę ir Mag- 
Zainuh vičienę ir ją 
tetą Marijoną Llun- 
ir jos šeimą; ir daug

♦ • ir Lietuvoje, 
prie E rž v ii kiškių

Kūnas pašarvota 
Eud vikio koplyčioj 
Hermi tage Avenue.

laidotuvės įvyks
Balandžio 9d., 
piečius 8:30 va 
lydėta į šv. Kryžiaus pa 
bažnyčią, kurioje 
Tingus pamalįdos 
si* lą. P » pamaldų 
dėta j šv. Kazimiero

Nuoširdžiai kviec 
gimines, 
dalyvauti

X uliiidę: 
liai, Broliem" 
ta ir vi.Mrs

pirmadh 
1945iil Iš 
. ryto bus 

fepijoa 
įvyks ged tl- 
už veliones 

ims nuly- 
kapinea, 

ame virus 
draugus ir pažįstamus 

šiose laidotuvėse.

Vjras Sūnus. Bro- 
•s, PtisM’sere**, Te- 
kitos laiminės.

Laidotuvių direktorius: John 
F. Eudcikis. tel. J’ARds 1741.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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)

X

*

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos,

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį*

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

I. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST.

Telephone
710 W. 18th STREE1 

YARds 1419

L I. ZOLP
1646 VVEST 46th 8T. Phone YARDS 0781
MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

LACHAWICZ IB SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

f

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlnian 1270

L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN.AVĖ. Tel. PULJman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

Split by PDF Splitter
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Šiurpus pergyvenimai okeane

(9 valandas vienas okeane, sukalbėjo
1.

19 METŲ AMŽIAUS JŪRININKAS TURĖJO BAISIUS 
PERGYVENIMUS PACIFIKO OKEANE, KAI NAI
KINTUVĄ APVERTĖ BAISI AUDRA JEI JŪS TU
RĖTUMĖTE TOK| PERGYVENIMĄ, TIKRAI TIKĖ
TUMĖTE Į DIEVĄ...

DENVER, Colo.— Čia yra 
jūrininko šiurpi istorija. 19 
metų jaunuolis vienas išbu
vo 49 valandas okeane.

kau tobulo gailesčio veiks
mus. Nuolat kartojau mal
das.

Apsivertė
Valandos slinko

I

“Viską ką aš dariau — bu
vo malda”, — pareiškė Or- 
lando B. Trujillo. antros kla
sės jūrininkas, kuris buvo 
vienas iš 50 vyrų, kurie bu
vo išgelbėti iš 300 vyrų po 
to, kai U. S. S. Hull, naikin
tuvas, apsivertė Pacifike, 
laike jūrų audros, gruodžio 
18 d., 1944 m. Trujillo buvo 
Hull laive ir padėjo užkurti 
lėktuvnešį jūroje, kai audra 
kilo. Du kiti naikintuvai. 
U. S. S. Spence ir U. S. S. 
Monahan, taip pat apsivertė 
ir nuėjo į jūros dugną. Ne
tekta trijų naikintuvų apie 
1.000 vyrų. Trujillo grįžo į 
Jungt. Amerikos Valstybes 
kaipo išsigelbėjęs. ir grįžo 
prie pareigų kovo 20 dieną.

Pasižymėjęs 
jūrininkas

“Valandos slinko, aš apsir
gau ir nusiminiau. 40 ar 50 
pėdų po vandeniu buvo baisi 
tamsa, mano galva beveik 
sprogo nuo skausmo ir aš 
prarijau daug vandens ir aš 
vėmiau dažnai.

“Kurį laiką galvojau išsi
vaduoti iš “gyvybės rūbo” 
(life jacket) ir viską baigti. 
Kai aš nutariau tarti sudie 
savo “Mae West”, aš prisi
miniau seserį, kuri mus mo
kino katekizmo Holy Ghost 
sekmadienio mokykloje, sa
kant mums, jog kas laisvu 
noru papildo savižudystę — 
niekad nepateks į dangų. Šis 
prisiminimas su’aikė mane. 
Aš buvau gundomas ilgą lai
ką. aš meldžiaus ir vėmiau. 
Pagaliau audra aprimo.

Pamate laivo
šviesas

Denver jūrininkas, 19 me
tų amžiaus, kuris laivyne 
buvo tik šešis mėnesius, ir 
turįs tris kovos žvaigždes, 
papasakojo apie baisų įvykį 
okeane. Jis pareiškė, jog 
vaizdas buvo paraiižuo j an
tis. Štai ką jis pasakė:

“Vanduo pradėjo nerimti 
apie 8 valandą ryte. 11:40 
valandą kilo smarkus vėjas, 
švilpė 155 mylių į valandą, 
mus visus mėtė po okeaną. 
Bangos pakildavo mažiausia 
100 pėdų aukštyn, ir trukš- 
mas buvo kurtinantis. 11:45 
valandą mes buvome pagau
ti bangų, ir apvertė, 
penkias minutes Hull dingo. Vo laikinai, nes

Kaip pragare

“Vėlai vakare, kai aš
vau supamas ant vandens, 
aš pamačiau laivo šviesas, 
bet laivas manęs nepastebė
jo, nors aš raičiaus ir rėkiau 
kaip beprotis. Kai laivas 
praėjo, aš laukiau, jog ryji- 
kės žuvys mane pačiups. At
ėjo aušra. Aš buvau nusimi
nęs, sergąs ir išvargęs. Vėl 
pamačiau laivą praeinantį, 
beveik pašokau iš vandens, 
kai trys lėktuvai ūžė virš 
manęs, bet jie dingo už hori
zonto. Bangos nudraskė vi
sus mano rūbus, ir truputį

Per pasidarė šalčiau. Bet tai bu- 
i saulė ėmė 

kaitinti mano galvą. Kai aš 
pažiūriu į šį įvykį, dabar aš 
stebiuos kaip mano' galva 
neplyšo iš didelio skausmo. 
Saulė troškino mane, ir šim
tą kartų sesers žodžiai atėjo 
į mano protą. Aš manau, 
kad namie kas nors meldės 
už mane. Aš nuolat kartojau 
tobulo gailesčio žodžius.

bu-

PAGALIOS TURĖJO 
PASIDUOTI

I

i

Pulkininkas Walter P. < 
Brien, komendantas 157-ojo 
regimento, kurs priėmė pa
sidavimą Aschaff e n b u r g 
miesto, Vokietijoj. Fanatiš
kas nacių majoras Lambert, 
komendantas miesto įgulos, 
per šešias dienas laikėsi iki 
amerikiečiai iš oro ir nu a 
sausžemio miestą sugriovė. 
Į nelaisvę paimta 3000 vo
kiečių, inimant 100 karinin
kų. (Acme-Draugas teleph.)

i

Karo lauke

Nukentėję Amerikos kareiviai
IŠ CHICAGOS IR JOS APYLINKĖS NUKENTĖJUSIŲ 

SKAIČIUJE YRA 121 VYRAS

Karo informacijos ofisas 
balandžio 4 dieną pranešė 
121 vyro pavardę iš Chica
gos ir jos apylinkės, kurie 
žuvo, buvo sužeisti ir pateko 
nelaisvėn Vokietijoje.

žuvusiųjų skaičiuje yra 
pvt. Angelo Zeritis, jo tėvas 
George Zeritis gyvena 721 
W. 61 str.

z
Sužeistųjų skaičiuje yra‘

pvt. Leonard A. Zavvadzki. 
jo tėvas Stanley J. Zawadzki 
gyvena 2821 Loomis.

Nelaisvėn pateko 2nd Lt. 
Elmer T. Beniaris. jo motina 
Mrs. Julia K. Beniaris gyve
na 723 So. Kedzie, ir T-5 
Bruno F. Petrukitas. jo mo
tina Adella R. Petrukitas 
gyvena 4910 Walsh, East 
Chicago, Ind.

Po ginčo pačiupo peilį...

Ir žmona subadė savo vyrą - jis mirė

Kalnas dūsavo...

SANTIAGO, Čilė.— 10.000 
pėdų Llaima vulkanas, 370 
mylių pietuose nuo Santiago, 
išspiovė lavą, dūmus ir 
lenus iš dviejų kraterių.

i Pirkite karo bonus

Kas Girdėt^
Chicagoje >

Širdies ataka
!
| Joseph Babka. 55 metų, 
taverno savininkas, 155 N. 
Aberdeen str., kur jis gyve- 

į no, mirė nuo širdies atakos.
* * *

FenktačRenls, tai. 6 3 1945

ŽMONA NEPRISIPAŽINO DAUGIAU KAIP PER TRIS 
VALANDAS. KAD JI SUBADĖ SAVO VYRĄ. BET 
PASKUI PRAVIRKO IR PRISIPAŽINO...

nuo virtuvės stalo ir jį su
badė.

pe-

Žmona subadė savo vyrą, po ginčo jinai pačiupo peilį 
Nutempė jį į lovą ir paskui 
dabojo jį mirštant. Ši mote
ris buvo sulaikyta balandžio 
4 dieną, kaltinant žmogžu
dystėje.

Mrs. Reba Harris. 35 me-
' tų. 3137 W. Madison str., ku
ri daugiau kaip per tris va- 

i landas šaltai neigė, kad ji
nai subadė savo vyrą Al- 

: bertą, 39 metų, paskui pra
virko ir prisipažino, jog ji 
subadė jį laike ginčo balan
džio 3 dienos vakare.

* • ■-*

Harris sukniubo virtuvėje. 
Jo žmona, nerviška moteris, 
nutempė jį į lovą, uždėjo 
šaltą» rankšluostį prie žaiz
dų. Ji sėdėjo netoli lovos. — 
ji pareiškė, iki mirė ir pa
skui pašaukė savo seserį.

Apiplėšė gatvėje
John Wayne, 1607 E. 68th 

str., pranešė policijai, kad 
du negrai, vienas apsigink
lavęs peiliu, atėmė iš jo $20. 
62-roje gatvėje ir

' stone avė.
* • * *

Paliko kūdikį
Anksti praeitą trečiadienį 

North Western geležinkelio 
stotyje. 500 Madison str., 
buvo rasta palikta dviejų 
savaičių amžiaus mergytė. 
Kūdikis buvo nugabentas į 

jšv. Vincento našlaityną.
* % *

Kai susidaužė

Black-

I

metų, 
mirė

i

apskričių ir 
bei veikėjai, 

šaukia Chica- 
Ta»*vba.

j

peilį 
durų, 
sesuo

Dale Croffoot, 29 
4532 N. Racine avė., 
praeito trečiadienio vakare 
Edgewater ligoninėje nuo 
žaizdų, kurias gavo, kai au
tomobilis. kuriame jis va
žiavo su Arthur Donovan, 

' 43 metų. 7426 N. Ashland. 
palietė stulpą, Ashland ir 
Edgewater avės. Donovan 
yra sužeistas ligoninėje.

“Kai aš patekau į vandenį, 
pradėjau melstis ir nenusto
jau. Bangos daug kartų ma
ne pamurkdė gilumoje, ir 
kai pagalvodavau, kad jau 
baigta su manim, vėl iškil
davau į paviršių. 4:30 vai. 
po pietų audra pasiekė pačią 
viršūnę. Man buvo nesibai
giamas pragaras, ir aš bu
vau vienas per 49 valandas, 
kai naikintuvas mane nu
bloškė, iki likau paimtas.

Kq jis galvojo?

Vėl skrido mintimis
(

į namus
I

“Atėjo naktis. D^bar ir 
vėl grįžau mintimis į namus, 
ir prisiminiau baisius paty
rimus kovose. Tuo laiku pa
mačiau naikintuvo laivo švie
sas okeane, ir įsivaizduokite, 
ryjikės žuvys bėgo prie ma
nęs beveik kas kelios minu
tės. Vieną kartą pažiūrėjau 
ar aš dar turiu kojas. Man 
davė stiprybės, kad aš dar 
turėjau kojas. Naktis buvo 
ilga, bet dienos šviesa vėl 
atėjo, ir vėlai ryte aš buvau 
pastebėtas ir paimtas — iš
gelbėtas. Jei jūs turėtumėt 
tokį patyrimą, kaip šis. tik
rai tikėtumėt į Dievą.”

Jūrininkas Trujillo yra 
sūnus Mr. ir Mrs. Ben.' Tru
jillo, 2342 Curtis str., Den
ver. ir yra Šv. Dvasios para
pijos narys.

KĄ PASAKĖ
Mrs. Harris pasakė 

tijos advokato padėjėjui Ed- 
wardui Healy. kad jos vy
ras grįžo namo girtas balan
džio 3 dienos vakare, ir kad

I

vals

PADĖJO PEILĮ
Mrs. Harris padėjo 

kambaryje, sekančių 
kurį buvo užėmus jos
Mrs. Lucille Triplett. iš Her- 
rin, III., kuri atvyko prieš 
šešias dienas į svečius.

Abi moterys buvo sulaiky
tos dėl klausinėjimo balan
džio 4 dieną po pietų.

X Svarbas Chicagos lie
tuviu veikėjų susirinkimas 
įvyks antradienį, balandžio 
17 d.. 8 vai. vakare Lietuvių 
Auditorijoj. Prašomi atvyk
ti draugijų, 
kuopų vadai 
Susirinkimą 
gos Lietuvių

X Muzikas Leonardas Ši
mutis šiomis dienomis vie
ši pas saviškius Chicagoje. 
Jis tarnauja karo aviacijoj. 
Ilgoką laiką išbuvo vienoje 
Floridos lėktuvų stovykloje. 
Be savo tiesioginių pareigų 
jis ir vargonais groja sto
vyklos koplyčioje.

X Lt. Algirdas Akylaitis, 
Army Air Corps lakūnas, 
kariuomenėj ištarnavęs pen
kis metus,- kovo 1 d. neti
kėtai mirė stovykloj Ala- 
bama valst. Jis buvo brolis 
čikagiečio dr. Naikelio žmo
nos. Bus laidojamas Pitts- 
burghe, kur gimė ir augo.

X J. Lesei auskaitės vais
tinėj. 3937 S. Morgą n St., 
bridgeportiečiai gali kas
dien nuo ryto iki vakaro 
nusipirkti atskirais nume- 
rais “Draugą” ir “Laivą”. 
Norintieji gali čia pat ir 
užsiprenumeruoti tuos laik
raščius.

X Balandžio 15 d. supuo
la keletas žymesnių paren
gimų Chicagoj: Federacijos 
Chicago apskrities konferer. 
c.ija. muz. Daukšui pagerb
ti bankietas, dain. Drukte-

Iffi ŽINIOS

Mirė žynius poetas
LONDONAS. — Lord Al- 

fred Douglas, atsivertęs į 
katalikų tikėjimą, ir žymus 
rašytojas, vienas iš žymiau
sių potų, mirė Lancing’e. ^^^_k°n,Certa®’. Labd- Są- 
Sussex, turėdamas 76 metus.

Lord Douglas buvo priim
tas į katalikų Bažnyčią 1911 
metais. 1917 metais jo žmo
na taip pat tapo katalikė.

t

50 tonu maisto Pooiežius dėkoja
CHICAGO. — Aštuonioli

ka italų parapijų Chicagoje 
surinko 50 tonų maisto, kad 
pagelbėjus Italijai.

Ir vėl rodo...
PARYŽIUS. — Prancūzi

jos masonai vėl rodo savo 
dantis prieš katalikų Bažny
čią.

DUBLINAS. Airija. — 
Ministeris pirmininkas Vale
rą gavo iš popiežiaus Pijaus 
XII laišką, kuriame popie
žius dėkoja valdžiai ir žmo
nėms už maždaug $400.000 
dovaną, kurią atsiuntė Itali
jos žmonėms, nukentėju- 
siems nuo karo.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus pirmininkui O’Connor 
Vatikane buvo įteiktas Mal
tos Garbės Ordinas.

Baisu ir šiurou!

“Ką gi aš galvojau, kai 
okeane buvau savo “gyvybės 
rūbe” (life jacket)? Aš gal
vojau apie daug dalykų. Pir
miausia buvo įsitikinęs, jog 
paskendimas neišvengiamas. 
Niekas negalėjo pats vienas 
išsigelbėti. Aš prisiminiau 
kapelioną, kuris mums pa
sakė, kai mes palikom Far- 
ragut, Ida.,kad nelaimės va
landoje. kai negalima atlik
ti išpaižnties, reikia daryti 
tobulą gailestį. Jei ką aš ge
ro padariau tobulai, manau, 
jog apie tūkstantį kartų atli-

TEJ KAM REIKALINGI PINIGAI 

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmu Morqičiu

W MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMIŠINO

Per 50 metų
LEMAY. Mo.— Sesuo Ma

ry Borgia Davis per 50 metų 
tarnavo kurtiems (negirdin- 
tiems) asmenims Ji mirė tu
rėdama 74 metus.

Žymi moteris

!

KANSAS CITY. — 
Jiargaret McCluer. 76 metų, 
buvusi Amerikos karo mo
tinų prezidentė, kuri 1923 m. 
buvo pavadinta “tipiška tau
tinė karo motina“, šią savai
tę mirė Hollyvvoode.

Mrs.

Į
- ------- ---- ' — ■ ' į

GLENDALE, Calif. — Ke
turiolikos metų vaikėzas ir 
jo brolis, 11 metų amžiaus, 
prisipažino nužudę vyrą, ku
ris juos užčiupo prieš šešias 
savaites, kai jie vogė jo na
me. Glendale policija prane
šė balandžio 4 dieną.

Jie vadinasi: Lee McKay. 
14 metų, ir jo brolis William. 
11 metų, kurie gyveno su jų 
motina Mrs. Palmyra Mc
Kay.

jungos 3 kp„ Cicero, vaka-z 
ras. Tikimės, kad visi pa
siseks, nes visi yęa remtini.

X Dalyvaukite varžytinė
se. Ernest J. Kruetgen. Chi
cago pašto viršininkas, pra
neša. kad balandžio 17 ir 18 
dienomis, centraliniam paš
te, prie Canal ir Van Buren 
gatvių. 9-me aukšte, bus iš 
varžytinių parduodami įvai
rūs dalykai, kurių neatsi
šaukė adresatai. Dalykus ga 
Įima bus apžiūrėti balandžio 
16 d., nuo 8:30 ryto iki 4 
vai. popiet.

į
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OF CHICAGO

4192 Archer Avė.
JUSTIN MACKIEWICH,

Virginia 1141
Prm. and Mgr.

Plėšikai 3 surišo ir 
$190 pavogė

CHICAGO. — Du ginkluo
ti vyrai atėjo į krautuvę, 
439 W. North. Krautuvės sa
vininką ir jo žmoną plėšikai 
nuvarė į užpakalinį kamba
rį ir juos surišo. Kai į krau
tuvę atėjo 15 metų amžiaus 
jaunuolis, ir jis buvo plėšikų 
surištas.

Plėšikai iš krautuvės pa
ėmė $190.

Krautuvės savininkas at
sipalaidavo nuo surišimo, pa
skui jis kitus išlaisvino, ir 

, pašaukė policiją.

X Kun. S. Adominas. Šv.
Kryžiaus parapijos vikaras, 
yra vadas lietuvių vyrų (Šv. 
Varde draugijos) vykstan
čių keturių dienų rekolekci
joms (Retreat) į Mays Lake. 
Rekolekcijos bus balandžio 
6. 7, 8 ir 9 dienomis. Norin
tieji dalyvauti rekolekcijo
se prašomi susisiekti su kun. 
Adominu telefonu Y ards 
1810.

IT1ARGIJTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS

RADIO LAIKRAATIS. ĮSTEIGTAS BAL. H, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — 1

Iki 2 va!, popiet
■ KITOMIS DIENOMIS -

/•' 9:30 vakare.
▼ EXTRA PROGRAMAS Penk

tadienlali nuo 7 Ud 8 ▼. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehill 2243

I

i

party”

4355 S. Artesian Av„ 
popiet, rinksis gražus 
seselių ir gildos prie- 
Namų šeimininkai ir

X Balandžio 8 d., į Ne- 
ka'to Prasid. Seselių Gildos 
rengiamą “bingo 
Vincento ir Agotos Balšių 
name, 
3 vai. 
būrys 
telių.
jų dukterys — Salomėja ir 
Adeline, stropiai rengiasi 
prie pramogos, kad dalyvius 
maloniai priėmus ir pavaiši
nus, nes visas parengimo pel 
nas eis Nekalto Prasid. Se
selių Gildos seimui, kuris į- 
vyks balandžio 29-tą dieną, 
šių metų.
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