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AMERIKOS LĖKTUVAI PUOLĖ SOFIA
Britu lėktuvai vėl puolė PrancūzijaBOMBOS VĖL PADEGE RABAULA

Sukėlė gaisrus Penfoei aerodrome
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS! Pranešimas nieko neminė 

pietvakarių Pacifike, kovo! jo apie japonų lėktuvų opo- 
30.—Amerikos didieji lėktų zicįją.
vai- skrido per japonų prieš- Į Amerikiečiai lakūnai taip 
lėktuvinių patrankų ugnį gi puolė New Ireland salą,
sekmadieny ir antradieny, 
ir savo atakomis sunaikino 
39 pastatus ir taip jau ap
griautoj Rabaul bazėj, Nau
jos Britanijos saloje. Anot 
komunikato, lėktuvai nume
tė 93 tonus bombų ant prie
šo sandėlių prie Vuniapope, 
Tawul Point ir Talili įlan
kos, sukeldami labai dide
lius gaisrus.

Gen. MacArthur štabo 
narys sakė 23 pastatai su
naikinti Vunapople ir 16 ki- 
naikinti Vunapope ir 16 ki- 
je.________

Atakuoja japonus 
3,500 myliu fronte

Pearl Harbor, kovo 30. — 
Sąjungininkai lakūnai nuo
lat atakuoja japonų pozici
jas 3,500 mylių Pacifiko 
frontu, nuo MarahalI salų, 
centriniam Pacifike, iki olan 
dų rytų Indijos.

Coronado žvalgybinis lėk
tuvas pirmadieny pirmą 
kartą atakavo Pakin salą, 
18 mylių į šiaurvakarius 
nuo Ponape rytinėse Caro- 
line salose,-o laivyno ir ma
rinų lėktuvai ir vėl puolė 
japonų pozicijas Marshall 
salose.

kur numeta bombų ant Ka- 
vieng -ir Namatanai.

Toli į šiaurvakarius, są
jungininkai lakūnai išnešė 
naujas atakas ant olandų 
Naujos Gvinėjos ir strategi
nę Timor salą, prie pat ne- 
derlandų rytų Indijos.

Vidutinieji bomberiai puo 
lė Bobo aerodromą olandų

AMERIKOS LĖKTUVAI
VĖL ATAKAVO TRUK
PEARL HARBOR, kovo 

30.—šiandien pranešta, kad 
Amerikos lėktuvai išnešė 
naują ataką ant didžiosios 
japonų Truk bazės. Grįžę 
lakūnai sakė neradę priešo 
lėktuvų opozicijos, bet prieš 
lėktuvinių patrankų šaudy
mas Buvęs didelis.

Bombos n\unestos ant 
dvietjų salų Truk atoly, knr 
sukėlė didelius gaisrus.

Kiti Amerikos lėktuvų 
daliniai tuo pat metu pakar
tojo atakas* ant Ponape Ir 
Ujelang salų, ir kelių japo
nų pozicijų Marshall ir Ca-N. Gvinėjoj, o didieji lėk

tuvai dienos metu numetė roline salynuose.
20 tonų bombų ant Penfoei | ----------------- :—
aerodromo ir baraku Su-1 BoUgamVlIle
kelti gaisrai matėsi už 120 
mylių.

Dar nesimato galo 
padangų trūkumui

Stimsonas nepritaria
4-F darbo batalionui
WASHINGTON, kovo 30. 

—Karo sekretorius Stimso
nas šiandien pareiškė, kad 
reikia įtraukti 4-F vyrus į 
karinius darbus, bet sakė 
jis imtųsi jų draftavimo į 
kariuomenę tiktai kaipo pa
skutinę (priemonę.

Sekretorius pabrėžė tai. 
kad jis manąs jog naciona
linė darbininkų mobilizaci
ja yra geriausias išrišimas 
darbininkų problemos, bet 
Kongresas turėtų tai įvyk
dyti naujais įstatymais, o 
ne reikalaujant, kad armija 
paimtų sau netinkamus vy
rus paskyrimui kariniems 
darbams.

ofensyva išdega
BOUGAINVILLE, kovo 

28—(Sulaikyta).—Gen. Rob 
ert S. Beightler pranašavo, 
kad japonų ofensyva prieš 
(amerikiečių pozicijas Bou- 
gainville saloje greit išdegs. 
Anot Generolo, priešas pra
laimėjęs visus mūšius. *

WASHINGTON, kovo 30.1 Wa«hhingtone šiuo laiku 
—WiUiam R. Boyd Jr., Pet- j jaučiama, kad Kongresas 
roleum Industry*War Coun- išleis įsakymą maždaug
cil pirmininkas, sakė gumos 
išdirbimo direktorius Brad- 
ley Dewey jam (pranešęs, 
kad nesimato palengvinimo 
civilinių automobilių padan 
gų trūkumo, ir kad didesnis 
padangų) saugosimas yra 
reikalingas šiuo laiku.

milionui 4-F vyrų tarpe 18 
ir 37 metų amžiaus imtis 
reikalingų karinių darbų, 
arba būti draftuogamiems į 
civilinius arba karinius dar
bo batalionus.

WASHINGTON, kovo 30 
—Senatas šiandien nubal
savo imti Velykų švenčių 
atostogas nuo balandžio 1 
iki 12 dd., tuo pakeisdamas 
Atstovų buto rezoliucija, 
kuria buvo norima pradėti 
atostogas kovo 31 d. Demo
kratų „ vadas Senatorius 
Barkley- pasiūlė tą pakeiti
mą, kad duoti Prezidentui 
laiko pasirašyti arba atmes
ti karių balsavimo bylių.

KALENDORIUS 
' Kovo 31 d.: Septynių So
pulių Šv. Pan. Mar., šv. 
Benjaminai ir Šv. Balbina;

senovės: Ginutis ir Ilsė.

NEW DEALER’IS LAIMIMO

APŠAUDO RUMUNIJOS PAKRAŠČIUS

U. S. lėktuvai puolė Bulgarijos sostinę

Rusijos raudonoji armija tiek arti Rumunijos, kad di
delėmis kanuolėmis jau apšaudo jos pakraščius. Vokie- 

J čiai jau perėję atgal sieną, per kurią užpuolė Rusiją bir- 
j želio 22 d., 1941 metais. (Acme-Draugas telephoto)

RUSU ARMIJA U2EME ČERNAUTI
Perskyrė vokiečių kariuomenes Ukraine

LONDONAS, kovo 30.— nūs į Čekoslovakijos šiauri- 
Premjeras Stalinas šiandieni nę sieną, 
pranešė, kad rusų kariuome- Berlyno pranešimas sakė

Suomiu pasiuntinys 
' kalba apie taika

STOKHOLMAS, kovo 30. 
-*-čia sakoma, kad Suomi
jos taikos pasiuntinys Juho 
K. Paasikivi išvykęs naujai 
misijai, veikiausiai rusų-suo 
mių taikos derybų užvedi
mui.

Per suomių cenzūrą pra
ėję raportai sako Paasikivi 
jau gal bus susisiekęs su 
Rusijos atstovu, gal net 
Maskvoje. Jis nesurandamas 
nei savo namuose Suomijo
je, nei Stokholme.

Vasario 16 d. Paasikivi 
Stokholme gavo rusų siūlo
mas taikos sąlygtas, kurias 
Suomijos vyriausybė atme
tė kaipo nepriimtinas.

Amerikos nuostoliai 
iki šiol 173,239

WASHINGTON, kovo 30. 
—Karo sekretorius Stimson 
pranešė, kad iki šiol užmuš
tų, sužeistų ir dingusių ame 
rikiečių karių skaičius sie
kia 173,239.

Armijos skaitlinės paskir
stomos šitaip: 22,570 už
muštų, 53,124 sužeisti, 27,- 
183 dingę, ir 27,742 belais
viai.

Laivyno skaitlinės, kurios

nė užėmė Čemauti, Bukovi
nos sostinę ir vartus į Ven
griją ir Rumuniją. Berlyno 
radio anksčiau pranešė, kad 
vokiečiai “tvarkingai” pasi
traukę iš to miesto.

Čemauti užėmimas nukir
to vokiečius nuo (jų reikme
nų bazių Lenkijoje, ir per
skyrė pietines vokiečių ar
mijas nuo armijų centriniam 
ir rytiniam Ukrainos fron
te.

Vokiečių pranešimas taip 
gi pripažino, kad “vokiečiai 
išsijungę’’ iš žemutinio Bug 
fronto, prie rytinio įėjimo į 
Odeesą.

Kiti rusų daliniai skuba 
per Karpatų žemuosius kai-

VĖLIAUSIOS ZIHIOT
IŠ LONDONO — Praneš

ta, kad Anthony Eden išstos 
iš užsienių reikalų sekreto
riais vietos ir rūpinsis tik 
Parliamento pirmininkavi
mu Eden vietą užims jo pa
vaduotojas Lord Cranford.

IŠ NEAPOLIO — Sąjun

gininkų štabas pripažįuta. 
kad Cassino žygis buvo ne
vykęs.

IŠ WASHINGTONO. — 

Karo sekretorius Stimson

sunkūs mūšiai vyksta Sta- 
nislau apylinkėje, apie 70 
mylių žemiau Lvovo ir tik 
40 mylių nuo Čekoslovakijos 
sienos.

Kitas nacių radio prane
šimas sakė rusai siuntę 15 
pėstininkų divizijų ir tris 
tankų dalinius į kovas Balt- 
gudifios fronte, iš kur nori 
veržtis į Pabalčio valsty
bes. Anot nacių, rusai ne
pralaužė vokiečių linijų tar
pe Vitebsko ir čausy.

Maršalo Konevo antra 
Ukrainos armija, 170 mylių 
rytuose, puola Balta miestą 
pietinėj Ukrainoj, 115 my
lių į šiaurvakarius nuo 
Odessa.

Rusų radio sako 
Ribbentropas Ispanijoj

NEW YORKAS, kovo 30 
—Maskvos radio šiandien 
sakė Vokietijos užsienių 
reikalų ministerio Joachim 
von .P.ibbentrop sūnus atvy
kęs į Madridą “neoficialiam 
vizitui,” bet neužginta, kad 
jis matysis su Ispanijos vy
riausybės pareigūnais.

Maskvos pranešimas bu
vo anglų kalboje, taikomas 
į Ameriką. Pranešimas sa-

s&kė tarime pripažinti, kad tos žinios atėjusios iš 
naciai sustabdė sąjungini n- į “Ispanijos šaltinio” per Be
irus Italijoje. nevą.

IŠ INDIJOS — Britai už-

Specialiuose Kongreso vie
tai rinkimuose, Oklahoma 

rius Ir Šv. Teodora; seno- balsuotojai išrinko WiUiam 
vės: Ringaudas ir Dairona. G. Stigler. Politikieriai skai- 

. tuos rinkimus nurodymu
žmonių linkimo Naująjai Da-

Balandžio 1 d.: šv. Vale-

ORA8
Dalinai ūkanota ir trupu

tį šilčiau.
lybai.

(Acme-Draugas Telephoto.)

LONDONAS, kovo 30.— 
Britų didieji lėktuvai iš An
glijos bazių vakar naktį ata 
kavo taikinius prie Vaires, 
15 mylių į rytus nuo Pary
žiaus, ir lėktuvų motorų 
fabriką Lyon mieste; Pran
cūzijoje.

Dumotoriniai Mos q u i t o 
bomberiai numetė sprogs
tančias ir padegančiąsias 
bombas ant Kiel, didžiau
sios vokiečių laivų bazės, ir 
kitus taikinius vakarinėj 
Vokietijoj.

Visose naktinėse operaci
jose britai prarado vieną 
bomberį.

Amerikos bomberiai iš 
Viduržemių bazių dienos 
metu šiandien puolė priešo

no geležinkelių bėgius ir su
kėlė didelius gaisrus*.

Vakar dieną Amerikos 
lėktuvai iš Anglijos bazių 
puolė Prancūzijos invazijos 
krantą ir lėktuvų statybos 
centrą Brunswicką, Vokie
tijoje, lėktuvai iš Vidurže
mio bazių atakavo Milaną, 
Turiną, Bolzano ir Leghor
ną, Italijoje, ir Sofia, Bulga
rijos sostinę.

Vokiečiai lakūnai pakilo 
priešintis ameriki e č i a m s 
virš Brunswicko. Mūsų la
kūnai 48 jų numušė, ir pra
rado 18 savo lėktuvų.

Pranešimas nieko neminė 
jo apie sąjungininkų lėktu
vų atakas dienos metu šian
dien.

Amerikos lėktuvai dieno3
taikinius Bulgarijos sosti- metu šiandien ir vėl ataka- 
nėje Sofia, ir jos apylinkė- vo Prancūzijos ‘invazijos 
se. Atakos rezultatai geri, krantą’ ir nacių aerodromus 
kadangi bombos. išsprogdi- Olandijoje.

Churchill laimėjo 
valdžios pasitikėjimą
LONDONAS, kovo 30.— 

Ministrų Pirmininkas Chur
chill šiandien- laimėjo Par
liamento pasitikėjimo balsą, 
425 balsais prieš 23.

Nesutikimas buvo lięs dėl 
klausimo, ar mokėti mote
rim mokytojom tokias pat 
algas, kaip vyram mokyto
jams1. Churchill stojo už, o 
kiti prieš.

Partizanai atakavoI
naciu traukinius

LONDONAS, kovo 30.— 
Jugoslavijios (partizanų ra
dio pranešė, kad partizanai 
atakavo nacių traukinius 
kurie vežė rezervus į Bal
kanų frontą. Anot komuni
kato, partizanai pavarė Us- 
tashi karių dalinius, kurie 
saugojo vokiečių pervežimo 
kelią į Vinkovici (80 mylių 
į šiaurvakarius nuo Belgra
do) didžiuoju Zagrebo-Bel- 
grado geležinkeliu.

Raportas sakė partizanai 
taipgi sunaikino* didelį tiltą 
į pietus nuo Virovitioa, 10 
mylių nuo Vengrijos sienos.

ATMUŠĖ DVI NACIU 
ATAKAS ANZIO FRONTE

SĄJUNGININKŲ ŠTABĄS 
Neapoly, kovo 30.—Priešo 
komaųdieriai pasuko savo 
jėgą iš Cassino fronto į An- 
zio frontą. Vokiečiai dviem 
atvejais puolė sąjungininkų 
linijas tame sektory, bet 
abiem kartais buvo atmušti 
ir turėjo pasitraukti nelai
mėję nė pėdą žemės. Ata
kuojantieji daliniai nebuvo 
dideli.

Cassino mieste sąjunginin 
kų artilerija ketvirtą dieną 
iš eilės gausiai šaudo į na
cius, kad neduoti jiems pro
gos įsiskverbti į sąjunginin 
kų linijas.

Gen. Wilson pranešimas 
sakė visuose kituose fron- 

I tuose vyksta tik patrolių 
veiksmai.

įeina ir marinus ir pakraš- mušė bent 2,500 japonų In- JA 9nfl|j(||(9Sill
Afl.rc'vhA. vra- 18 087 iu. dejoje. -9 *

šiaurės Burmoje Gen.
StllweH amerikiečių-klniečių

čių sargybą, yra: 18,087 žu 
yę, 10,974 sužeisti, 9,138 din 
gę, ir 4,421 belaisvis.

Tik vienas prašė baloto
WILSON, N. C., kovo 30. 

— Nors 6,000 iš Wilsou 
County tarnauja kariuome
nėje, tik vienas jų) teprašė 
baloto balsavimui gegužės 
27 d. rinkimuose.

armija baigia apsupti japo
nų dalinį vienam klony.

streikuoja Anglijoje
LONDONAS, kovo 30 — 

Apie 70,000 angliakasių iš 
50 Ycrkshire kasyklų šiuo

Iš BERNO — Nacių vai- laiku streikuoja. Streikas 
domas Romos radio sakė vis didėja, kadangi anglia- 
sąjungininkų lėktuvai antrą kasiai nepatenkinti nutari- 
dieną iš eilės atakavo Ro-, mu, kuris dreudžia angį i a- 
mą. Nėra sąjungininkų pa-J kariams nemokamai vežtis 
tvirtinimo tam pranešimui.! anglis savo pečiams.

Piety Amerikos žmonės 
mėgsta amerikiečius

WASHINGTON, kovo 30. 
į —Po 14,000 mylių kelionės 
po Amerikos bazes pietų 
Amerikos kraštuose, Mrs. 
Eleanor Roosevelt šiandien 
sakė amerikiečiai kariai ge
rai užsirekomendavo tų 
kraštų gyventojams,

Ji sakė amerikiečiai visur 
jos klausė apie karą pietva
karių Pacifike, ir apie mais
to padėtį namie, bet mažai 
kas tekalbėjo apie rinki
mus. Tik vienas vyras tepa
klausęs apie progą balsuoti.

RUSAI NEUŽSTOJA 
BADOGLIO VALDŽIA

MASKVA, kovo 30.—Ve- 
damąjam, kurį atspausdino 
pirmam puslapy, vyriausy
bės laikraštis Izvestia sakė 
Italijos valdžios . pripažini
mas nereiškia, kad Rusija 
užgyrė Maršalo Badoglio 
vyriausybę, ir teigė, kai 
rusai, kaip ir Amerika ir 
Anglija, laukia Badoglio 
vyriausybės pakeitimo.

ANGLIJA STOJA U2 
ATLANTO CARTERĮ

LONDONAS, kovo 30 — 
Atsakydamas j paklausimą 
ar manoma perrašyti ar per 
tvarkyti Atlanto Čarterį, 
ministrų Pirmininkas Chur
chill pareiškė Parliamentui, 
kad Atlanto čarterio prin
cipų vykdymas pasilieka 
Anglijos vyriausiu tikslu.



—
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MIRGA - MARGA IS ROCKFORD, ILL.
Nauja ir įdomu

Balandžio 2 d. Federaci
jos 24 sk. susirinkimas 2 
vai. mokyklos kambary. 
Draugijų atstovai prašomi 
ateiti.

Balandžio. 2 d. sodalietės 
rengia vakarą. Bus viešnią 
iš Chicago j— Adelė Druk- 
tenis, solistė.

Rockforde ko ne visos 
moterys pradėjo dirbtuvėse 
birbti. Vyrai labai susirūpi
no. Sako, pareik iš darbo, 
vakarienė negatava, vištos 
nelesintos, grindys neplau
tos. Ir pati žmona parėjus 
iš darbo jaučias kaip ligo
nis. O kitos ir vaikus palie
ka.

Juozefina Raaumaite, po 
vyru Dewerrp.an, susilaukė 
sūnaus kovo 21 d., 6v. An
tano ligoninėj. Kovo 24 d. 
betgi mirė.

Adomas Maldonis atnau
jino “Draugo” pren. ir ža
da būti nuolatinis skaityto
jas.

Mirė Juozas Gedminas, 54
Juozas ir Ona Pilipaičįui m . Lmeckienė, 69 m 

atnaujino “Draugo” pren. ir'Pastaroji buvo LRKSA 137 
savo sūnaus paveikslą įdės I kp narė Uido-
į kareivių skyrių. Girdėjau.. tuvės buv0 koVo 28 d. At- 
kad visos kareivių motino* laikytos trejos šv. Mišios.

TIKRAM RĄPORTEKUJI NĖRA KIJCCIŲ gražiai pasiruošusių mergai 
temą vadovauti: baigusių a 
tatinkamus mokslus Lietu i 
vos universitete ir turinčiu 
gerą patyrimą darbe su jau
nimu. Adresas: Sisters of 
Tbe Imm. Conc. of The Bies- 
ged Virgin, K. D. 1, Pųtnąra, 
Conn.

.... — ■ ■ -
J. P. VARKALA

VALSTIJOS REGISTRUOTAS 
AUDITORIUS

Tel, Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON park

Su Jncomę taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything In the Une of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative

SHOWKOOMS IN 
MERCHANDISE MART

žada tuo būdu savo sūnus 
pagerbti, t. y. patalpinti 
“Drauge” ir amžinoj kny
goj jų paveikslus; Iš Rock- 
Jford jau 9 pridavė savo sū
nų paveikslus.

Mykolas ir Marcelė Sau- 
telai nuperka gražią dova
ną bažnyčiai — naują mi
šrią (knygą), o Apaštalys
tes draugija nupirko uždan
galą ant apaštalų (stovy- 
ty).

’lun. Kį Juozaitis pasakė 
pamokslą. Labai buvo gra
žu matyti, kad kryžiui nešė 
ir Mišioms tarnavo velio
nės proanūkis, Danielius 
Karvelis. Retai taip pasitai
ko. Po pamaldų išlydėta į 
Spring Valley, III., kur pa
laidota Šv. Onos kapinėse.

Korespondentas

Amerikos pietrytinėse valstybėse ištikus potvyniui, At
lanta, Ga., vieno laikraščio raporteris, norėdamas skaity
tojams paduoti įdomių žinių iš apsemtų vietų, nežiūrėda
mas pavojaus, pasisamdęs negrą, laiveliu aplanko apsem
tus gyvenamuosius namus. (Acme-Draugas telephoto)

EXTRAI EXTRAI

Mūsų kareiviai
Omaha, Nebr. — Iš mūsų 

Eltonas dėkoja visiems J mažos kolonijos yra į ka
riuomenę išėję virš 130 jau
nuolių. Kai kurie jų jau yra

aukotojams.

Kęvo 26 d. kleboųaą ra
gino par a pi jonus daugiau 
ąukoti bažnyčiai per Vely
kas. Jis tikis nuo kiekvieno 
gauti po $25.00. Už tai žada 
Š'met bažnyuią išdažyti, pa
puošti ir dešimtį iūąstarreių 
skolos atmokėti.

Dievas išklausė motinos 
maldą. Kotrina Užubalienė 
karštai meldės per ištisą 
metą, kad jos sūnus sugrįž 
tų iš kariuomenės. Kovo 22 
d. gavo pranešimą iš val
džios, kad paliuosuojamas 
William J. Užubel, o kovo 
23 d. parvažiavo ir dabar 
vėl pradės pašte dirbti: laiš
kus išnešioti. Iš Rockford 
pašto 23 darbininkai yra pa
šaukti į kariuomenę.

sius Taravva ir kitų salų 
didvyrius. Lydia džiaugiasi, 
kąd gali padėti sužeistie
siems, tai yra patarnauti pa
rašyme jiems laiškų namo, 
ir t.t.
Pasekė gražų pavyzdi

P. Benson mūsų bažnyčio
je įtaisė tokią lempą, kuri 
duoda daug šviesos ir. pačią 
bažnyčią papuošia. _ Jaku
bauskienė pasekė jo pavyz
džiu įtaisydama panašios 
rūšies dvi lempas prie klau
syklų.

Dieve, atlygink jai už gr? 
žų darbą.
Namų savininkų reikalai

Namų Savininkų draugija 
nutarė metinį/ susirinkimą 
šaukti balandžio* 46' d. Mat, 
reikalinga parapijos namai 
taisyti ir pagražinti.

• Vietinis

Svarbu jaunoms 
lietuvaitėms

(LKFSB) šv. P. M. Ne 
kalto Prasidėjimo Seserys, 
įsikūrusios netoli Mariana
polio kolegijos, ateinančią 
vasarą ruošia mergaitėms 
smagų atostogų, poilsį su* 
jungtą su mokinimu gražių 
manierų, lietuvių kalbos ir 
kitų gerų dalykų. Tai bus 
.savotfški kursai, ar, kaip 
Amerikoj vadinama, kem
pės (camps). Prasidės ' lie
pos mėn. 5 d. ir baigsis rag- 

! piūčio 6 d. Pragyvenimo iš
laidos — savaimei tik 1Q do 
lerių. Bus priimamos mer 
gaitės nuo 7, iki 16 metų 
Vieta tenai graži, yra seaerų

Į ' - V 1
■ .11,.

Psrmainytai 
vardas Ir 
adresai

Lietuviška*
Žydukas

REMKITB
SENĄ

LIETUVIŲDRAUGĄ

MONARCH UQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

Res. 6058 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEHloek 4848

DR. J, J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 i)d 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
242S West Marųuette Road

Juozas Rublis išsikėlė į 
ūkį M. aus te n, Wis. Pirko di
delį ūkj|. Sako, nebijosiąs 
reišino.

Bhuduii*

pasiekę aukštas vietas. Prieš 
keletą dienų buvo parvykę 
namo paviešėti Juozas Lu
kas, Henry Shudinis. Vienas 
ir kitas yra baigęs aviaci
jos mokyklą. Dabar jie yrą 
paskirti vairuoti orlaivius.

Cpl. Lydia 
Bovick (Bara
vykas yra ma
rinas. Ji ran
dasi San Die
go, Calif., ir 
dirba raštinėje, 
o laisvesniu lai

Cpl. Soviok i_ J ku lanko su
žeistus kareivius ligoninėj. 
Jai tenka sueiti sužeistuo

Kreivais kompromisais su 
lipdyta vienybė nėra patva
ri ir galingą vienybė.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Budriko Itailin Valaiulo-:
VV.H.F.C 142d Kilocycles —

Ketverge, 7 vaJ. vakare.
VV.C.F.L., 1000 Kilocycles —

'Nedėlioj, 8:80 vai. vakare.

■ 11 ’ 1 ■ 1
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’ARE WE RUSHING YOU TOO MUCH, JOE J*

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jewelry, Deimontų ir- Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šį Pavasarini SI Metų

IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

8241 So. H&lKt'd Street 
Tel. CALumet 7237

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

Utamikais, Ketvergais ir Suim
tomis iki 9:30 vaL vakare.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Pluqį»- 

ir įvairius
tokius auk-

ainius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!
Turime didelį 

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

• ::

'Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vieha'tfdra aktų vtsam gyveni
mui. S^ugokitę įaa leisdami lšcg- 
zaminuotT Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslai 
grali suteikti.

S« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie pradai f- 

na visų aklų įtempimą.

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

OPTOMET RISTAI
1801 So. Ashland Aveuue

Kampai 18-tos
Telefonai: CANAL S5I8, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien »:10 a. m. Iki 8:10 p. m. 

Triėiad. Ir klud »;io a. m. 
Iki 7:80 p. m.

'■j-'i* j'

Taipgi taisome Laikrodžius, 
Laikrodėlius, 2iedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
JEYVELRY — YVATCHMAKEB 

— BfUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė , 
3401 SO. HALSTED ST.

Kampan 3<th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 

Sekmadienyje pagal sutartį.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUFERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN AS8OC1ATION 

______________________ OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Prea. and M£r.

I

imgiuj
VTy.NTNTF.TJS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

MFC -1« kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Western Ave„ Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS:
Nno 2 Dd 4 ir nuo 6 Dd 8 vaL vak. 

Nedėliomis pagal sutartį
Offlee TeL YABds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 '

Tet YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VlRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

4157 Aroher Avenne 
Ofiso vaL: 1—3 tr 6—8:80 P.M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

Tet YABds 5921
Bes.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
^PM ^MEPubBc 7868 /

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YABds 3146

DR. Y. A. SIMKUS
GYDYTOJAS B CMBUBGAfi

B AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street 

VaL: 11-1$; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30

šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji. 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMIock 8700 

Rez. teT. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dfi, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenne

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

Ofiso Tel...........VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

4264 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa luboa)

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

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
▼aL: 10-12 ryte, 2-6, 7-6 P. M. 

U47 g. Halsted St, Chlc&gt 
Pirmadieniais, Trečiadieniais
f tr šeštadieniai*

Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIBUBGAS

4146 Archer Avenne
Ofiso Tel. LAPayette 3210 
Rez. Tel. LAPayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
v/Penktad. 8:30 iki 9:30 vak.

fieštad. 0 vai. Ud 9:30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.I II............ I ' I

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

J. W. Goethe



Penktadienis, kovo 31, 1944 nnrKrfr a nPATTOAS. ntnCAriO. TTlTNOTŠ

CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

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

A
3

-DRAUGAS" HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearbom Street 
Tei. RANdoipb 94M-MM

SVARBUS PRANEŠIMAS

itatymal reikalauja kad dongo- 
mat darbininku turi (Hlprtl Pa- 
Uunnavlmo Rašt* (atatemeut of 
avallabilItT) nuo dabartinė* dar* 
bo įstaigos — ar nuo War Man- 
power Commission — pirm pra* 
dedant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persltlkrinklt ar Jūs galit gauti 
tr ar jums reikalinga pallnosa- 
vimo raštas. .lūs sutaupysit sau 
Ir darbo iMtalgom* -taus taiko

HEI.P WANTED — VYRAI

PAKUOTOJŲ IR 
SHIPPING ROOM PAGELB.

Geros darbo sąlygos. Užtenkamai 
viršlaikio. Po karo apsauga.
McMaster Carr Supply Co.

<40 W. LAKE STj HAT. 7241

REIKIA
MEKANIKŲ

Patyrusių
Prie automatišku filling 
mašinų ir prie visokių 
mekaniškų darbų.

Gera Mokestis
PASTOVAS DARBAI

SHOTWELl MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVE.

GENERAL GARAGE 
» VYRO

Kaino naktimis sargas.
Turi mokėti vairuoti trokus.
MULVmn.T. BROS. MOTOR 

SERVICE
1912 S. Jourdan Ct. Canal 7580

BOII.ER MAKER PAGELB. 
IR PAPRASTU DARBININKŲ 

WELDERIIJ 
SAND BLASTERS 

SPRAV PAINTERS 
MILI.WRIGHTS

Aukščiausia mokestis, naikios dar* 
bo salvgos. 53 vai. i savaitę. Lai
kas ir pusė virš 40 vai.

GRAVER
TANK & MFG. CORP. 

4809 Todd Avė.
Tel. East Chicago 204

HENRY DISSTON & SONS

VYRŲ

REIKIA
DIRBVTTVP'.S DARBAMS 
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS 
PASTOVUS DARBAI 

ATSIŠAUKIT

111 N. JEFFERSON ST.

VYRŲ

REIKIA
SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 

PATYRIMO NEREIKIA
GEROS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKIT J

2924 W. 51st SL
NUO 9 RYTO m 5 PP. ’

Central 

Steel 8c Wire Co.

REIKIA ALUMINUM
CASTINGS TRIMMERS

POLISHERS. CHIPPERS

SAND BLASTERS 
GRINDERS SAW VYRŲ 

PAPR. DARBININKŲ
Pilno laiko darbai 

Gera mokestis 
Svarbi pramonė

Atsišaukit darbo dienomis nno 8 ryto 
Iki E pp. arba Šeštad. iki 12 piety.

2742 W. 36th PLACE
Atsineškit gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

INTERNAL GRINDERS 

PATYRUSIŲ

MILLING MACHINE OPR.

LATHE OPERATORIŲ 

MILLWRIGHT MAŠINISTŲ 

SHOP KLERKŲ

Atsišaukit 8:30 iki 5 pp. 
Pirmad. ir Ketvirtad. 8:30 

iki 7 pp.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL
4737 W. DIVISION

FOUNDRĖJE DARBININKAS

Reikalingas piaustyti, tekinti ir pa
gelbėti all-around foundrės darbuo
se. Gera mokestis, užtenkamai virš
laikio. x

LAKE CITY FOUNDRY
310 N. Wood Seclcy 7739

RHTBPINfi ROOM DARRENINKŲ 
Vyrų Išpildyti Ir pakuoti orderius. 
Svarbi pramonė. 51 vai. I savaite. 
Virfilalki. po 40 vai. Malonios darbo 
sąlygos. Grupės apdrauda. Taipgi 
vieno vyro prie lengvo dženltoriaus 
darbo. Pusė dienos shipping rūme.

Atsišaukite
H. KOHNSTAMM * GO., INC.

11 E. Illinois Rt.

STORKLINE 

FURNITURE CORP.
Reikia

SHIPPING ROOM PAGELB. 
ORDERIU RINKĖJU 

PAKUOTOJŲ 
KROVĖJU

PUNCH PRESS OPERATORIŲ

★
TAIPGI

PATYRUSIŲ MEDŽIO DIRBĖJŲ 
SHAPER HANDS 

ROUTER8 
SANDRUS

BORINO MACHINE OPER. 
SPRAYERS

Pastovūs darbai, gera mokestis.

Atsišaukit

4400 W.- 26th St.

LANGŲ PLOVftJŲ 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekecperis Ofisan 

EDOENATER BEACH HOTEL
5149 Sheridan Rd.

REIKIA 
FEED MILL 
DARBININKŲ

1400 E. 93rd ST. 
BAV PORT 2922

NATIONAL
MALLEABLE & STEEL

CASTINGS CO.
★

ELECTRIC FURNACE DEPT. 

REIKIA

Pirmų Pagelbininkų 

Antrų Pagelbininkų 

Ladlemen
IR

Abelnų Foundrėje

Darbininkų

Inspektorių
★

GERĄ PRADINE MOKESTIS 
GERA TRANSPORTACIJA

★
Po Karo Ateitis 

★

1400 S. 52nd Avemie
CICERO, ILL.

FREIGHT HANDLERS
. CHECKERS

šiftaiK5 ryto ir 2 pp.
77 | valandą '

Viršlaikis po 8 vai. dieną 
ATSIŠAUKIT PIRMADIENĮ

SILVER FLEET 
MOTOR EXPRESS 

34th and Justine

PUNCH PRESS OPERATORIŲ. — 
Aukščiausia pradinė mokestis. Už
tenkamai viršlaikio. Geros darbo 
sąlygos. ITXINOI8 METAL SP1JC-* 
I ATTIES. 952 W. I-ake St.

VYRŲ
Prie lengvų dirbtuvės darbų. Pa
tyrimo nereikia. Senoje north west 
side ‘įstaigoje. Puikios darbo pro
gos po karo.

TEL. SPAULDING 9200

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, 187.80 j mėnesi 
PUaam ar daliniam laikui 

KrelpkltSa pri. Housekeeper.
HDQHWATSR BEACH HOTEL 

M49 Sheridan Rd.

merginų"
PRIE 

BINDERY 
IR

LENGVŲ SHAPOS DARBŲ

Durand
Manufacturing Co.

939 W. 33th St

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
Garsieji>■ vžmones 
atsako lietuviams

Hartford, Conn. -r šven
čiant Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį, Hartfordo 
ir apylinkės lietuviai paruo
šė rezoliucijas prezidentui 
Rooseveltui, valst. sekreto
riui Cordell Hull, Anglijos 
ambasadoriui Lord Halifax, 
Connecticut valstybės sena
toriams Francis Maloney ir

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
VYRŲ

85 IKI 65 METŲ AMŽ.

Daliniui Laikui 

4 iki 5 Vai.

MERGINŲ
Išnešioti paketas 

Del Dental supply ištaigi 
Atsišaaldt Room 1010

os

ar
Pilnam Laikui 

80c į Vai. Pradedant
TAIPGI “PIECE WORK”

PAŠAUKIT PERSONNEL 
DEPT.

Canal 8654

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
KARO NAMU PROJEKTUI 

$1.10 Į VALANDĄ
Talkas ir pusė už šeštadienius 

Darbas Ilgam laikui.
Gera transportacija. Atsišaukite

ĮSOth ST. ft COTTAGE GROVE 
AVE.

HELP tVANTKD — MOTERYS

DŽENITORKŲ
OFKINIAM BUDINKE 

DIENOMIS AR VAKARAIS
ARTHl’H RUBLOFF & COMPANV 

300 W. ADAMS

' MATVKIT MTt. KAM®

L D. CAULK OO.
25 E. WASHINGTON ST.

PROSYTOJŲ
Patyrusių ar ne.

Merginu ar Moterų 
Norinčios išmokti 

Gera mokestis
ATLAS CLEANERS 
Į 2218 W. Belmont

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims lld 50 
metų senumo. Valandos: nno 5:80 
vakare Ud 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžins 20 iki 50 metų. 

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

r
Atsišaaldt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY
Employment Ofisan Moterims

MOTERŲ
j-

PRIE LENGVŲ ŠVARIŲ 
WAREHOŲSE DARBŲ

Darbai parai patogiau darbo sųiygas 
Gera Mokestis

Ir pelno pasidalinimo pienas 
ir atostogos.

MINNESOTA MINING ft MFG. 
COMPANY

1500 S. Westem Avė.
: Mr. Nels*n •—- MONroo 9134

• « e

809 w. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Plrmad. visą dieną Penktad.
8:80 ryte Bd 5 pp.» ** ■

MOTERIS
* X

Tvarkyti mažą fountaln. Amžins ne
apribota. Aukščiausia pradinė mo
kestis. Valgis Ir uniformos veltui. 
Vakarais nereikia dirbti. .

NEISNER BROS.
11151 S. MieMfan Avė.PIRKITE KARO BONUS!

HEUP VVANTED — VYRAI HEDP VVANTED — VYRAI

MERGINU 
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c i valandą au 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 

5c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais šiftais. Dykai 
ligoninės ir apdraudos pienas.

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm šeštad.
1:80 ryto iki 4:80 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

Reikia

Operatorkų
Prie Odinių Darbų

Reikia turėti nors kiek patyrimo 
prie jėgos siuvimo mašinų.

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

CHARLES F. CLARK, 
INC.

1403 W. Congress

James Danaher. Visi atsakė 
gražiais laiškais, štai jų 
laiškai .*

Nuo prezidento per Char
les E. Bohlen, Chief, Divi- 
son of Eastern European 
Affairs:

“My dear Mr. Brynga:
“The receipt is aeknow- 

ledged, by reference from 
the White House, of your 
letter of February 20, 1944, 
and of a similar letter of thė 
šame date to the Secretary 
of State embodying reaolu- 
tions adopted by the Great- 
er Hartford American Lith- 
uanians, commemo r a t i n g 
the twenty-sixth anniversa- 
ry of Lithuania’s Declara
tion of Independence.

“The views expressed ln

“I am very pleased to 
have the views of your 
members, and I thank you 
for writing to me.

“I am submitting your 
letter to the Senate, and I 
am also communicating with 
Secretary of State Cordell 
Hull.

“With every good wish, 
I am

“Sincerely yours,
“Francis Maloney”.

Nuo senatoriaus Danaher:
“My dear Father Kripas:

“I am writing to advice 
that your letter of Februa
ry 28th was inserted in the 
Congressional Record for 
March 3rd, a copy of which 
I enclose. Your attention is 
directed to p. 2213, wherein 
you will find the text 
of the communication toge-

this resolution have beea !ther with the remarks of 
noted, and your courtesy in my colleague, Senator
transmitting it is apprecia- 
ted.

“Sincerely yours,
“Charles E. Bohlen”.

Maloney, and my own. 
“Please believe me with

every good wish, 
“Faithfully yours,

“John A. Danaher.”

RENDUOJASI

RENDAI KAMBARYS
Kambarys ant rendos Cicero aoy- 

llnkėj. 3 blokai nuo Western Elec
tric Co.. vienas blokas nuo gatve- 
karių. Dėl vyro ar merginos. Turi 
būti katalikas ir ne g’Huokiis.

šaukite telefonu: CICERO 5949

VYRŲ
NUOLATINIAI DARBAI

Svarbioj Karo Pramonėje 
Gera Transportacija

FREIGHT HANDLERS 
PRODUCTION WORKERS

Patyrimo Nereikia
40 VAL. RAVAITftJE 

PELNO DALINIMO PLENAS 
VELTUI GYVASTIES APDRAUDA 

UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO 
MOKANT LAIKĄ IR PUSE

DRARBORN CHEMICAL OO.

1029 W. 35th ST.

8KELBKITES “DRAUGE”

PRIE SVARBIŲ GINKLU GAMYBOS DARBŲ
MUMS REIKIA

Shipping and Receiving Room Darbininku
Abelnų Dirbtuvės Paprastų Darbininkų 

Machinistams Pagelbininkų 
Material Handlers 

Welderlams Pagelbininkų
Hand Truckers

★ ★ . _ _
JOKIO PATYRIMO NEREIKIA — GERA MOKESTIS

Taipai Reikia - PATYRUSIU
HORIZONTAL BORTNG MILL OPRS. BULLARD OPRS. 
TURRET I.ATHE OPFR A TORTŲ PLANER OPRS.

ELECTRIC ARC WET.DERIŲ LAYOUT INSPEKTORIŲ 
AUTOMATIC RCRFW MACIŪNE OPERATORIŲ

PRECTRTON TNTERNAL TR EXTERNA L GRINDERS 
JEI NETURITE PATYRIMO MES JUS IŠMOKINSIM

T DIRBTUVE

★★★★★★★★★
★ For Sale I
★ For RentI
★ For Helpl
★ For Service!
★ For Results! 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithnanian Daily Newspaper 
— ESTBLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

Nuo Department of State 
(faiškas rašytas Connecti
cut senatoriui Francis Ma
loney) :

“My dear Senator Malo
ney:

“I have received your let
ter of February 29, 1944, 
transmitting a letter receiv
ed by you from Mr. Brynga, 
Chairman, and Mr. Leonai
tis, Secretary, • of the Great- 
er Hartford American Lith
uanians, in which they em- 
bodied a resolution comme
morating the twenty-sixth 
anniversary of Lithuanian 
Independence and urging 
the liberation of that eoun- 
try.

“You may assure your 
constituertts that the De
partment of State is conti- 
nuing to give serious conai- 
deratiou to the problema re- 
sulting from the situation 
in Eastern Europe. As you 
are aware, it is the policy 
of the Government of the 
United States to ūse its in- 
fluence to bring about a 
just solution of these ques- 
tions, and this policy has 
been enunciated upon nu- 
merous occasions by offi- 
cials of jthis Government.

“Sincerely yours,
“E. Stettinins, 
“Acting Secretary”.

Nuo Lord Halifax:

Štai, Congressional Recor- 
do straipsnis:

“Liberty of the Republic 
Of Lithuania.

“Mr. Maloney, Mr. Presi- 
dent, I ask unanimous con- 
sent to present for appro* 
priate reference and to have 
printed in the RECORD at 
this point, a letter which I 
have received from Mr. V. 
A. Brynga, chairman, and 
Mf. Joseph Leonaitis, secre
tary, the Greater Hartford 
Ąmerican Lithuanians, Hart
ford, Conn., transmitting a 
body of resolutions unani- 
mously adopted at a mass 
meeting of Greater Hart
ford American Lithuanians, 
commemorating the twenty- 
sixth Anniversary of Lith- 
uania’s Declaration of Inde
pendence — February 16, 
1918. The resolutions urge 
the liberation of the Repub
lic of Lithuania.

“There being no objec- 
tion, the letter with the pe- 
tition or resolution was re- 
ferred to the Committee on 
Foreign Relations and or- 
dered to be printed in the 
Record as follows”.

Seka rezoliucijos.
“Mr. Danaher, by unani

mous consent, presented a 
letter signed by the chair
man and secretary of a 
mass meeting of Greater 
Hartford (Conn.) American 
Lfithuanians, commemorat-

“Dear Sir:
“Lord Halifax has asked

me to thank you for your *n8 th^ twenty-sixth Anni- 
letter of February 20th, and versary of Lithuania’s de- 

TEL. — RANDOLPH 9488 to inform you that the con- claration of Independence,

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LTTHI ’ A NT A N 

ADVERTIRTNG MEDIUM

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★

tente have been noted. 
“Yours very trufly,

“W. G. Hayteri

.. I H H
Gabumu įvertinimas dirbtuvėje duoda jums progos (atdirbti 

taip greitai kaip išmoksite ar parodysite gabumus.

valgius _
Jei dabar dirbate prie karo darbų, būkite prie tavo darbų.

Danly Machine Specialties, Ine.
2100 S. 52nd Avė. Cicero. DL

DtDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS OI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAŲAMINTI!

Nuo reuatori&us Maloney:
“My dear Mr. Brynga:
‘ 'Please let me acknow- 

ledge your letter of Februa
ry twentieth (which reach- 
ed my offlee today), ad- 
vising me of resolutions a- 
dopted at a mass meeting 
of Gteater Hartford Ameri
can Lithuanians, specifical- 
ly urging that I "ūse my 
good offices to liberate the 
Republic of Lithuania.

embodying a resolution a- 
dopted by the meeting, 
which letter embodying a 
resolution was referred to 
the Committee on Foreign 
Relations and ordered to be 
printed in the Record as 
foUows.”

Seka rezoliucijos.

Patiekiu visus šiuos laiš
kus lietuvių spaudai, nes 
svarbu mums žinoti, ką sa
ko ar rašo ir kaip veikia 
pačios didžiosios Amerikos 
galvos. Įspūdis darosi labai 
malonus.

Korespondentas
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Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:
Metams ............................................................................... $6.00
Pašei metų .................................................................................... 3 50
Trims mėnesiams ........................................................................ 1.75
Dviem mėnesiams ....................................................................... 1.25
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Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisinn£U.ma tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taikyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
koreapomdencljas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, ražonjšja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamos.

- Entered as second-Clas» Matter Marcb 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3. 1879.

Komunistų politinė veikla
DIES KOMITETO RAPORTAS

Kongresmano Dies komitetas priešamerikoniškai veik
lai tirti paruošė kelių) šimtui puslapių, raportą, kuriame 
įrodo, kad CIO politinį akcijos komitetą, kurio pirmi
ninku yra Sidney Hillman, kontroliuoja komuniaLai, 
siekiantieji palenkti Jungtinių Valstybių kongresą sa- 
vo totalitarinės programos link.

Savo laiku, kaip šiame raporte pažymima, Hillman 
pareiškęs, kad gal net pora milijonų dolerių bus iš
leista rinkimų kampanijai, kad nugalėti tuos senato
rius ir kongresmanus, kurie nebalsuoja taip, kaip jiems 
diktuoja CIO. Anot to raporto, CIO egzekutyviniame 
komitete esą komunistų partijos nariai, apie kuriuos 
Dies komitetas taip raportuoja:

“Tai vyrai, kurie taip dar neseniai rėmė sabotažinių 
streikų bangą, kuri rimtai trukdė apsigynimo medžia
gos gamybą.

“Tie patys vyrai dabar siekia diskredituoti Jungtinių 
Valstybių kongresą piktais ir šmeižiančiais įtarinėji
mais pro-hitlerizmu, kuomet jie patys prieš Hitlerio 
invaziją Rusijon sąmoningai rėmė Hitlerį, pareiškiant, 
kad nėra skirtumo tarp Hitlerio pergalės ir britų per
galės. ”
KOMUNISTŲ VEIKLOS PRIEDANGA/

Dies komitetas tvirtina, kad komunistų partijos Jung
tinėse Valstybėse “panaikinimas” buvo tik iš vardo. 
Jai duota naujas vardas — CIO politinės .akcijos ko
mitetas. Komunistų politinis vadas vietoje Earl Brow- 
derio dabar būsiąs Sidney Hillman. Tokia priedanga 
jie mėginsią laimėti politinę vadovybę milijonų bal
suotojų tarpe.

Investigatoriai, betyrinėdami komunistų veiklą CIO, 
suradę, kad Amerikos "Darbo Federacija instruktavusi 
savo vienetus susilaikyti nuo bet kokio bendradarbia
vimo su tuo politiniu akcijos komitetu.

Raporte pastebima, kad esama atsitikimų, jog dar
bininkai yra aptaksuojami politinio komiteto darbams 
remti.

, VILKAI AVIES KAILIUOSE - -

Iš Dieso komiteto raporto atrodo, kad komunistai, 
negalėdami savo vardu siekti sugriauti šio krašto de 
mckratinę santvarką ir jos vieton įsteigti komunistiš
kąjį totalitarizmą, lenda j darbininkų organizacijas, 
organizuoja bendras frontus ir, lyg vilkai, apsidangstę 
avies kailiais, nori arčiau savęs prisivilioti balsuotojus.

CIO buvo suorganizuota gerais tikslais. Ji buvo už
simojusi iškovoti darbininkams geresnes darbo ir gy
venimo sąlygas. Stuo žvilgsniu ji yra daug gero pada
riusi. šios organizacijos nariai turėtų šluoti lauk vi
sus politikierius komunistus, kurie ją nori panaudoti 
krašto nelaimei ir darbininkų laisvės atėmimui.

Komunistams, ardantiems mūsų krašto santvarką ir 
ramybę, reikia nurodyti kelią į Sovietų Rusiją. Tepa
mėgina jie ten savotiškai organizuoti darbininkus ir 
mėginti bet kokiu būdu pasipriešinti ten esančiai val
džios sistemai.

★
Amerikos Raudonasis Kryžius ir Tarp!autinis Rau

donasis Kryžius yra suteikę pagalbą 30 kraštų 35,000,- 
000 žmonių, šiuo metu tiek yra reikalinga kraujo plaz
ma mūsų kariams, kad 1944 metais bus reikalinga su- 
piobilizuoti penki milijonai kraujo aukotoju________

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
Kas dedasi Vengrijoj

Naciams okupuojant Vengriją, kaip praneša Stock- 
holmo laikraštis “Svenska Dagbladet’’, labai skaudžiai 
nukentėjo žydai. Tik pirmomis okupacijos dienomis 
10,000 žydų sugrūsta į koncentracijos stovyklas. Sep
tyni šimtai jų nusižudė. Tūkstančiai iš Vengrijos iš
bėga • - ' . .

Okupantai tuojau pasirūpino visus žydus pašalinti 
iš valdžios vietų.

Kiti pranešimai sako, kad ne tik žydai nukentėjo 
Vengrijoj nuo nacių teroro, bet ir vengrai, kurie bet 
kokiu būdu išdrįso pasipriešinti okupantams.

Kodėl nesusitaria?

—

Visi mėginimai Lenkijos vyriausybės (in-efcile) Lon
done užnaegsti diplomatinius ryšius su Maskva ir susi
tarti dėl sienų nuėjo niekais. Toji vyriausybė net jau 
nusprendusi nebesikreipti į anglų ir Amerikos vyriau
sybes naujai prašant būti tarpininkais.

Prie tokio nusistatymo turėta prieiti, nes Maskva 
tuo tarpu nėra linkusi skaitytis su Myfcodaiczyko vy
riausybe. Ji nesiskaito šienų nustatymo klausiniu nei 
su Londonu nei su Vašingtonu. Maskva eina visai at
skirais keliais, paneigdama ir Atlanto ČarteHo prin
cipus ir kelių tarptautinių konferencijų bendradarbia
vimo deklaracijas.

Maskvoje, kaip žinoma, yra sudarytas lenkų “patrio
tų” komitetas, kurį Stalinas panaudoja savo tikslams 
siekti — sovietinei Lenkijai įsteigti.

APŽVALGA
Gina Lietuvos teises

Mūsų tautietis K. Čibiras, kuris pasirašinėja K. Verax 
slapyvardžiu, gyvendamas Argentinoje nuolat rašo 
straipsnius į Argentinos spaudą, duodamas žinių apie 
Lietuvą — tiek bolševikų, tiek nacių okupaciją. “Los 
Principios” laikraštis pernai metų liepos mėn. išspaus
dino K. Verax straipsnį “Naujoji tvarka praktikoje’’ — 
apie vokiečių nešvarius darbus prieš lietuvių tautų. 
Straipsnis ėjo per du numeriu. Tas pats laikraštis iš
spausdino K. Verax straipsnįi apie. bolševikų reikalau
jamas strategines sienas ir apie Baltijos taliitų likimą.

K. Verax straipsnių pernai yra pasirodę žurnale “Cri- 
terio”. Žurnalas “Catedra” įdejjo jo straipsnį apie Lie
tuvos vargus prie vokiečių. “EI Pueblo’’ išspausdino 
jo straipsnį “Atlanto Carteris ir Sovietų Sąjunga”.

Be to, K. Verax yri parašęs didelį veikalą apie Lie
tuvą, jis netrukus išeis Argentinoje ispanų kalba/. K. 
Verax-K. Čibiras, tas energingas lietuvis, žurnalistinį 
darbą dirbo jau Lietuvoje, dirbdamas redakcijose ir ra
šydamas katalikų laikraščiuose.

★
Lenkai apie Lietuvos-Lenkijos santykius

(LKFSB) Mūsų korespondentas praneša iš Argen
tinos, kad tenai W. Ipokoraki-Lenkiewicz, vienas iš len
kų dienraščio redaktorių, dabar savo laikraštyje “Cod- 
zienny Niezležny Kurjer Polski’’, Nr. 2764 ir 3769 pa
rašė pora straipsniui. Viename kreipiasi į lietuvius su 
klausimu, ar jie supratę savo ir lenkų likimo bendru
mą, tucs pačius dabarties pavojus ir t.t. Siūlo susido
mėti Europos Centro Federacija, į kurią įeitų ir Lie
tuva au Lenkija. Pasak jo, tufėti su lietuviais norma
lius ir draugiškus santykius, tesąs vienas kelias: iš
tiesti ranką susitaikymui ir paklausti lietuvių, Ar jie 
nori lenkų ranką priimti...

Antrame straipsnyje Lenkiewicz apgailestauja, kad 
lietuviai “tokia lengva širdimi atsižadėjo unijinių tra
dicijų” ir t.t. Bet pripažįsta, kad geriems abiejų tautų 
santykiams išeities tašku gali būti ne bendra praeitis, 
bet bendri ateities interesai. Jaunas ir gajus lietuvių 
nacionalizmas esanti reakcija prieš lenkiškos kultū
ros įtaką Lietuvoje. Laikraštis rašo: “Kalbant apie 
Lietuvą reikia pripažinti tiesą, kad turime reikalą su 
visiškai atskira tauta, su nuosavos kultūros tauta; su 
sena, bet kartu ir jauna tauta, kuri nori atskleisti ir 
jau atskleidė — naują istorijos skyrių”. Tiktai tuo 
būdu būsią galima įgyvendinti seną, turiningą šūkį: 
“Laisvi su laisvais, lygūs su lygiais.”

Kiekvieną draugišką pareiškimą mes priimame prie
lankiai. Uhijų klausimai lietuviams nerūpi, bet ben
dravimas kovoje dėl laisvės gali būti naudingas ir pa
geidautinas su visais kraštais, kuriuos gali rišti vie
noks, ar kitoks interesų bendrumas, taigi — su Lat
vija, Estija, o taipgi ir su Lenkija bei kitomis tautomis.

★
Rūpestingai rengiamasi prie Pan-American dienos 

minėjimo. Ji bus balandžio 14 d. Tuo norima sustip
rinti viso ‘ kontinento respublikų ryšius, išplėsti kul
tūrinį, ekonominį ir šiuo momentu reikalingąjį poli
tinį bendradarbiavimą. ' _ _ ’ . ' ,•

GAVĖNIOS
MINTYS

Rašo Vysk. P. Btočys, M I C.

Penktadienis,
kove 31 diena

“Nekalbėk netiesos” yra 
aštuntasis V. Dievo įsaky
mas. Jis labai nepatogus di
plomatams, pirkliams ir laik 
raštininkams. Visi kiti jį 
laužo, gan greit, dažniau už 
trijų minėtųjų rūšių žmo
nes. Kaskart labiau mažė
jant karalių skaitliui pasau
lyje, melas karaliauja visur 
ir nebėra konstitucijos, var
žančios jį.

Šiandien yra žmonių, tik
rą badą kenčiančių, ir yra 
žmonių galinčių bei norin
čių badaujančius sušelpti. 
To nepaisant vargšai mirš
ta badu dėlto, kad melagiai, 
daug sykių apgavusieji lab
darius, užmušė jų pasitikėji
mą tais, kurie sakosi vargs
tą. Laisvamanė poete para
šė eiles, kaltinančias Baž
nyčią už vargšų badą. Ta 
gabioji sulenkėjusi suvalkie
tė nematė, ar nedrįso pasa
kyti, kad melas yra vargšų 
žmogžudys.

Penktadienis, kovo 31 1844

susitikę: draugingi priešai

Walter Winchell, pasiskelbęs savo ugningu teikimu ži
nių ir komentarų per radio (kairėj) ir kongresmonas 
Martin Dies, vienoj Washingtono radio stotyje, atskiruo
se kambariuose, kalba per radio. Martin Dies atremia 
tariamus neteisingus apie jį Winchellio pranešimus. M. 
Dies, kaip žinome, yra pirmininkas kongresinio komiteto, 
kur tiria pragaištingą Amerikai veikimą (nacių, komu
nistų ir k.). (Acme-Draugas telephoto)

Pirmaisiais po Kristaus į 
dangų grįžimą metais krikš
čionių Bažnyčia įvykdė varg 
šų aprūpinimą. Pasiturintie
ji sunešė savo turtus ir su
dėjo apaštalams pas kojas. 
Vargšai iš to gaudavo kiek 
tik jiems reikėdavo ir už 
tekdavo. Ananigae su Sapy- 
ra sutarę į tą dalyką įvedė 
mielą. Staigi mirįtis ištiko 
juodu abu (Ap. Darb. 4, 32- 
37; 5, 1-11). Dėl tos baus
mės kai kas kaltina šv. Pet
rą žiaurumu. Tiesą sakant 
tai buvo priemonė apsaugo
ti vargšams nuo bado. Bet 
kas būtų, jeigu šiandien Die
vas imtų mirtimi bausti vi
sus melagius? Nė miestuose, 
nė kaimuose neliktų gyvo 
žmogaus.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA STOKER........... $9.80
STOKER COAL, Aukštos rūšies, $7.10 
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP.................... $11 25

PETROLEUM COKE .................... $12 50
Extra Course

JT' ................. .........
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS

Gabiausia ir tobuliausia 
yra Anglijos diplomatija, 
bet ji niekad nemeluoja, nes 
jįi įgudusi yra nepasakyti 
kas nereikia. Jei mieste at- 
sifanda nemeluojantis pirk
lys, tai visi pirklkai subėgi 
pas jį ir jis pralcfosta. Laik
raščio vėrtė tiek sumažėja, 
kiek į jį patenka netiesos. 
Šituos dalykus pravartu bū
tų žinoti mums visiems.

Kol kas bent pabandyki
me nepameluoti savo arti
miesiems namiškiams ir žiū- 
rėkitoe, ar ištiesų yra sunku 
gyventi tam, kas nori tar
nauti tiesai. “Pažinsite tie
są ir Mėsa išlaisvins jus * 
(Jon. 8, 32) iš melo blogu
mų ir daugelio vargų.

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FUKNITURE COMPANY

. 2310 WE8T ROOSEVELT ROAD 
...... ................. . ------- 6

■f

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ui pigesni nuošimti — be komišino 

PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, RaftUninkna

Remk&te ir platinkite "Draugą", nes jis ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
A U K C E J I M A S * VIRTUVĖ « IR
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KAREIVĖLIAMS
Tegu dūzgia, ūžia plienas,
Jūs kareiviai taip, kaip vienas —

• Krūtines aukštyn!
Šalmai blizga, gretos dūngsi.
Ei, pirmyn, kanuolės būmsi —

Už laisvę pirmyn!
Drąsiai, Pranai! Drąsiai Jonai!
Su gusarais, su ulonais,

Vieškeliu plačiu.
Kalnų dauboms, ar purvynais,
Vielų pynklėms, vandenynais —

Su kardu rūsčiu.
Pirmyn, drąsiai, pirmyn, šauniai;
Ar Londone, ar Pakaunėj —

Vyrišku žygiu.
Užgrūdinkit, valią plienu,
Ženkit, maršais žingsniu vienu

Trenksmingu, lygiu.
Ei, kovon, už tiesą, gėrį!
Dujų kaukėms apsitvėrę

Laisvę parsinešt...
Spyglių vieloms, ar per ugnį,
Per Atlantą giliadugnį

Trispalvę išnešt.
Ei, pirmyn, šautuvai, tankas!
Ir kanuolės, ir patrankos

Blizgančiu mišku...
Kur šalmai jus ves rikiuo.i, —
Eikit, laimę rizikuoti:

Vieningu taktu.
Ei, pirmyn, pirmyn, karžygiai!
Mūsų laisvė — jūsų žygiuos

Tikinčiai drąsi!
Jūs pro mirtį pražygiuosit,
Pro šalmus — mums nusijuoksit;

Sugrįžę visi.
Tad, lai dūzgia, ūžia plienas,
Jūs kareiviai taip, kaip vienas —

Krūtines aukštyn!
Šalmai blizga, žingsniai dūngsi,
Mūs kanuolės gerai būmsi —

Už laisvę pirmyn.
Senas Karys

MENIŠKAS VANDENS 
z ŠILDYMAS "Tėveliai, aš buvau sužeistas"...

Liųueted Petroleum Gazo 
Sąfjungos ekspertai sako, 
kad šiuo karo metu reikia 
taip sakant meniškai ir van
duo šildyti bei virinti, kad' 

Į sutaupius kuro. Nereikia 
i vandens šildyti perdaug ir 
i perilgai virinti. Kiekviena 
šeimininkė turi žinoti, kiek 
jai reikia šilto vandens ir 
niekuomet nereikia vande
niui užvirus jį ilgai virinti. 
Tuo būdu sutaupysime kuro 
karo reikalams.

“Brangūs tėveliai, buvau 
truputi sužeistas, bet sveiks 
tu gan gražiai”. Tokia tai 
buvo trumpa žinutė, kurią 
jaunas kareivis parašė na
mo.

Dabar jis jau sugrįžo į 
Jungtines Valstybes, gulėjo 
militarinė] ligoninėje, bet 
vis dar negalėjo pasakyti 
savo tėvams apie tai, kad 
neteko vienos kojos. Ne, ne, 
tik ne dabar!... Tą žinią jie 
priimtų per skaudžiai.

Tačiau, toji telegrama, ku
rią sužeistasis kareivis sa
vo rankoje laikė, sukėlė ja
me didžiausią baimę. Tėve
liai atvyksta padaryti jam 
surprizą ir už dviejų valan
dų jie jau bus ligoninėje. 
Ką gi jis galės sakyti, kaip 
jis galės pranešti jiems- tą 
skaudžią žinią prieš tai, kai 
jie patys pamatys kas jam 
atsitiko.

i
Jo draugai ligoninėje bu

vo lygiai taip susirūpinę. j 
kaip ir jis pats. Trys iš jų 
pasisiūlė nueiti pas Raudo
nojo Kryžiaus medikalio sky 
riaus socialę darbuotoją, kad į 
klausti jos rodos. Mat ligo-1

niai vadindavo ją “Trouble 
Shooter” — “Bėdų šaudy
toja”, nes jie eidavo prie 
jos kada tik jų laiškai su
stodavo ateidinėti, kad jiems 
reikėjo paskolos ar kuomet 
jų šeimos būdavo bėdoje.

“Matote,” šie vyrukai jai 
sakė ‘‘mes manėm, gal mes 
galėtume prikimšti lovą kaip 
nors — kad atrodytų, jog 
jis vis turi savo koją...”

Raudonojo Kryžiaus tar
nautoja pakratė savo galvą. 
“Jūs žinote, kad tas nieko 
nepagelbės” ji atsakė jiems 
švelniai. “Jie turės sužino
ti kada nors. Geriau jis pats 
tepasako jiems dabar.”

Nors su skausmu, bet šie 
Juozo draugai turėjo sutik
ti. Pagaliau vienas iš jų vėi 
klausė — “Panele, ar nega
lėtumėt taį padaryti, pasa
kyti jo tėvams? Juozas tik
rai negali.”

Ir taip netrukus tėvai at
vyko. Buvo jie pirmiausia 
nuvesti į Raudonojo Kry
žiaus raštinę. Gražiai ir tak
tingai, kaip ji geriausia ga
lėjo, ši Raudonojo Kryžiau* 
darbuotoja paaiškino apie

jų sūnų ir jo padėtį, patar
dama jiems dar kaip jife pa
tys turi elgtis, kuomet su
tiks savo sūnų

“Atsiminkite, kad nebūtų 
jokių ašarų!” ji sakė, pa
likdama juos prie durų to 
skyriaus, kuriame Juozas 
gulėjo. Tėvai prižadėjo.

Kiek vėliau Raudonojo 
Kryžiaus darbuotoja turėjo 
progos praeiti pro šį kam
barį su kitu reikalu Žiūrė
je ji, kaip motina 5>\isodc.- 
mosi laikė sūnaus ra lką, o 
tėvai, pasakojo j-uokHgus 
dalykėlius, kurie įvyko jų 
miestelyje.

Ten toliau kambario ker
telėje, vienas iš Jucfco drau
gų pagriebė šios Raudonojo 
Kryžiaus tarnautojos -ranką. 
“Ačiū” jis tarė jai nuošir
dž ai. .

» * *
Aišku, kad kiekviena mo

tina ir žmona norėtų sekti 
savo sūnų ir vyrą šiame di
džią j am pasauliniam kare. 
Bet kadangi tas negalini a, 
tai Raudonasis Kryžius at
lieka tą dėl jos ir dėl jo.

Jautri, širdį šildanti ir 
gyvybę išgelbstanti priežiū
ra yra Raudonojo Kryžiaus 
teikiama, kad atstovauti jus

kiekvienam tolymam karo 
lauke. Bet, be jūsų pagal
bos Raudonasis Kryžius ne
galėtų atlikti šį patarnavi
mą.

Raudonasis Kryžius tęs 
savo darbą, nes reikalas da
bar daug didesnis iš visų 
atžvilgių. Todėl, ši atsako
mybė guli ant pečių kiek
vieno piliečio.

Neužtenka atjausti kito 
žmogaus ne'aimei ir reika
lui, bet reikia veikti, reikia 
daryti ką nors apie tai.

Per virš 60 metų Raudo
nasis Kryžius tarnauja tai
kos ir karo laikuos — bet 
niekuomet visoj istorijoj jo 
darbas nebuvo taip svarbus 
kaip dabar. Nora Gugieno

Moteris
Moteris yra veidrodis, ku

riame atsispindi jos aplin
kuma.

* - • *
Be moters, visi susirinki

mai ir visi puslapiai permuš
ti.

* • *
Moters širdis tik tada už

kariaujamai, kai ji teisingai 
suprantama.

Marija Aukštaitė

Mūsų virtuvė

Tsj Mahal mieste, Indijoj, viena Raud. Kryžiaus dar
buotojų Amerikos kariuomenės slauges supažindina su 
žymiomis miesto vietomis. Šioj nuotraukoj ji rodo vieną 
gražų orientalių pastatų.

Aukokime Raudonajam Kryžiui
Vienas anglų kalbos rašy 

tojas savo rašte apie auka 
vimą Raudonajam Kryžiui 
padaro įdomų paaiškinimą 
Jis sako, kad mes negailime 
pinigų, kraujo arba kitki 
dūoti Raudonajam Kryžiui 
Mes tiktai duodame per šia 
didžiulę organizaciją luoe 
dalykus kariams, kurie yra 
stovyklose, ligonbučiuose ir 
mūšiuose.

Toliau j is rašo, kad Rau
donasis Kryžius yra lyg ste
buklinga lelka, per kurią 
mūsų bandažai, megatiniai 
ir kraujas nuo mūsų širdies 
yra išsiųsti į, mūšio linijas, 
kur jie gali padaryti daug

gero.
Jis aiškina, kad viskas, 

kas yra siunčiama, turi daug 
svarbos, kaip kraujas, ban 
dažai, vaistai, valgio dėŽŠF 
ir kiti dalykai. Jis baigė sa
vo temą šiais žodžiais: “For 
God’s sake, don’t stop giv
ing them — and money! ”

Tai nelaukime su savo pi
nigine auka. Viršminėtus da 
lykus nebus galima parūpin
ti be pinigų. Kareiviams daž
nai piniginė pagalba yra rei
kalinga. Tikiu, kad nė vie
nas neatsisakys aukoti pa
gal savo išgalę, nes visi žino 
svarbą ir naudingumą Rau
donojo Kryžiaus.

KEPTA VIŠTA -,<• t
Pirmiausia, reikia gražiai 

išvalyt vištą, išimt vidurius, 
atsargiai, kad nesudraskyt 
labai odos, paskui gerai iš
plaut vidurį vištos ir apibė
rus lengvai druska, palikt 
ant poros valandų. Paskui 
prikimšt sukapotu mišiniu 
iš išvirintos vištos širdies, 
kepenų, skilvio ir padžiovin
tos tarba sužiedavusios duo-z
nos, pridedant prie to miši
nio petruškų, arba jeigu nė
ra, tai įdėt biskį (poultry 
spiees), sukapok smulkiai 
cibulį ir tuo mišiniu pri- 
k mšk vištą ir užsiūk. Kepk 
apie valandą ar truputį dau
giau, koliai iškeps. Kad ži
not ar tikrai iškepus višta, 
reikia įsmeigti šakutę į mė
są, jeigu skystimas jau ne
išeina į viršų; tai vista jau 
iškepus. Nereikia per ilgai 
aikyti pečiuje, nes išdžiūva. 
Išėmus vištą iš blėč.os į liku
sius taukus reikia įp lt ku
piną šaukštą miltų ir ant 
ugnies gerai išmaišyt su tau 
tais, paskui po truputį pa
lydant virintu vandeniu, ko
liai bus vidutiniškai tiršta 
lunką, paskui sunką išpilt 
į tam tikrą puoduką ir pa
isot ant stalo dėl užpilitno 
trtft šmotų supiaustytos kep
tos vištos.

Nėra reikalo daug kalbė
ti, bet tikiu, kad visiems y- 
ra aišku, kaipo asmenims 
taip ir draugijoms, kad ta
rime aukoti per lietuvių ko
mitetą, ne dėl garbės, bet 
kad pasaulis matytų, kad ir 
lietuviai gausingai priside
da prie karo pastangų per 
Raudonąjį Kryžių. Neuž
mirškime aukoti.

L Narmontnltė

DAIRY COOKS CORNER

/ should likę lo sugįest for your Easler Feasting lu>o neui 
recipes, whick urill enhance your table.

HALIBUT FISH RING
1 pound halibut 3 Bowman eta, whites
1 cup Bowman Cream Salt—white pepper—to taste

Method: Grind fresh. uncooked halibut; add unbeaten Bowman egg 
whites, one at a time, stirring well after each egg whitc is added; add 
Bowman cream, salt and white pepper.

Steam one hour in buttered fish mold or rmg mold sėt m pan of 
hot water in oven. Tcmperature 350 degrccs.

Serve hot with Hoilandaise Sauce. Serve cold with Horseradish 
Saucc.

☆

HOLLAMDA1SE SAUCC
Yi cup cold irater 
Salt white pepper

4 tvbole Bovrman eggs 
Julce of 1 lemon 
Yi pound soft Bowman Buttcr

Method: Put all ingredients in pan on Btovc. Beat with rotary egg 
beater until fluffy, over heat. Lise at once.

☆

HORSCRAUtSH SAUCC
J4 (4nt Bovrman Soured Cream 1 tbspn. salad mustard 
2 tbspns horseradish H >spn salt

Method: Mir altogcthcr and dūli.
Approved and tested in the Bovrman Teat Kitchens.

u i —

BUY WAR BONDS 
AND STAMPS 
REGULARLY

IBRING you greetings from the Bowman Dairy Company this Easter 
Season, and hope the suggestion of blossoming trees, singing birds, 

hudding flovvers and the vvonders of nature—God's masterpiece—may 
overshadovv the gloom that is in our hearts.

This year, more fhan ever before. we mušt greet the coming of Easter 
vvith valiant and courageous hearts. We need calm courage and vvilling- 
ness to make even greater sacrifices for our Country, to lend complete 
support to our galiant soldiers vvho are giving so much for freedom. We 
mušt eling to the hope that Easter brings to us.

We all have members of oUr family scattered to the four comcrs of 
the globė, and all we can do is to wait and to pray.

As God gavę his Son for us all, we are sending our boys and girls into 
a conflidt to make this world a better place in vvhich to live.

While the Easter Season is a particularly serious religious observanče 
this year. we mušt not forget the little children in our homes, who ’vill 
be looking forvvard to the arrival of the Easter Bunny vvith his gayly 
colored eggs. y

For the aduits, there is always the joy ofobserving Easter.

CHICKEN SURPRISE
1—5 pound stcwing hen 2 tablcspoons gclatine
8—Hard ^Roked Bowman eggs 2 eupe chicken broth

salt pepper
Method: Separate white and dark meat of chicken. Put through food 
chopper separately. Chop Bov man egg vrhites fine. Put Bovrman egg 
yolks through a coarse sieve. Ūse wcll oiled rectangular mold. Place 
dark meat of chicken in bottom of mold next, half the egg vrhites 
the egg yolks- the remaining half of the egg vrhites and then the vrhite 
meat of chicken. Keep each laycr as even as possible.

Dissolve gelatine ln J4 cup cold vrater, and add to hot chicken hroth. 
Pour liquid over all, being sure that liqukl rcaches through to the bot
tom layer of mold.

Serve vrith Bovrman Egg Sauce.
☆

BOWMAN EGG SAUCC
1 cup mayonnaise )4 cup blanched almonds
14 pint Bovrman Soured Cream IX cup chopped stuffed olivea
4 hard cooked Bovrman Eggs. chopped 14 teaspoon onion. chopped 

2 eups finely eut celery
14 teaspoon salt

Method: Mir altogether in order given. Chlfl.
Approved and tested in the Boginau Teat Kjtcheat .__  _



KALIFORNIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS \<?

IILietuviškas 
paprotys

Yra sakoma: “kam kas 
skauda, apie tą jis ir kal
ba”. Bet jei yra kam gera 
ir linksma, tai norėtų, kad 
ir kiti su juo pasilinksmin
tų. Tokia jau lietuvio pri
gimtis. Todėl pas lietuvius 
yra kaip ir prigimtas vai
šingumas. žinome, kaip Lie
tuvoje rudenį, kada ūkinin
kui javai gerai uždera, vis
ką suvežęs į pastogę ir iš
kūlęs, netiktai džiaugiasi už 
mokesniu už savo vargą, bet 
jis nori pasidalinti savo 
džiaugsmu su kitais. Lietu
vos ūkininkas padėkoja Die
vui, užprašydamas šv. Mi 
šias, dalį derliaus atiduoda 
vargšams, vargšų prieglau
doms ir nepamiršta savo 
mirusių tėvelių, brolių;, se 
serų ir giminių. Todėl Lie
tuvoje rudenį ir prasideda 
“egzekvijos”, į tas “egzek
vijas” užkviečia visus gy
vuosius gimines ir kaimy
nus. Bažnyčioje šv. Mišias 
išklausę, kryžiaus kelius a- 
peję, grįžta visi į namus ro, 
kurs kėlė atminimus, čio
nai prasideda puota. Ir ta
da lietuvis yra tikrai laimin
gas, kada jis mato, jog visi 
suolai yra užpildyti sėdin
čiais, o stalai kupinai apdė
ti kumpiais, dešromis, ski

Į Los Angeles atvyko po
ilsio prelatas M. L. Krušas, 
iš Chicago, seserų Pranciš
kiečių Amerikoje įsteigėjas, j o pinigai atsiras. Taip ir bu- 
A^vyko motina M. Dovydą, vo. Su pagalba parapijonų 
Pranciškiečių viršininkė, iš ir Amerikoje gyvenančių lie-

maisto (pr tus būtų pai - pj^taburgh. Ir suradom gra- tuvių, pastačiau didingą 
žu namą arti bažnytėlės. Švėkšnos bažnyčią, kurios

landžiais, vėdarais ir kitais 
valgiais, o ąsočiai sklidinai 
pilni alučio. Kad visus tuoi

Antano Olio kandi
datūra į teisėjus

Chicago respublikonų par
tija pastatė į kandidatus 
Municipal Ccurt teisėjo vie
ton žymų lietuvių veikėją 
adv. Antaną Olįj. Jis yra vie- 
nintėligi lietuvis kandidatas 
į Municipal teisėjus.

Kaip žinoma, rinkimai 
Chicagoj įvyks balandžio 11 
dieną. Visi lietuviai balsuo
kit už Antaną Olį. Chicago 
respublikonų partijos lietu
vių skyrius ateinantį pirma
dienį, balandžio 3 dieną, ruo 
šia vaišes Sherman Hotel. 
Kviečiami draugijų atstovai 
ir visuomenės veikėjai.

Kvietimus į vaišes išsiun
tinės advokatai Grish ir A. 
Olis. J. J.

CHARGES BASEBALL FUTURE HAMPERED

davęs, gal, dar vieną šimti
nę daugiau į piniginę būtų 
įdėjęs, bet jam to negaili. 
Jis yra laimingas, kad gali 
aavo laime su kitais pasi
dalinti.

Buvo nepatogu

Šiandieną esu laimingas, 
kad galiu pasidalinti žinio
mis, kad seserims Pranciš- 
kietėms Viktorija Masiliū
nas nupirko gražų namą 
1742 Westmoreland Blvd. 
Buvo įrengta Labai graži ko
plyčia, kurią arkivyskupas 
pašventino. Bet vienu atžvil 
giu pasirodė nepatogu, nes 
namas per toli buvo nuo 
Šv. Kazimiero bažnyčios. 
Prisieidavo kas rytas sese
ris į bažnyčią atvežti ir vėl 
parvežti. Jai pasitaikydavo 
tuojau po šv. Mišių važiuo
ti pas ligonį, tai seserims 
prisieidavo penkiolika blokų 
grįžti namon pėsčiomis. Pas 
kui seserys pradėjo pačios 
mokintis važiuoti mašina ir 
Įsigijo ant išmokėjimo au
tomobilių. Nors tada grei
čiau nuvykdavo į bažnyčią,

kė, kad tokia reikia čia pa
statyti. Aš atsakiau, kad to- 

vienok tolumas vienuolyno J* bažnyčia kainuos apie pu-
nuo bažnyčios patogumo ne
sudarė.
Atsitiko laimingas 
supuolimas

Namas buvo nupirktas. Ja
me gyvens seserys Pranciš- 
kietės. Tarpe to namo ir da
bartinės klebonijos yra vie- naujos bažnyčios Los Ange-
nas tuščias lo‘as, kurį no
rime irgi nupirkti ir ant jo 
pradėti statyti bažnyčią. Lo
tas kainuoja keturis tūks- 
tančiu« do’erių. Pradžiai tu
riu $500. Jei atsirastu dar 
septyni fundatoriai, kurie 
■aukotų po $500. tai ir būtų 
žemės bažnyčiai. Bet jei to
kiu neatsiras, tai pasitikim, 
kad atsiras daugiau asme
nų, kurie aukos mažesnes 
sumas, kad žeme nupirkus 
ir pradėjus statvti bažny
čią. Aš atmenu, kaip atvy
kau į Švėkšna 1899 m. man 
Kolatorius grovas Adomas 
Pbteris parodė naujos baž 
nyČios planą ir man pasa

nrRNRAATIS DRAUGAS, CHTCAGO,

PO DIDELIO VIEŠBUČIO GAISRO

Koronerio darbininkai sega atpažinimo korteles prie 
lavonų asmenų, žuvusių dideliam San Francisco viešbu
čio gaisre. Žuvo 22 asmenys ir apie 30 sužeista. (Acme- 
Draugas telephoto)

Neužmirškit, kad “Lietuvių Vienybė Laimės Lietuviams Atstovybę Cicero je”

PLATINKITE “DRAUGĄ’

sę milijono rublių, gi mes 
neturime nei kapęikos ižde. 
Grovas man atsakęs: jei 
man reikėtų rūmus statyti, 
tai pirma aš turėčiau su
skaityti pinigus, kad (jų už
tektų. Gi statant bažnyčią, 
reikia tik pradėti statyti,

ir skola neslegia. Aš, pasi
tikėdamas Dievu, ir gero 
noro žmonėmis, pradėsiu

lęs statybą. O jei nesulauk
siu iškilmių, kada naują baž 
nyčią šventins, tai sulauk
site jūs, jaunesnieji.

Prelatas J. Maciejauskas, 
2511 — 3rd Avenue 
Los Angeles 16, Calif.

“Katalikas, kurs nepalai
ko gerosios katalikų' spau
dos, kiek yra galima jo spė
koms, kurs nė žodžiu, nė 
darbu tosios spaudos nere
mia, ir neplatina, kurs nesi- 
darbuoja, kad pašalinus blo
gąją spaudą, tokis katalikas 
neturi teisias vadintis ištiki
mu Bažnyčios vaiku”. Vysk. 
Ketteleris.

:^>FofaSetterDaij

"ii U.S.WAR BONDS
Eleven members oi a -<w>cret Bei • 

glan underground orgamzation re- 
sponsible for aiding United Nationa 
-fliers shot down over German occu- 
pied territory were executed by 
Nazi firing squads recently over a

3-day period. They were charged 
by their German captors with “aid
ing the enemy.”

Here in America we can aid in
the fight against Hitler without en- 
dangering our lives if we do our 
work diligently and buy War Bonds 
every pay day.
W8S 7410 V. & TrMMtry Z5.pt.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

'.EITAS IR MANDAGUS 
PATABNAVIVAS 

KREIPKITfiS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

■ dėl • 
1944

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE 
DIVIDENTU 
RATA............. 4%
1751 W. 47th Street

Jr
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alą, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

iftnitie 18

Cicero Republikonai Užpuldinėja, kad:
“Cicero Demokratai ‘Subankrotavo’ Mūsų Miestą!”
“Cicero Demokratai Suardė Mūsų Mokyklų Finansinę Tvarką!”
—JOS BOKITE TEISĖJAI—

ATSILANKYDAMI IR ISGIRSDAMI TIKRUS FAKTUS Ift —

Cour+ney - Sandusky - Petkus

MILŽINIŠKAM MASINIAM SUSIRINKIME
— kuris rengiamas —

Sekmadienį, Balandžio (April) 2d., 1944m.
LIETUVIŲ “LIBERTY” SVETAINĖJE 

Kampas 14th Street ir 49th Court, Cicero, Illinois
BUS DAUG ŽYMIU KALBĖTOJU, kurie jus nevargins su ilgomis kalbomis, 

pilnos visokiausių sensacijingų užouldinėjimų.bet aiškiai ir trumpai išajkjns 
TIKRA PADĖTI mūs»j mieste ir Illinois valstybėje.

BUS GERU ARTISTU, kurie sužavins publiką su muzika ir juokais.
BUS IŠDALINAMA $100.00 Vertės Karo Bonais ir Stampoms laimėto

jams K atsllankusiųjų tarpo — kiekvienas turės lygią progą laimėti. 

SUS-MAS PRASIDĖS LYGIAI 2 VAL. POPIET. ATSILANKYKITE VISI! 

Kviečia Rengėjai. LIETUVIŲ IR ITALŲ ORGANIZACIJOS.

Stanley T. Gross yra Daugiau dėmesio
gyvena ėla beveik nnolatai. . . .7 _

Abu kandidatai Aid.ROPA De- Apskaičiuojama, kad Jung- 
_. , v k* tin8se Amerikos Valstybėse
DlSt. KonęrGSmanUS kandtdatas į State Representa- per paskutinius dvylika me- 

tivea, yra tinkami kandidatai ir aaa nnn
7-to Distrikto žmonės turi at- yra verti visų nuoširdžių piliečių 30,000,090 vaikų nežinojo

siminti, kad j Kongressmanus bū- paramos. Jie gyvena Warde, ku- net ir paprasčiausių tikėji- 
tų išrinktas STANLEY GROSS, riame jie yra išrinkti ir mano nuo- 
nes jis yra gerai ir seniai prakti- tatai gyventi tose aplinkybėse, kad 
kuojairfis advokatas. Kandidatas geriau patarnavus žmonėms, kurie 
Gross yra pasiryžęs darbuotis dė- už juos balsuoja.
lei Lietuvos ir kitų mažųjų tautų Balandžio (April) 11-tą d., 1944 
nepriklausomybės. m., balsuokite už JOSEPH KOPA

J Democratic 21st Ward Commit- 
STANLEY GROSS yra advoka- teeman ir EDWARD J. ZEMAN, 

tas State’s Attorney’s ofise ir vi- j statė Reuresentative. 
sais atžvilgiais turi reikalingą pri-

WEST SIDIETIS.

kandidatas į 7-to

tyrimą savo profesijoje, Sis Demo
kratų kandidatas nėra prisirišęs 
prie bet kokio politikavimo.

Atsiminkite STANLEY GROSS 
rinkimuose, kurie jvyks Balandžio 
(April) 11-tą d., 1944 m.

(Skelb.)

Kandidatai Ropa ir 
Zeman gyvena 
mūsų tarpe!

• • t ' L♦ ją * ■**'
Jei mes iš 21-mo Wardo nori

me, kad būtų kokia nors pažanga' 
daroma, tai mes turime būtinai 
išrinkti mūsų Aldermaną JOSEPH 
KOPA kaino mūsų Ward Commit
teeman. O } Illinois Valstybės At
stovus mums reikia išrinkti ED- 
WARD J. ZEMAN.

Aid. ROPA ir ED. ZEMAN yra 
mūsų žmonės ir jie nuolatal gy
vena mūsų tarpe ir nekontruolios 
mūsų Wardo “Iš tolo". 21-mo 
Wardo Commftteemanas būtina! 
turi gyventi 21-mame Warde, kad 
galėtų geriau pasitarnauti žmon
ėms.

Wardo Committeeman pareigos 
tikrai tulėti būt! Wardo Alder- 
mano, kaip paprastai yra kituose

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

Penktadienis, kovo 31, 1044 , i)

mo ir moralinio (dorovinio) 
gyvenimo tiesų.

Reikia daug kreipti dėme
sio į religinį ir dorovinį auk
lėjimą, jei norima gražios 
ateities.

V 1

Rogers Homsby (right), one of America’s baseball “greats”, ahown here with 
members of his Vera Cruz, Mexiao, Blue Bali club, replies to charges that he is 
pir&ting American players by saving U. S. bąli club executives critical of Mexiso> 
major league are hampering future of the sport. (Acme-Draugas telephoto)

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą Ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

(Skelb.) SKELBKITĖS “DRAUGE”

PASAULIO PREMIERAS

BROLIAI VEŠOTAI 

Perstata Dramą —

LIETUVA TĖVYNĖrr rr

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat -ir Rytmetinės ir Vakarinė! 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitai 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šig knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite sav< 
užsakymus sekančiu

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Ave„ Chicago. III.

■1 ■ ■■

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

— Bus ir —
DAINOS — ŠOKIŲ — MUZIKA — KOMEDIJOS

SOKOL SALĖJE, 2345 South Kedzie Avė. 
Chicago, Illinois

Velykų Sekmadienį, Bal. 9 d., 1944 m.
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MALDOS U2 TAUTĄ

DTENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Išgazdinta ir išvarginta 
karo baisumų. mūsi| tėvynė

Federacijos Chicago aps
krities konferencijos proga.

Lietuva trokšta teisingos Verbų sekmadienį 11 yalan*
taikos, kad eavo namų pas
togėje galėtų tęsti ramų gy
venimą. Tačiau veltui pra
šysi ir ieškosi tiesos būda
mas silpnesnis. Didžiųjų val
stybių vadai, silpnesniųjų 
Skriaudomis išauginę apeti
tus, užsimoję apiplėšti ir vi
sai pribaigti mažesnį. Bet 
yra vieta, kur visi silpnes
nieji ir nuskriaustieji gali 
kreiptis, tai prie visų tautų 
Vado — Dievo ir jo Motinos 
Mari josi.

dą, bus atlaikytos šv. Mišios 
iuž Lietuvą ir pritaikintas 
pamokslas. Jeigu kada, tai 
šiuo kantu, apskritis prašo,
kad draugijų ir organizaci- tainėje
jų atstovei ir viai lietuviai 
katalikai pasistengtų daly 
vaųtl-

f)a|(||i| i paremti. dauja, ir tiesiog reikalauja
IZVnitl. l/CItUI. ! Džiaugiamės ir širdingai “Draugo” vadovybė ir re-

ARD 2 akyr. (Bridgepor- dėkojame visiems dalyve vu- dakcija praeito mėnesio po- 
te) nuoširdžiai dėkoja vi- sienas ir auko/uaiema Gė- sėdyję nutari visose korea- 
slems, kurie kokiu nors bū- rybių Viešpats, kuris mato pondencijose praleisti var
du prisidėjo prie jubilieji-jūsų kibių širdingumą per
nės vajaus vakarienės pa-Į seselių mu.*das, suteiks jums 
ruošimo, kuri jvyka kovo pažadėtą šimteriopą atlygi- 
10 d., Sv. Jurgio parap. sve-i nimą.

dųs aukotojų mųsų įstai
goms ir organizacijom? per 
jų seimus, vakarienes ir ki
tais atvejais. Aukotojų var-

NULIŪDIMO O i VALANDOJE

Širdingai ačiū mūsų dva
sios tėvui kun. J. Prųnskiul, 
kuris taip gražiai ir aunaa-

Eaame Abp|k> rojąįe ir į vakarą vedė. Ačiū kal-
drebėdami prieš Kaino smū 
gj, vi$i bendrai siųskimc 
karštas maldas pas Aukš- 
čiauąiąjj tąip, kgd Jam pa
tiktų ir kąd būtumėm iš
klausyti. Valdyba

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Atgarsiai jubilie
jinio vakaro

Marąuette Park. — Ke - i 
lėtas šimtų žmonių susirin
ko Gimimo Panelės Šv. pa
rapijos salėn kovo 26 dieną, 
kad pradėti jubiliejinį Šv. 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų Dr-jos 8 skyr. vajų.

Vakaro bankietą pradėjo 
kuopos naujasis dvasios va
das kun. Jurgis Paškauskas. 
Jį perstatė komisijos pirmi
ninkė Sophia Kanapeckas.

Po vakarienės prasidėjo 
meninė programa.

Vaikų darželio nariai gra
žiai pasirodė. Arlene Skocz 
padeklamavo apie v iš t ūką. 
Robertas Ripson išpildė zui
kučio rolę.

Jauna Dolores Urbytė 
smuiką pagriežė solo “Ro- 
sairy”; jai pianu akompana
vo Marylin Dargytė.

Pirmo skyriaus vaikučiai 
išpildė “Sūnelio* skundas’

Akstinimo kalbą pasakė 
Jonas Stoškus parodydamas 
seselių Kazimieriečių veiki
mą įvairiose Amerikos da
lyse.

“Šv. Kazimierai, laimink ’ 
veikalą atliko 4-to ir 5-to 
skyrių mokinės.

Dr. Jonas Simonaitis pa
sakė kalbą apie katalikiško 
mokslo vertę gyvenime. Jam 
teko matyti rezultatai gero 
auklėjimo, kai jisai buvo 
kapitonu kariuomenės medi
cinos skyriuje.

Akademike Ona Rimkiūtė 
ir Kotrina Simonaitytė vi
sus sužavėjo dainomis.

Adv. Juozas Grišius išdės

tė ARD 8-to skyr. veikimą 
Marąuette Park rajone.

Solistė Adelė Druktenytė 
padainavo solo.

Kur. B. Urba, seselių ka
pelionas, savo ir seselių var
du, reiškė linkėjimus 8-to 
skyriaus rėmėjįoms ir jų ju
biliatėms: O. Progevičienęi, 
E. Kodienei, Ę. Staradoms- 
kienei, Ę. Lazdiaiuskienei ir 
Lukošienei.

Nauji 8-to skyriaus am
žini nariai: kun. Jurgis Paš
kauskas, Salomija Žukaus
kas ir Kotrina Alisius.

Naujasis dvasios vadas 
pradėjo vajų suteikdamas 
šimtą dolerių auką-

Kuopos pirmininkė J. Ur- 
ha išieiškė dėkingumo žodį 
komisijai už uolų pasidar
bavimą, seselei M. Evange 
listai, mokyklos viršininkei, 
ir'josios padėjėjoms, kurios 
daug pasidarbavo vakaro pa 
sisekimui ir visiems atsilan
kiusiems už jųjų paramą. 
jViąo vakaro pelnas MirČ 
penki šimtai dolerių bus i-, 
teiktas seselėms Kazimierie 
tems.

Vakaro vedėju buvo kle
bonas ir dvasios vadas kun 
Jurgis Paškauskas.

Julia Urba

bėtojams: dr. Stulgai, F. 
Woidat ir B. Biiąutįenei.

Begalo dėkingos esame 
prof. A. Pociui, kuris vado
vavo muzikalinei programai. 
Jo črkeątrantės: Joana Len- 
akytė ir Marijona Baian- 
daitė gražiomis melodijo
mis padžiugino žmonių šir
dis. O solistė F. Vaišvilienė 
sotino klausančius skambio
mis dainomis. Galutinai, mo 
kyklos vaikučiai nepapras
tai gražiai suvaidino “Jubi
liejaus Aidai”. Šio vieno 
veiksmo • fantazija pasiliks 
rėmėjų ir geradarų širdyse 
visuomet, nes begalo įspū
dingai „ apibudinta rėmėjų 
organizacijos darbų vaisiai 
ypatingai remiant jaunuoles 
siekiančias vienuolinį gyve
nimą. Dėka seselėms moky
tojoms u mokiniams.

Esame giliai dėkingos vi
siems aukojusiems: amžinais 
nariais tapo Jurgis ir Julija 
Pūkeliai.

Dar sykį tariame ačiū y- 
patingai duosniems biznie
riams, kurie nesigailėjo val
gomais daiktais vakarienę

ARD 2-trų «k komisija dai laikrašty užima labai
(PopUroTūį^uno ir no- daug viet0*’ 0 iinh) «*una 

ro daugiau įdėti dienraatin 0X6 bėk dau6> kad viny ne- 
įvairių žinių, kurių dauge- spėjame nei sutalpinti. Re
lis skaitytojų labai pagei- dakcija/

, i
STANISLOVAS BUDRECKIS

Kreipkitės į -

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stoviai prieinamas.

Dviejų Metų Mirties 
Sukaktuvės O /i

A IA 
ONA BALTUSIENĖ

Town of Lake. — Šv. Var
do draugijos ekskursija re
kolekcijų į Mayslake įvyks
ta kovo 31 d. Visi nariai, ir 
norintieji dalyvauti šioje 
ekskursijoj, prašomi susi
rinkti 6:30 prie bažnyčios. 
Platesnių informacijų gali
ma gauti pašaukiąs klebo
niją telefonu: Yards 1810.

Reporteris

Jau sukako dvieji metai, 
kai rkegallettinga mirtis at
skyrė ,iš mūsų tarpo mylimą 
žmoną ir motiną — Oną Bal- 
tušienė.

Netekome savo mylimos 
žmonos ir motinos bal. 1 d.,
1942 metais.

Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingasis Dievas su
telkia jai amžiną atilsj.

Mes. atmindami tą Joą liūd
ną prasižatinimą Ift mūsų tar
po, užprašėme trejas gedulin
gus SV. Mišias (su egsekvi jo
mis) už Jos sielą — Sežtadienj, 
balandžio 1 d , 1944 m., Sv.
Jurgio par. bažnyčioje, 7:00 v. 
ryte.

Kviečiame visus gimines ir 
draugus, kąimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę 
Duktė Anelė 
(U. 8. Army).

Vyras Putinti 
■r Sūnus Antį

kas,
tanas

Mirė kovo 28 d., 1944 m., 10:45 vai. vak., sulaukęs pusės 
amžiąus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskr., Laukos parap., 
Mikuliu kaimo.

Amerikoje išgyveno 37 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Kotriną, dukterį Elea- 

nor Bredis tr jos vyrą Srgt. Bruno (U. S. Army), sūnų Ed- 
ward (U. S. Air Corpg), 2 brolius Aleksandrą, jo moterį 
Frances ir jų šeimą ir Frank, 2 brolio vaikus Joną ir James 
ir jų šeimas (Port Washjington, Wis.), uošvius Joseph ir 
Veronica BredSs ir jų šeimą ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko brolį ir seserį.

Velionis priklausė prie Chicagos Lietuvių dr-jos ir prie 
Dariaus-Girėno Legionierių Poeto.

Kūnas pašarvotus Antano B. Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
VVestern Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., Baland. 1 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Švč. Panelės Marijos par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į ŠV. Kazimiero kapines.

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

Nuiiųdę: Moteris, Uuktė, Sūnus, Žentas, Broliai Brolio 
Vaikai, Uošviai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas B. Petkus, Tel. Grovehill 
0142.

TĖVAMS
DIDYSIS

Mūsų pastatytas 
MARUON;

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTACPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRŠ 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS TUSŲ 
PASIRINKIMUL 

Geriausio Materiolo ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO.
NAMS

i <r Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ. 
(NetoU Grand Avė.)

PHONĘ: SEELEY <108

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOBT MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1880 m.)
Meniški, Vertingi IHIIIIIIIIIUUIIIIUUIIIIIIIIjlIUIIUIIIIIIIIIIUIII

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI • $

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

ši Firma Virė SO Metų

Tos Pačios šeimos

iiiimiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiuiiiiiiiiimmiiiii

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COSTI 
PAKTIOULAR PfcOPLE PREFEB PACHANKIS FRODUOTIONS 

DIBTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE
Most BoauUful—Most Endnrtng B«rnngrn« Bet Ia The Wortd. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KREIPKITĖS PTUE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commarce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCUA:
4635 W. Washington Blvd. 6919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3646 Tel. REPubllc 4298 
VALANDOS: Kasdien 94 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

LAJDOTUVIŲ DIREKTORIAI

VAGONE PAGIMDO KŪDIKĮ

Kelyje iš Napa, Gajif., atlankyti savo vyrą kariuome
nėj, Newport, R. I., stovykloj, ši moteris vagone pagim
dė kūdikį. Konforto jaunai moteriai suteikė kariuomenė* 
majoras, kunduktori.ua ir čĮvi slaugės, kurios važiavo tuo 
pačiu traukiniu. (Acme-Draugas telephoto)

'J®
X

IGNACAS BUTKUS
Mirė kovo 29 d„ 1944 m..

4:00 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Ui męs Lietuvoje. Kilo ift 
Telšių apskričio' ir parapijos.

Amerikoje Išgyveno 4 0 m.
Paliko dideliame nuliūdime' 

du brolius Benny ir jo žmoną 
Jennle, ir Aleksandrą: Ir daug 
kitų giminių, draugų Ir pažįsta
mų.

Velionis priklausė prie Lie
tuvių Piliečių kllflbo, IJetuvos 
Ūkininko dr-jos lr Chlcąg-.is 
Lietuvių d r-Jos.

Kūnas randasi paftarvotas 
Lachawlcs koplyčioje, 2314 W. 
23rd Piaee.

laidotuvės Įvyks šeštadieni 
balandžio 1 d. U koplyčios 3:30 
vai. ryto bus atlydėtas J Aud
ros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų hus nulydėtas 1 Švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Broliai, Brolienė lr 
visos kitos Giminės.

Lejdotuvlų direktoriai: La- 
chawlcs ir Sūnal, tel. CANal 
311*. ■

SENIAUSIOS Ift MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Pataraavimaą

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
4605-07 S. Hermilage 

Avenue
Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1800 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

1...
8807 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4348 80. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8572

P. >. RIDIKAS
8854 80. RAIATED ST. 710 W. 18tb STREET

Teiephone TARDS 1419

L I. ZOLP
1646 WEST 464h ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA• »• -v A r A •
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—89

LACHAWICZ IR SUNAI
8814 WEST 88rd PLACE 
10766 S. MICHIGAN AVB.

Phones: CANAL 2516 

OOMMODORE 576fi 

PULLMAN 127d

kunduktori.ua
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Nepaprastas įvykis New Yorke

Buvusi šokikė pagimdė keturis kūdi
kius per 31-ng minutę

•
TĖVAS LAUKE. MAŽA MOTERIS. JI PAREIŠKĖ, KAD 
UŽTEKS KETURIŲ. NUO 1936 METŲ PIRMĄ KARTĄ.

NEW YORK. — Mrs. Har- Jia paliko ligoninę, kai bū
ry Zarief, 27 metų amžiaus,1 vo pranešta naujiena apie
praeitą trečiadienį (kovo 29 
d.) pagimdė keturis kūdi
kius (ąuadruplets).

Trys mergaitės ir berniu
kas Mrs. Harry Zarief’ai gi
mė trisdešimt vienos minu
tės laikotarpyje.

Penkių svarų mergytė gi
mė 10:52 vai. prieš piet, po 
to sekė dar dvi mergytės, 
viena sverianti penkis sva
rus kita 4 svarus ir 13 unci-

vaikus.
“Aš nenoriu kalbėti su re

porteriais,” — pareiškė Za
rief.

Gydytojas pareiškė Mrs. 
Zarief’ai prieš pat gimdymą, 
kad X-Ray ženklai rodą, kad 
gali gimti penki kūdikiai.

‘Keturių užteks”, — tarė 
Mrs. Zarief.

Kaimynai pareiškė, kad 
Zarief, buvusi šokikė, yra

NABAGAS, IR JIS TURĖS KARIAUTI 
W Vos vos išvengta tragedijos

Kai mamos nebuvo namie, sesutės 
kepė lašiniukus broliukui

Praeito sekmadienio rytą 
penktame aukšte, 1377 E. 
57th, tik tik neįvyko skaudi 
tragedija. Mrs. Eelizabeth 
Blake paliko tris savo vai
kus šeštadienį naktį vienus 
name. Tų vaikų vardai: Rose 

Į Marie ir Dianne, dvynukės, 
5 metų amžiaus, ir Bemard, 
2 metų.

Kai Bernard sekmadienio 
ryte suriko, kad jis yra al
kanas, Rose Marie ir Dianne 
tuojau bandė kepti lašiniu
kus. Liepsna pasiekė lašiniu

os ponaitis yra William Cammack, sūnus žymių Wash- kus petelnėje ir vaikai ėmė 
ingtono gyventojų ir įpėdinis trijų milijonų dol. turto, 1 rėkti. Tuojau atbėgo namų 
federalės valdžios agentų suimtas tebgulint lovoje. Jis I savininkė su kareiviu gesin- 
nudavė sergančiu, kad išsisukus nuo drafto.

Kaip yra paprotis, jie pra
leido sekmadienį su juo ir 
jų vyresniu broliu Richardu, 
10 metų amžiaus, ir sesute 
France®, 8 metų, kurie buvo 
išvykę iš namų, kai tragedi
ja buvo visai arti.

Mrs. Elizaberth Blake, 33 
metų amžiaus,- praeitą pir
madienį, teisėjas Kula davė 
progos įrodyti iki spalių 26 
dienos, kad ji gali rūpintis 
penkiais vaikais.

/mus

jų. Keturių svarų ir 13 unci- maža moteris, ir atrodė kaip 
jų berniukas gimė 11:23 vai. kūdikis, kai ji žaidė su savo

Tėvas yra radijo violinist, 
kuris laukė ligoninėje, kai 
kūdikiai atėjo į šį pasaulį.

šešių metų amžiaus sūnumi 
Teddy.

New York apylinkėje nuo 
1936 metų gimė pirmą kar
tą keturi kūdikiai (keturiu- 
kė). . ! : •’IV

Užstačius
$l,00Q, paleistas iš kalėjimo iki teismo. Mergina yra jo 
slaugytoja. (Acme-Draugas telephoto)

Popierio vajus
Chicagos pradžios viešų 

mokyklų vaikai surinko 
1,408,702 svarų vartoto po- 
pierio praeitą savaitę.

* jf. ' *

Pagerbė
Pvt. John Quinn, 20 metų, 

10710 Yates avė., buvo su
žeistas Italijos fronte vokie
čių sviedinio (shell), kai jis 
bandė išgelbėti sužeistą 
draugą. John Quinn buvo 
apdovanotas Purple Heart 
ženklu už hroišką pasišven
timą.

Pabėgo
Vienas vyras bandė už

pulti moterį namo koridoriu
je, 8948 Commercial

494 amerikiečiai vo
kiečiu nelaisvėje

Karo departamentas pra
eitą trečiadienį paskelbė 494 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
yra vokiečių nelaisvėje.

Vokiečių nelaisvėje 29 vy
rai yra iš Illinois valstijos, 
iš jų 16 yra iš Chicagos 3 ia 
Indiana, 2 iš Michigan, 2 iš 
Wisconsin.

Labai nustebo...

Nepaprastas įvykis Pacifike
•p

Ką pasakė?
Minneapolis. — Robert R. 

McCormick, Chicago Tri
būne leidėjas, pareiškė pra
eitą antradienį, kad 1,000,- 
000 komunistų dabar vyrau
ja U. S. valdžioje.

McCormick kalbėjo Minea- 
. _ polis Six o'clack klube, ir jis

^7-,ir,užpuo" pareiškęs, kad komunistai 
laiko balanso jėgą tarp re-

Pietų Pacifiko vietos gy
ventojus nustebino dirbtini 
dantys.

Vieną kartą amerikietis 
kareivis valgydamas, kur tai 
pietų Pacifike, išsiėmė savo 
dirbtinus dantis ir vėl įsidė
jo. Vietos gyventojai labai 
nustebo ir negalėjo suprasti 
kas čia dedasi. Gyventojai 
prašė, kad kareivis vėl tą 
“štuką” pakartotų. Kareivis 
jų norą išpildė. Pietų Pacifi
ko žmonės dar labiau nuste
bo. Žmonės, kurie matė šį 
įvykį, papasakojo savo pa
žįstamiems. Paskui susirin

ko viso kaimo gyventojai tų 
“štukų” pamatyti. Kareivis 
turėjo kokia penkiasdešimt 
kartų išimti savo dantis ir 
vėl įdėti, kad patenkinus vie
tos gyventojų smalsumą.

ave.

lėjas pabėgo savu keliu
* 3Į. *

Pavogė batus
Troke buvo prikrauta 84 

poros batų, už $350. Trokas 
su batais buvo pavogtas iš 
Evergreeh ir Hoyne avės., 
praeitą trečiadienį, kai savi
ninkas Daniel Wolkoff, Elm- 
wood Park, vykdė išnešioji
mą.

♦ Sf. ♦

Užpuolė
Du negrai užpuolė Leon 

Gantner, 60 metų amžiaus, 
netoli jo namų, 833 Drexel, 
ir pabėgo su $1.50.

publikonų ir demokratų par
tijų New York valstijoje, ku
ri turi daugiausia rinkikų 
(electoral college). Apie tai 
rašo “Chicago Sun”, kovo 29 
d., 1944 m. /

Nelaimė darbe
Charles Collins, 40 metų t 

amžiaus, negras, 631 E. 41st 
st., buvo mirtinai sužeistas 
praeitą trečiadienį, kai eks
plozija įvyko valymo šapoje, 
3976 Vincennes avė., kur jis 
dirbo. Jis mirė vežant į Pro- 
vident ligoninę.

Vos paspruko
Arie Bras, iš Kankakee, 

išliko gyvas, praeitą trečia
dienį, po to kai mirtis buvo 
pažvelgusi jam du kartus į 
veidą. Kai Chicago ir East- 
ern Illinois traukinys su
trenkė jo automobilį, netoli 
Momence, jo žmona Helena. 
75 metų, liko užmušta, ir au
tomobilis buvo numestas į 
kitus bėgius (tracks). Po 
kelių minučių žmonės ištrau
kė jį iš sudaužyto automobi
lio nesužeistą, kitas trauki
nys įvažiavo į automobilį.

Dantistai
Loyola universitete 78 as

menys baigė mokslus ir ga
vo dantų daktaro laipsnius. 
Iškilmės įvyko praeitą tre
čiadienį.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

S

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINfiMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų {ataigojo. Jūsų indeliai rūpestingai globo Ja
nai Ir ligi $6,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai timokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTOSAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALCMET 4118 Jm. M. tkneria. Sec’y. S2S8 80. HALSTED 8T.
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St. Louis universitetas 
gaus 1.25 milijono 

dolerių
St. Louis universitetas, 

pirmoji jėzuitų mokykla St. 
Louis, gaus . $1,250,00 paliki
mo, kurį pagal testamentą 
užrašė Henry E. Sever, lei
dėjas, kad būtų įkurta Tech
nologijos mokykla Missouri, 
jo gimtoje valstijoje. Tai 
buvo nuspręsta teisėjo Jo- 
seph A. Graber, Superior 
teisme, praeitą pirmadienį 
(kovo 27 d.).

Paliktais pinigais bus 
įsteigta Sever Institute of 
Geophysical Technology, ku
ris apims tokius dalykus, 
kaip aliejaus ieškojimą, me
teorologiją ir seismologiją.

— >1#

Baku pagalvoti!
Mrs. Louise Myers, 43 me

tų, gyv. Chicagoje karo fab
riko darbininkė, buvo sulai
kyta praeitą trečiadienį. Ji 
prisipažino, kad padarė ne
leistiną operaciją vienai ka
reivio žmonai, kuri mirė pra
eitą antradienį kauntės ligo
ninėje.

Mrs. Louise Myers yra 
kaltinama aborto žmogžu
dystėje ir praktikavimu me
dicinos be leidimo.

Keiniu vagis
Kas tai turėjo palinkimą 

prie ružavų kelnių ir pavo
gė 50 porų ' ružavų kelnių 
nuo virvės, Chatham Parke, 
savaitės bėgyje. Vagis ar 
štukorius paėmė kelnes nuo 
virvės, ir paliko aektuvus 
ant žemės. Nukentėjusiųjų 
moterų vyrai ieško to as
mens.

Skelbkitės “DraugeM

2.4*

Tragedija šeimoje

Baisus įvykis
Aberdeen, Wash. — Ber- 

nardArends, 33 metų am
žiaus, fanneris, nužudė savo 
žmoną ir keturis vaikus pra
eitą antradienį, ir paskui 
pats sau gyvybę nutraukė 
su šautuvu, kai jis buvo per- 

tvarkingu elgesiu už vaikų klasifikuotas į 1-A draftą. 
palikimą šeštadienio naktį. Apie tai pranešė šerifo pa- 
Ji pašaukė savo divorsuotą reigūnai praeito antradienio 
vyrą Frank, 5332 Kimbark vakare.

Šerifas J. W. Mclntosh pa
reiškė, kad Arends nusi- 
skundęs draugams po to, 
kai buvo drafto boardo per- 
klasifikuotas, kad jis dau
giau nepaisęs savo gyvybės, 
jei Armija jį paima iš tur
tingos farmos.

ti ugnies ir ugnis buvo lik
viduota. Jie pašaukė Hyde 
Park policiją, kuri vaikus 
nugabeno į stotį.

Mrs. Blake po kelių valan
dų atvyko į stotį pasiimti 
vaikų. Ji buvo kaltinama ne-

avė., kad paimtų vaikus į na
mus.

Sužeisti kariai karo 
frontuose

Karo departamentas pra
eitą trečiadienį pranešė 423 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Centro Pacifi
ko, Europos, Viduržemio ir 
Pietų Pacifiko apylinkių ka
ro frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 23 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, 2 iš In
diana, 19 iš Wisconsin.

Mėsa suviliojo
Alfonso Gonzales, 40 me

tų, 1024 N. Clark str., mė
sos kapotojas Oscar Mayer 
ir Co., prisipažino, kad jis 
paėmė 7 svarus mėsos iš fir
mos. Jis buvo nubaustas de
šimčiai dienų į Bridewell ka
lėjimą ir vienu doleriu, pra
eitą trečiadienį.

Mirtis teatre
James Kantner, 35 metų, 

buvo rastas miręs praeitą 
trečiadienį Atlantic teatre, 
3948 W. 26th st., jo gerklė 
buvo perplauta. Netoli jo 
rastas peilis.

DABAR

Laivyno nuostoliai Į
........................ ’l1

Laivyno departamentas 
praeitą trečiadienį paskelbė 
Jungt. Amerikos Valstybių 
jūrininkų (navy, marine 
corps, coast guard) sąrašą, 
kuriame pažymėta, kad 71 
jūrininkas mirė, 111 buvo su
žeista ir 26 dingę.

Mirė
Praeitą trečiadienį mirė 

preletas Willliam A. Cum- 
mings, 57 metų amžiaus, 
Ascension katalikų parapi
jos klebonas, Oak Park. Jis 
23 metus vadovavo Chicagos 
katalikų labdarybei. Laido
tuvės įvyks šeštadienį.

Karo veteranai
šimtas dvylika buvusių 

kareivių, daugiausia antrojo 
pasaulinio karo veteranų, 
įstojo į American Legion 
praeito trečiadienio vakare. 
Priėmimo iškilmės įvyko Bill 
posto legijone, No. 242, 123 
N. Franklin st.

Yra Gertaosia* Laika* Pirkti Pirmo* RAM** 
Namą Matertjolą Ui Dar Žemomis Kabiomis! 

Atvykite I mftaą Jardą ir apMArAUte ste
ką b> aoUtą rflty LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERUOLĄ — 
d«1 saraią. porėtą, vilką, skiepą Ir fletą. 
PASITARKIT SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kasllnk

APROKAVTMAS IR PRI8TATYMLAS 
TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS.

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALE8MANAI i 

3039 80. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų
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X Varg. V. Duuksa su * 
savo chorais sekmadieni 
duos religinio turinio kon
certą šv. Kryžiaus bažny
čioje Verbų sekmadienio va
kare, 7:30 valandą. Progra- 
mon įtraukti veikalai žy
miausių kompozitorių, ini- 
m&nt ir lietuvius. Koncerto > 
turinį aiškins kun. K. Ba
rauskas, “Draugo” redakci
jos narys.

X K. Gaubio, varg. Die 
vo Apvaizdos parapijos, rū
pesčiu, šauni puota buvo iš
kelta 40 vai. atlaidų baigimo 
vakare parapijos chorui ir 
atvykusiems į talką vargo-v 
nininkams iš kitų; parapijų. 
Bučienė, padedama choris
tės T. Čepulionytės, paruošė 
tokią vakarienę, kad visi gar 
džiavosi ir stebėjosi gausu
mu. Puotai dovanų gauta ir 
nuo paties kleb. kun. Mar- 
tinkaus, kuriam, kaip ir cho
ro vadui, sušukta tris kart 
valio. *

X Ona Atkočifinienė, den- 
tisto žmona, užvakar vaiši
no Angelę Simutienę, Kot- 
riną Račkienę ir Izabelę 
Vaišvilaitę jų gimtadienio 
proga. Viešnių tarpe buvo 
ir J. Daužvardienė, Lietuves 
konsulo žmona.

X Kun. J. Mačiulionis, M.
I.C., Tėvų Marijonų namo 
Hinsdale, Ilk, vyresnysis, 
balandžio 2 d. vakare reli
giniam koncerte, kuriame 
bus išpildyta kantata “Sep
tyni paskutiniai Kristaus 
žodžiai nuo kryžiaus”, aiš
kins žodįi: “Tėve, į Tavo^ 
rankas atiduodu savo sie
lą“.

X Kun. J. Martis, klebo
nas lietuvių parapijos Ga- 
ry, Ind., praeitą sekmadie
nį per pamokslą ragino drau
gijas išrinkti atstovus į Fe
deracijos Chicago apskrities 
konferenciją, kuri bus ba- * 
landžio 2 d.

X Lietuvai Gelbėti Fondo 
skyrius, Bridgeporie, į Fe
deracijos konferenciją at
stovėmis išrinko šias nares: 
Mazeliauskienę, Bubnienę, 
Tamanauskienę, Ciurienę ir 
Tručinskienę. Paskirta ir au
kų.

X Sv. Antano parapijos 
saflėj, Cicero, sekmadienį, 
balandžio 2 d., 7 vai. bus 
galima pamatyti judamuo
sius paveikslus iš Evange
lijos apie Gerąjį Samarietį, 
iš Kristaus gyvenimo ir Pie
tų Amerikos. •

X Catholic Women’s Coun 
cil, Chicago apskr., iš Mar- 
ąuette Park užvirtos šiems 
metams atstovės: D. Ka
minskienė, A. Vainauskienė, 
ir Emilia Strodem.

X Sgt. A. Pūtis, kur tai 
Italijoj buvo sužeistas. E- 
sąs ligoninėje. Sveikata ge
rėjanti. A. Pūtis yra Atei
tininkų draugovės ir L. Vy
čių narys.

X Vytauto Beliajaus, Mo
bile, Ala., naujojo L. Vyčių 
nario, sveikata gerėja. Kai 
išgis, duos spaudai knygą 

1 *Tlie Dance of Lietuva“.




