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VĖL ATAKAVO JAPONU KURILE SALAS
RUSAI UZEME TRIS KRYMO BAZES

Varosi vis arčiau Sevastopol bazės
LONDONAS, bal. 13.*— pėstininkų daliniai. Anot 

Maršalas Stalinas specia- Maskvos pranešimų, Tolbu- 
liam dienos įsakyme prane- khino jėgos skubiai varosi 
šė, kad Gen. Tolbukhino ar-• per Krymo laukus ir jau 
mija jau užėmė Simferopolį, mato Simferopolį, Krymo 

pisiuusalio administratyvi-LONDONAS, bal. 13. — 
Greit žygiuoją rusų kariuo
menės daliniai užėmė Jevpa- 
torija, vakariniam Krymo 
krante, 42 mylias ji šiaurę 
nuo Sevastopolio, ir Feodo- 
sija, pietiniam krante, 100 
mylių i rytus nuo tos laivy
no bazės.

Gen. Yeremenko armijos 
daliniai pralaužė priešo li-

nį centrą.
Vokiečių radio pranešimai 

pripažino, kad naciai ir ru
munai kariai “išsijungia” iš 
Krymo fronto.

Rusai vis labiau spaudžia 
Skala, į šiaurę nuo Dnestro 
upės, kur 15 nącių divizijų 
likučiams gręsia pražūtis.

Vienas rusų koresponden-
nijas prie Akmanai, p3siva-; tas pranešė, kad panika ky-
rė 18 mylių, ir užėmė Teo
dosiją.

Jevjatoriją užėmė Gen. 
Tolbukhinoi armijos tankų ir

la tarpe pabėgančių ašies, 
karių, ypatingai, kad naciai 
nedavė rumunams vežimų 
pasitraukimui.

AMEBIKIECIAI KARIAI ŽYGIUOJA PER MANUS SALĄ

Žygiuodami per išgriautą Lorengo kaimą, 500 jardų už okupuoto Lorengo aerodromo 
Manus saloje, atakuoją amerikiečiai spaudžia japonus pasislėpusius džiunglėse.

' (Acme-Draugas Telephoto).

Naciai parodo gyvumo Užmušta suvirš 26,000 į Kaltina unijos vadus Sąjungininkai spaudžia
japonu: StimsonCassino fronte

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS VVASHINGTON, bei. 13.
Neapoly, bal. 13,-VokieSiai _R. rQ ^„torius stimson 
kariai Garigliano sektory, į siandien pran!Žė, kad piet.
pietvakarius nuo Cassino, 
pradeda rodyti didesnį agre 
syviškumą, gyvai reaguoda
mi į sąjungininkų patrolių 
žygiu?. .

Yra įrodymui, kad naciai 
vis dar pergrupuoja ten ma
tytus dalinius, ir atrodo, 
kad naciai inžinieriai sulei
džia minų į Garigliano upę

Adrijatikos sektory vakar 
įvyko keli nedideli patrolių 
susirėmimai, ir vokiečiai 
atakavo kelia pastatus i piet 
vakarius nuo Crecchio, bet 
frontas bendrai tykus.

Sąjungininkų arti 1 e ri j a 
šaudė į priešo sunkveži
mius, kurie važiavo į Cas- 
?ino pusę vieškeliu šešias 
mylias į pietus nuo to mies
to.

Nors buvo .artilerijos ap
sišaudymo Anzio fronte, 
šiaip ten ramu. Raportas i

vakarių ir centriniam Paci- 
fike užmušta suvirš 26,000 
japonų karių. Tas skaičius 
paskirstomas taip: centri
niam Pacifike — 11,000 — 
12,000 per praeitus tris mė
nesius.

Bougainville — 5,370 nuo 
kovo 8 iki balandžio 8.

New Britain — 4,679 nuo 
išlipdinimų šių metų pra
džioje.
Saidor sektory, Naujoj Gvi
nėjoj; — 1,053 iki bal. 8.

Admiralty salose—2,962
Stimson sakė šiose skait

linėse įeina tik užmušti, o 
ne mirę nuo žaizdų, ligų ar 
bado, ar žuvusieji orinėse 
atakose ar nuskandinti Lai
vuose.

už streiko skelbimą
WASHINGTON, bal. 33. 

—Vyriausybė šiandien ap
kaltino United Mine Work- 
ers viršininkus Joseph P. 
Filippi, T. Vitter, Jr., R. W. 
Gatchel, M.A. Cichon, T. 
Domecik, W. Burger, F. E. 
Fetting ir L. E. Medley pa
skelbimu streiko, kurio me
tu 800 Piney ir Dun Glenn 
angliakasiai metė darbą.

Prokuroras BiddLe sakė 
ši bus trečia tokia byla.

OPA štabas turi 
380,000 darbininku

neutrales valstybes
LONDONAS, bal. 13. — 

Anglijos ir Amerikos vyriau 
sybės paaštrino savo nusi
statymą dėl neutralių vals
tybių suvergiamos Airijos 
blokadą sumažintu garlai
vių patarnavimu, protestuo
damos Turkijai už padidini
mą kromo metalo siuntų 
Vokietijai, ir pasmerkdamos 
Ispanijos suėmimą sąjungi
ninkų aliejaus rezervų Is
panijos Morokoje.

Manoma panašios notos 
bus pasiųstos Ispanijai ir1 
Portugalijai dėl Vokietijai j 
siunčiamų metalų, ir Švedi
jai dėl balberingų eksporto 
Vokietijon.

Numušė 417 vokiečiu 
lėktuvus per 5 dienas
LONDONAS, bal. 13. — 

Šiandien suskaičiuota, kad 
Amerikos bomberiai ir juos 
lydinti naikintuvai nuo šeš
tadienio numušė 417 nacių 
lėktuvų.

Tame penkių dienų laiko
tarpyje amerikiečiai prara
do 151 bomberį ir 59 nai
kintuvus. šiose skaitlinėse 
neįeina šios dienos operaci
jos.

BOMBAVO 4 JAPONU BAZES
Antrą kartą puolė pozicijas Matsua saloj

WASHINGTON, bal. 13.. lįm.a3 per tris dienas.
šiandien pranešta, kad Ame
rikos armijos ir laivyno bom Lėktuvai pakilo iš Aleu-

bėriai ir vėl atakavo ketu- ““ sah' bazių. Pradedama 
rias japonų laikomas Kurile 
salas, jų tarpe Paramushi- 
ru, Shimishu ir Matsua. Tai

vis dažniau pulti tas japonų 
salas, kurios* randasi apie 
1,000 mylių į šiaurę nuo pa

buvo aš'untas tų: salų puo- j JaP°nūos-

Atsuko jėgą i japonus Hansa Įlankoje
Atakavo naują atolį Caroline salyne

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS' sąjungininkų pozicijos, 
pietvakarių Pacifike. bal. MacArthur pasuko savo
13.—Gen. MacArthur pra
nešė, kad jo komandos bom
beriai, kurie atakavo Hansa 
įlanką beveik kasdieną ši 
mėnesį, antradieny numėtė 
210 tonų bombų ant tos ba
zės šiaurrytiniam Naujos 
Gvinėjos krante.

Dieną pirm tai, mūsų ka
ro laivai įplaukė į uostą ten 
ir jį apšaudė. Mažieji lėk
tuvai tuo laiku saugojo ka
ro laivus. Liberator bombe
riai tuo pat metu numetė 
227 tonus bombų.

Per praeitos kelias dienas 
tai japonų bazei teko 830 
tonų bombųu Hansa įlanka 
randasi apie 100 mylių virš

lėktuvus į Hansa po to, kaip 
jie išgriovė Hollandia, su
virš 350 mylių į šiaurvaka
rius.

Komunikatas taipgi pa
nešė apie naują taikinį Ca
roline salyne—Nomoi atolį, 
į pietryčius nuo Truk. Lėk
tuvai iš pietų Pacifiko, ku
rie koordinuoja savo veiklą 
su centrinių Pacifiko avia
cija, atakavo Satawan aero
dromą Ncr<v.?i a tol y.

Taipgi pranešta, kad 30 
tonų bombų numesta ant 
kasdien puolamo Rabaulo, 
ir 59 tenai numesta ant We- 
wak apylinkės, Naujoj Gvi
nėjoj.

VVASHINGTON, bal. 13.
—( hester Bo^'ks, kainų ad
ministracijos biuro viršinin 
kas, pranešė Kongresui, kad ' h J 'fŪHS' Gefltile 
administracijos štabą suda-1 
ro 325,000 savanorių darbi
ninkų ir 55 apmokami dar
bininkai.

Amerikiečių nuostoliai 
iki šiol 178,681

VVASHINGTON, bal. 13. 
—Karo ir Laivyno depart- 
mentų pranešimai sakė ame 
rikiečių karo aukų skaičius 
iki šiol siekia 178,681. Iš to 
skaičiaus 23,322 armijos na- 

nio kranto gyventojai anks- žuvo, 55,066 sužeisti, 
! ti šį rytą girdėjo didelį sau- dingę, ir 28,230 yra

Anglijos pakrantėje 
girdėjo šaudymą

FOLKESTONE, Anglija, 
bal. 13.—Anglijos pietryti-

, dymą Dover pratakoje, iš 
v . ' ko daroma išvadų, kad An-

sužeistas nusileidžiant glijos ir Vokietijos laivynų

Nauja ofensyvą gręsia Imphal bazei
sakė sąjungininkų šoviniai, 
sunaikino dvi vokiečių pat- Lėktuvai puola japonų pozicijas Burmoje 
rankas į pietvakarius nuo
Cisterna.

Sutorpedavo Amerikos 
laivą; 44 vyrai žuvo

NEVV DELHI, bal. 13.— 
Japonai pasivarė į šiaurva
karius nuo Imphal, ir labar 
gresia tai sąjungininkų ba
zei iš kelių pusių. Jau anks
čiau jie įsteigė pozicijas į 
pietvakarius nuo to dalinai 
apsupto miesto Manipur 
lauke, rytinėj Indijoj.

Sąjungininkų pranešimas 
sakė britai ir indėnai kariai 
užėmėi kalną toje apylinkėj

Domei agentūros praneši-

L ,S. NAIKINTUVŲ BA
ZE Anglijoje, bal. 13. — 
Kapt. Don S. Gentile, kuris 
šiomis dienomis tapo nau
juoju Amerikos lakūnų 
“tūzu,” dėlto, kad sunaiki
no 30 priešo lėktuvų, buv<5 
smarkiai sukratytas, kuo
met jis grįždamas iš misi
jos turėję padaryti privers
tina nusileidimą bazėje.

daliniai susitiko ir apsišau- 
dė. '

belaisviai.
Laivyno nuostoliai yra 

18,749 žuvę, 11,505 sužeisti, 
9,374 dingę, ir 4,421 belais
vis.

Dvišakė U. S. ataka ant Vokietijos
Puolė lėktuvų fabrikus ir geležinkelius

Amerikietis numušė 
27 japonu lėktuvus

' SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, bal. 
13.—Kapt. Richard I. Bong, 
iš Poplar, Wis., numušė 
26-tą ir 27-tą japonų lėktu
vus virš Hollandia, Naujoj 
Gvinėjoj, ir tuo tapo aukš
čiausiu amerikiečių lakūnu 
“tūzu’’ pietvakarinių Paci
fiko fronte.

Kapt. Bong, Pacifike, ir 
Kapt. Gentile, Anglijoje, abu 
jau pralenkė Kapt. Eddie 
Rickenbackar rekordą 26 
vokiečių lėktuvų numuštų 
praeito pasaulinio karo me
tu.

.SAN FRANCISCO, bal 
13.—Laivynas ir Standard 
Oil Co. (rrane-.ė, kad prieš 
mėnesį laiko Arabijos jūro
je buvo sutorpeduotas ir 
nuskandintas tankeris H.D.
Ccllier. Dvidešimts'šeši vy*-
rai buvo išgelbėti, 44 žuvo.' mas iš Tokyo 83kė japonų 

daliniai praveda atakas ne
toli nuo aerodromo 2y2 my
lių į šiaurę nuo Imphal, fr 
kitoj vietoj 3 mylias į šiaur
vakarius nuo Imphal.

šiaurėje, pagal strateginį 
vieškelį vedantį į Bengal- 
Assam geležinkelį, sąjungi-

ORAS į ninku padėtis prie Kohima
Ūkanota. Protarpiais lie-į pagerėjo, 

tus. Vėsu. Amerikiečiai pėstininkai

KALENDORIUS 
Balandžio 14 d.: Šv. Jus

tinas Ir Šv. Valerijonas; 
senovės: Visvaldis.

Balandžio 15 d.: Šv. Teo
doras ir Sv. A našta z! jr e.; 
senovės: Vilnius ir Vaidctė I

šiaurinėje Burmoje pasiva
rė per Kumon kalnus i ry
tus nuo Mogaung upės, ir 
pavarė japonus iš Ohpum.

Sąjungininkų lėktuvai, pa 
dėdami pėstininkams, ata
kavo priešo įrengimus an
tradieny, ir kilę sprogimai 
sukė’ė labai didelius gais
rus. Bomberiai atakavo įren 
gimus Arakan, Kaladan,
Chin kalnų ir Chindwin klo- rius Richard 
nio apylinkėse, o naikintu
vai apšaudė priešo susisie
kimo linijas.

Toli į pietus, didieji bom-, 
bėriai vakar naktį puolė 
Moulmein miestą. Bombos 
sukėlė didelius gaisrus gele
žinkelio s‘Oty, prieplaukas 
ir ryžių malūnus. Toje oa- 
člaje atakoje pulta ir Pro- 
me, Irrawaddy upės uostus 
215 mylių į šiarryčius nuo 
Moulmein.

Dėl klaidos formulėje 
mirė keturi kūdikiai

NEW LONDON, Conn., 
bal. 13.—Lawrence Memo- 
rial ligoninės administrato- 

F. Hancock

LONDONAS, bal. 13. — 
Amerikos didieji bomberiai 
iš Idalijos šiandien atakavo 
Messerschmitt lėktuvų fab
riką netoli Gyor, 70 mylių 
i šiaurvakarius nuo Buda
pešto. Vengrijoje, ir Tokol 
lėktuvų statybos dirbtuvę, 
11 my1ių į pietvakarius nuo 
Budapešto.

Lėktuvai iš Anglijos ba
zių išnešė “keturšakę” ata
ką ant lėktuvų fabrikų Aug-

traukti jų sutaisymą ir pa
daryti naujus nuostolius. 

Britų Wellington bsmbe-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO — Vokie

čiai lakūnai smarkiai prie-
riai iš Italijos bazių, vakar šinosi amerikiečiams. Ori- 
naktį numetė 4,000 svarų1 nese kovose numušta 76 na- 
“blockbuster” bombas ant ciy lėktuvai, o amerikiečiai

prarado 36 bomberius ir 8 
naikintuvai.

pranešė, kad čHi1 vaistų de
partamento darbininko pa-isburge ir Oberpfoffenhofe- 
darytos klaidos mirė keturi Į ne, aviacijos įrengimus Lo- 
kūdikiai ir šeši susirgo. De- j chfelde, ir balberingų dirb- 
šimts kitų kūdikių dabar buvę Schweinfurte. 
saugojami, kad nesusirgtų, j Suvirš 500 bombėrių Ir 

Anot Hancock, darbinin-i tarp 750 ir 1,000 naikintu- 
kas įdėjo borėjos rūkšties vų dalyvavo šios dienos ata

Budapešto, Vengrijos sosti
nės. Tai buvo trečia ataka 
ant to naciams reikalingo 
ge'ežinkelių. centro, bet pir
mas kartas, kad tokios di
delės bombos buvo numes
tos ten.

< Kitas amerikiečių taiki
nys šianden buvo Fesces 
aerodromas, 10 mylių į pie-
tus nuo BudipeSto, o kitil Bow,<‘s l>ran*'s* 
daliniai puolė geležinkelius k",! d*1 OPA velkl,» ne-

IŠ MASKVOS — Rusų 
kariuomenė pasivarė pir
myn Kryme ir dabar randa
si 35 mylias nno Sevastopo
lio.

IŠ WASHINOTONO. — 
OPA administratorius Ches-

Brode, Jugoslavijoje, tarpe 
Belgrado ir Zagrebo.

kyla pragyvenimo išlaidos. 
Jis sakė skundai prieš OPA

mil elius į formulę vietoje 
dejetrose miltelių, ir formų-

koše. Pranešimas sakė taiki
niai, kurie labai svarbūs vo

lė buvo penktadieny duota kiečių aviacijai, buvo anls- 
20 kūdikių. Mirtys įvyko čiau atakuoti. Šios dienos 
pirmadieny ir vakar. i puolimai buvo daromi per

Vokiečių radio programai žvmiai sumažėjo, 
buvo pertraukiami pranešti Iš LONDONO 
apie Amerikos lėktuvų, ar-
skridimą iš pie'ų ir iš vaka
rų.

- Viduti- 
niei-i bomberiai atakavo tai
kinius Belgijoje ir šiaurinėj 
Prancūzijoje.
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ŽINIOS 15 GRAND RAPIDS. MICH.
Įvairios metus ir pusę sirgJB bal. 6 

d. mirė Julia Newhouse, po 
tėvais Pašluostukė, 28 metų

St»i, jau ir po Velykų. š,v- ^ri’“s
kurios vieniems buvo links- kur velione dirbo

daugiau 10 metų uz svvitch- 
bcard operator. Sirgo šir
dies liga. Velionė čionai gi
musi, ir buvo vedusi. Jos 
vyras Cpl. Vincent New- 
house šiuo tirpu randasi 
Nevv Guinea ir laidotuvėse

žinios IS 
mūsų tarpo

mios, kitiems — liūdnos. 
Prieš Velykas buvo matyt

daug jaunuolių parvykusių 
namo kelioms dienoms pas 
tėvus ar gimines. Gi kurie 
negalėjo parvykti, tai nors
margais žodžiais per laiš , ,
kus ar bent nors ir bukie-i ■P**®’ dalyvauti. Gedulo,
tais gėlių pasidalino savo 
džiaugsmu. Tiems buvo links 
ma. Kitose šeimose buvo 
liūdnumo, nes negalėjo gau
ti žinių nuo savo mylimų. 
Kitose šeimose buvo ligos, 
kitose — mirtis apsilankius irn

pamaldos už jos sielą tuvo 
ba1. 10 d. Palaidota ŠŠ. Pet
ro ir Povilo parapijos kapi
nėse. Paliko nuliūdime, be 
3a vo vyro Cpl. Vincent, tė 
vu 3 Pašluostus ir dvi sese- 

Anelę Kamsickienę ir
Iš kitų namų jaunuoliai tu !Eerth’ PrU3' Bal ! d- U”'' 
rėjo išvykti į Dėdės Sami versity ‘1«onin.e’’ Ann Ar- 
tarnybą ir palikdami senus bor’ M,ch- mire Juozls Drau
tėvus, šeimynėles su mažais 
vaikučiais ir Lt.

Luūkėsi. — Praeitą savai
tę buvo matyti daug jaunuo
lių parvykusių namo Vely
kų šventėms. Tarp jų: Jos. 
Sobolewski, Chas. Hupp ir 
George Salatka (navy) ir 
Ddttiinic Vaišnoraitis. Ray 
Matthews (army) ir Lt. A- 
g&tha Mariin (army nurse) 
duktė Juozo ir Agotos Mar
tinkevičių.

gelis, 59 m. amžiaus. Jis ten 
buvo nuvežtas gydymui. Pa
laidotas bal. 10 d. lietuvių 
laisvose kapinėse.

Naujienos iš mūs 
koionijos

Spring Valley, III. — Prieš 
Velykas mūsų Šv. Onos baž 
nyčioje buvo suruoštos mi
sijos, kurias vedė vienas pa 
sionistų kunigų. Pamokslai 
per pirmas tris dienas buvo 
sakomi engiu kalba, o pei 
kitas tris dienas — lietu 
vių.

Skelbdamas Dievo žodį

LIETUVIO KŪRINYS Puikiai pavykęs 
vaidinimas

Binghamton, N. Y. — Ver 
bų sekmadienį, šv. Juozapo 
parapijos dramos grupė vai
dino “Piloto Dukterį”. Mū
sų kolonijos lietuviai šįmet 
pirmą kartą, maždaug try
likos metų tarpe, turėjo pro 
goc pamatyti šį puikų reli
ginio turinio veikalą.

Publikas buvo pilna lietu
vių svetainė. Matėsi svečių 
ir iš tolimesnių kolonijų 
kaip tai Scranton, Wilkes 
Barre, Pa., ir kun. Ežerskis 
iš Miners Mills, Pa.

Vaidinimas visais atžvil
giais pavyko. Scenerijos bu
vo labai gražios ir rūbai Į- 
vairūs, spalvingi. Lošėjas 
režisuojant Pranui Ra,kaus 
kui, buvo puikiai išlavintos. 
Taip pat publiką žavėjo 
giesmės laike vaidinimo ir 
plokštelių muzika pertrau
kų metu.

Klebonas E. Krencevičius, 
O.M.C., daug dirbo dėl šio 
vakare pasisekimo, taip pat 
buvo vakaro vedėju.

Sufleri a vo Jonas Bardis. 
Scenerijoms perstatinėti gel
bėjo Vladas Kiela ir Valter 
Petrikonis.

Pelnas skiriamas parapi
jos naudai. Nemuno Duktė

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
ALESAUSKAS

Factory Kepresentative

SHOHROOS IN 
MEKCHAND1SE MAKT
For appointincnt call — 

REPUBLIC 6051

rflARGUTIJ’
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadieniais nuu 1 iki 8 v. v

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. VVestern Avė., Chieago, III.

Telefonas — OROvehilI 2242
yj-fr —s --s- ----------- 4-■ --------------- -8- ■ ■

>4

Dėdės Šamo tarnyboj. —
Bal. 7 ir 8 d. išvyks šie jau
nuoliai: Jack Parsh (Kruc- 
kų žentas), Benedict Dabins 
kas, Leo J. Lavvrence (į ar- misijonierius karštai ragi 
m ą); John J. Rock (Mu- no katalikus skaityti ir rem
triukas) ir Jos. P. Undrai- 
us (į laivyną); Lucille Wes- 
laitis, Frances Sevec (į WA

ti tiktai savąją, tai yra k a 
talikišką spaudą. Tuo metu 
į Spring Valley buvo atvy

Žymus lietuvis artistas Jona3 Subačus pastaraisiais 
metais yra sukūręs naujų, gražių kūrinių, čia matome jo 
kūrinį — Stebuklingojo Medalikėlio altorių Karalienės An
gelų bažnyčioj, Brooklyn, N. Y. Jonas Subačius yra sū
nus plačiai žinomos veikėjos Moterų Sąjungoje S. Suba- 
tienės, kuri gyvena ir darbuojasi Brooklyne.

Pirkite Karo Bonus

VES), Hunter’s College, N.j kęs specialus “Draugo” a- 
Y. Kareiviai išvyko į Ft I gen ta 3, A. Daugirdas, ku-
Sheridan, III., o jūrininką, 
į Detroit, Mich.

Mirtis kerta jaun is ir se
nus. — Prieš Velykas mir
tis lankėsi mūsų tarpe. Bal. 
3 d. mirė senas gyventojas 
Mykolas Kaminskas, 65'm 
Amžiaus, pasirgęs sunkiai 
kiek laiko. Palaidotas para
pijos kapinėse. Paliko liū
dėti žmoną Anną, dvi duk
teris — Mrs. Zachary Dol 
sey ir Mrs. Bemard Grege- 
lis; vieną sūnų — Petrą, 
penkis anūkus ir du brolius 
— Alex Scranticne, Pa., ir 
Frank, — New Yorke. A(pie

ris gavo - virš dvidešimts' 
naujų skaitytojų.

I

Misijomis tikintieji iarai 
atsigaivino dvasioje. Labai 
daug žmonių ėjo prie š' 
Sakramentų.

Pastaruoju laiku vėl pra 
retėjo senesnieji mūs kolo
nijos karta: mirė Povilas 
Gedbutas, 68 m. amžiaus, 
rodos, kilęs nuo Šiaulių, ir 
Jurgis Karpis, 58 metų amž.

Velykų rytą Prisikėlimo 
apeigos ir šv. Mišios buvo 
6 vai. ryto. Per iškilmes var 
gonais grojo mergina. Baž-

FAMOUS CLOSE SHAVES By Barber Sol
I ’fCf 60W6... WITH THEIR BACKS TO THE FROZEN LAKE LADOGA,THE 
I HEROlC LENINGRAD DEFENDER5 WERE DESTINEP TO CAPlTULATE BECAuSE 

THEV LACKED SUPPLIES. THEV STAKED VlCTORN 0N CARRVlNG SUPPuES 
ACROSS THE ICE. IT W0RkED.’ lENiNGRAD REVlTAuZER BROKE THE SlEGE.

BARBER SOL SAYS*
BACK THE ATTACK! 

BUY U.S. WAR BONDS.'!
COOFE RATE W1TH 4g- WAR IOAH

4 GOOD JAP etc.. IN A HAND- 
To-HANO STRuGGlE, a ja.p hocked 
A 0AYONET INTO PFC. hAROlD 
AMOFSKV'S 0OOY, ALTHOU6H 
HAROLD WAS VVOUNDED, HE 
,^RABBED HIS MACHETTE,

ANO CbT HIS OPPONENT 
J 00WN.

nytinio choro neturime. O 
choras yra didelis bažnyti
nių iškilmių papuošalas. Ga
lima buvo sudaryil kad ir 
nedidelis choras.

Kasyklos dirba pilną lai
ką. Viršutiniai fabrikai taip 
pat dirba; kai kurie net 
v-ršlaikį.

Areštai Lietuvoje
(LKFSB) Vienas slapta 

patrijotų Lietuvoje leidžia 
mas laikraštis praneša, kaa 
Gestapo suėmė 22 lietuviu 
iš kurių trys be teismo bu
vo sušaudyii. <

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

EXTRAI EXTRA1

Špokai jau perskridę ii 
linksmai šokinėja. Atrodo. | 
tikras pavasaris. A. P. ,

Skolinam Pinigus
Morgičiams

EITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS

KREIPKITfiS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE
dėl

1944
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINfi 
DIVIDENTŲ 
RATA.............. 4%
1751 W. 47th Street

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėl# aavo Raštinę } 
BRIGHTON PARK

Su Income taksais ir kitais rei
kalais, kreipkitės viriminčtu 

antražu.

Budriko Bailio Valandos:
W.H.F.C. 1420 Kilocycleg —

VV.C.F.L., 1000
Nedalioj,

Ketverge, 7 vai. vakare 
Kllocyclea —Uocyclea

9:30 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

Rakandų, Parlor Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
Springsų, Matrasų, Karpetų, 
Klejankių, 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 Pavasarinį Sl Metų

IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

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

Permainytas 
vardas tr 
adresas.

Lietuviškas 
žydukas — 
N. KANTER 
savininkas.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

Būkit Malonūs 
SAVO* AKIMSI

Tik viena pora aklų visam gyveni
mui. Saugokite Jas lrl3daml ISeg- 
zamlnuotl Ja« moderntiklausia 
metodą, kuria regSJ mo mokslas 
gali au telkti.

3(1 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prafall-

na visų akių (tempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 13-toa
Telefonas: CANAL 0.133, Chieago

OFISO VALANDOS: 
Kaadian 1:30 a. m. Iki 1:30 p. m. 

Trečiad. Ir Beitad. 9:30 a. m.
 IMI T:00 p. m.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tėti Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas

Ištaiso.
Ofiso lr Akinių Dirbtuvė 

I *401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
Sekmadienyje pagal autartį.

v

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS:
Nao 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL rak. 

Nedėliomia pagal sutartį
Office TeL YABds 4787
Namų TeL PROspect 1930

TcL CANai 6122

- DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
Tel. REPublic 7868 ,T«L YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street

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

Tel. CANai 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.
Ofiso Tel. VlRginia 0036 

Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS DB CHIRURGAS 

4167 Archer Avenne
Ofiao vaL: 1—1 lr 6—8:80 P. M. 

Trečiadieniais pagal šutanti

Tel. YABds 3146

DR. V. A. SIMKUS
•YDYTOJAS B CHROMAIB AKINIUS PRITAIKO

744 West S5th Street 
VaL: 11-12; 2-4; lr 6:30-8:30 

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

TeL YARda 5921
Rea: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Stree'

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia Saukite—
Res. Tel.: MIDway 2880

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

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

DR. AL. RAČKUS DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenne

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik suaitariua

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

1147 S. Halsted St, Chlcagi 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

/ ir fteStadieniais 
Vai. : nuo 3 p.p. iki 8 vakare

4146 Archer Avenne
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tri. LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDrie 2868

„ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 
yPenktad. 8:30 1M 9:30 vak.

Seitad. 6 vaL Ud 9:30 vak.
Sekmadieniais pagal susitarimų.

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

J. W. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADVERTISING NAUJI KATALIKŲ KAPE1 IGNAI KARO LAIVYNU

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP U'ANTED — VYRAI

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolDh HSH-9IH9

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpi>wcr OoimnlsKlon nn 

Matymai reikalauja knd dailini
mas darbininku turi Jslpytl Pa- 
llunsavlmo Raštą (statement of 
avallahlllty ) nuo dabartinės dar
bo (staleoa — nr nuo W»r Man- 
poįver Comnilsslon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar Jūs galit gauti 
Ir ar Jums reikalingn pa nuosa
vi mo raštas. .lūs sutaupysit spu 
tr dariai įstaigoms daug laiko.

HELP VVANTED — VYRAI

P AKUOTO JŲ IR 
SHIPPING ROOM PAGELB.

Geros darbo sąlygos. Užtenkamai 
viršlaikio. Po karo apsauga.

McMaster Carr Supply Co. 
640 W. LAKE 8T. HAT. 7241

LANGŲ PI.OVR.IŲ 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. A t-teaukite 
Tlmekeeper’s Ofisan

EDGĘWATER BEACH HOTEL . 
534!) Sheridan Tload

Mašinisto
Ali around, su pataisymų šapos 

patyrimu. Pastovūs darbai.

SIEVERT ELECTRIC CO. 
1349 BAUWANS ST. 

ARMitage 8300

PAGELBININKŲ
REIKIA

Prie Deliverv Trokn

TAIPGI PAGELBININKŲ
Dribtuvės darbams

C. BOTTSHELLE & SON 
218 E. 71st St.

Wanted
EXPERIENCED BLASTERS

IN MONUMENT SHOP 
STEADY WORK

A LSO

BLASTERS HELPERS
We will teach you

MEIER GRANITE CO. 
8248 W. BELMONT AVĖ. 

LACAWANA Ū«I4 
Call an.v tlme.

DIRBTUVĖS

DARBAI
VYRAMS

SU AR BE PATYRIMO
PASTOVUS DARBAI

Gera Mokestis
MĖNESINIAI BONAI

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

HELP VVANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims iki 50 
metų senumo. Valandos: nno 5:30 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
• Valgis dykai.

Amžius 20 iki 50 metų. 
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis

Atsišauldt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
Pirmad, visą dieną Penktad. 

8:80 ryto iki 5 pp.

HKIJ» VVANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.60 J mėnesj 
Pilnam ar daliniam laikui

Krelpkttfls prie Housekeeper. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

6846 Sheridan Rd.

PRESS MERGINŲ — Gera mokes
tis; pastovūs darbai Ir malonios sų
lygos PROGRESSIVE CLEANERS, 
7301 Cottuge Grove.

MERGINŲ — MOTERŲ 
100% KARO DARBAMS 

KICK PRESS OPERS.
ASSEMBLERS

Patyrimo nereikia. 48 vai. } sa
vaitę. Laikas ir ąusė virš 40 vai. 

CINCH
MANUFACTURING CORP. 

2335 W. Van Buren St.

VYRŲ
LABAI REIKIA

IJODEOn I.KDĄ Į KARES
Prie siuntimo Kariuomenei 

gendamo maisto.

Z 83c J VALANDĄ 
PILNAM AR DALINIUI LAIKEI

PATYRIMO NEREIKIA

UNITED STATES COLD 
STORAGE CORPORATION 

2101 W. Pershing Rd. (39 St)

DIENOS T.ATK1T MAINTENANCE 
VYRO. Lengvas darbas ir valandos.

» DISTRICT NATIONAL BANK, 1110 
W. 351 h St.

VYRŲ 45 IKI 55
Prie malntenanee darbų, pasiuntimui 
mažam g.aradžiuie. Turi mokėt, vai
ruoti karų. 50 vai j savaitę. $36.60. 
Pusė dienos šeštadieniais.

PELLET MAGNETO CO.
2150 s. Wakaah Victory 8531

VYRU
IR VAIKINŲ

DEL '
' SHIPPING
RECEIVING IR 

IVAREHOUSE DEPTS
★ ★

PATYRUSIU IR 
NEPATYRUSIŲ

★ ★
PILNĄ IR DALINI LAIKĄ

VIRŠLAIKIS
Nuolatiniai ir no karo progos. 
Dirbtuvės tvarkoma Cafeterija 

ATEIKIT PASIRENGĘ rilRBTI

O-CtDAR CORP'N
2246 W. 49th St.

O. D. & INTERNAL 
GRINDERS 

PATYRUSIŲ
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE
SET-IJP VYRŲ 

Patyrę prie B. & S. Mašinų 
TURRET LATHE OPERS.

SHOP KLERKŲ

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

iki 7 pp.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL
4737 W. DIVISION

REIKIA
RODY IR FENDER VYRŲ

Taipgi Assemblers prie aukštos rū
šies darbų. Garantuota $75 iki $lūu 
I savaitę. Pastovūs darbai.

HELP WAXTED — MOTERYS

DRILL PRESS OPERS. 
MACHINE OPERATORIŲ 

BENCH OPERATORIŲ
Atsišaukit 8:30 iki 5 

Pirmad. ir Ketvirtad. 8:30 ild 7.

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division
NAMIE DARBAS — Patyrusių ran
komis Finishers prie sveterhi. At- 
sišaukit J ENOI,EWOOD KNITTING 
MILLS, 6643 S. Halsted—Wentworth
5920.

REIKIA
MOTERŲ IR MERGINŲ 

BENCH ASSEMBLY 
IR RIVETING ' X

40 iki 4 4 vai. J savaitę 
Jeigu norėsite

Dirbtuvės ir uždarbio bonai. 
rirmosnio patyrimo nereikia.

ADVANCE MACHINE CO 
4641 RAVENSWOOD AVĖ. 
Kreipkitės prie Mr. Black

MERGINŲ
Prie lengvu dirbtuvės darbu. Beauty 
shop reikmenų ir bo mašininių paris. 
Pradžia 55c Į valandą.

ORCH1D LABORATORIES 
1160 N. Howe MOH 2040

REIKIA OPERATORIŲ, prie single 
ir double off the arm needie mašinų. 
Gero mokestis, pastovūs darbai. THE 
AMERICAN OARMENT ♦CO., 1934
W. North Avė

MOTERŲ
Mekaniškai palinkusiu atlikti 

wri: DARRUS už lygia mo- 
rfSTT. Regularis pakėlimas. 
Pašaukit Mr. Mlner, CALumct 2l2t.

R. R. DONNELLEY ft SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenue

DftDEI RAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

I

SAC 0660 MR. KAY

, PERSKAITĘ “DRAUGĄ“, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES
DARBAMS

AMŽIUS 18 na 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c J valandą bu 5c 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 

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

ATSI8AUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm šeštad.
8:30 ryto Iki 4:30 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale!
★ For Rent!
★ For Help!
★ For Service!
★ For Results! 

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Newspaper
- — ESTBLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

William and Mary kolegijoj, Williamburgh, Pa., šiomis dienomis išleido vėl naują 
katalikų kunigų laivynui kapelionų laidą. Nuotrauka kursų baigimo akto dienos ir po 
to tuojau paskirstyti pareigoms. (NCWC-D raugas) 4 i

Šiemet civiliniams gyventojams teks 
mažiau sviesto

New Lisbon, Wis. — A- 
merikos Sviesto Instituto 
ekzekutyvis sekretorius dr.

___________ ;---------------- I H. A. Ruche paskelbė, kad
PLATINKITE “DRAUGĄ’1 Į J. A. Valstybių civiliniai gy 

— 'ventojai šiemet gaus mažiau 
sviesto, negu praeitais 1943

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
tinių kelerių metų sviestoj 
ir kitų pieninių

Girls.
FOR INVOICE TYPING 
NO EXPERIENCE NEEDED 

62% c per hour straight time. 
93 % c per hour over 40 hours. 
5% dav week will average $31.50
per week.

Pald Vaeatlon
Perina nent Post War Fnture 

Good Transportai'on

BARRETT-CHRISTIE CO.
108 N. CLTNTON ST.

SEE M R. O'DANIEL
OR CALL 

FRANKLIN 9540

VYRAI IR MOTERYS

'Draugo' Piknikai
1944 metais

L Liepos (July) 9 d.

1944 M.,

Bergman's Grove,
RIVERSIDE, ILL.

Rugsėjo (Sept.) 4 d., 
2. LABOR DAY, 

VYTAUTO DARŽE

Grįžta pulkai įvairių paukš 
čių. Apžiūri farmų trobe
sius, susispietę į plikus me
džius pasišneka ir skrenda 
kur toliau — pietų link. Iš 
jų vienas kitas užsilieka ir 

produktų! P61* kiauras dienas verkšle
na.

Gal po Prisikėlimo čia o- 
ras pakitęs. P. T.

vertė kas metai siekdavo: 
sviesto iki 58 milijonų do
lerių, o visų kitų produktų 
iki 176 milijonų doleriui 

Apskritai imant atrodo,
metais. Anot jo, atitinkami kad šioje valstybėje farme- 
vyriausybės organai apskai- riai iš pieno žeriasi didelius 
čiuoja, kad šiemet kiekvie- pinigus. Tiesą pasakius, taip 
nam civiliniam gyventojui i nėra. Tik tie turi pelno, ku-1 
teks mažiau kaip 12 svarų, rie valdo didelius žemės plo-
sviesto. Bet dr. Ruche sako, 
kad kiekvienas civilinis gy
ventojas šiemet pasitenkins 
tik 10-imi svarų, kadangi

tus ir kurie išlaiko daug 
galvijų. Tačiau šių turtuo
lių nedaug. Visi kiti yra 
mažažemiai. Išlaikant tris,

praeitais metais kiekvienam, arba penkias melžiamas kar
gyventojui tekę apie 11.5 
svarų sviesto.

Prieš šį karą kiekvienam 
civiliniam žmogui kas me
tai tekdavo apie 16.8 svarų* ninku, 
sviesto.

Kada nacių kone. 
stovykloje žuvo 
K. Baubai

Svarbi Pramonė
Siūlo Darbus

Electricians
Mašinų Repair

Vyrams 
PATYRUSIEMS IR 
NEPATYRUSIEMS 
DARBININKAMS

DIENOMIS IR NAKTIMIS
AUKŠČIAUSIA RATĄ MOKA

Geros Darbo Sąlygos. 
CAFETERIJA ATDARA 24 VAL.

I DIENA. CHICAGOS GATVft-
KARIAI IKI NAMO.

INGERSOLL
STEEL & DISC DIV.
BORG WARNER CORP.

119th & Morgan

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!
WMMRM

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

Riebalų Taupyme 
svetimšaliai gražiai 
pasirodė

Svetimų kalbų grupės Suvieny
tose Valstijose prisidėjo daug 
daugiau negu savo per capita da
li prie naminio riebalų taupymo, 
anot pareiškimo Roy W. Peet, 
pirmininko American Fat Salvage 
komiteto. Mr. Peet taipgi pagyrė 
svetimų kalbų spaudą šalyje už 
patriotinę ir nuoširdžią paramą 
redagine medžiaga dėl naminio 
riebalų taupymo.

GERA PROGA

PARSIDUODA — 3-jų fletų mūrinis 

namas West Sidėje—W. 28rd Place. 

šaukite—Virginia 1141—Mr. Sloger.

RENDUOJASI

Dr. Ruche pareiškia, kad 
sviesto gamyba šiemet bus 
mažesnė, nes mažiau pieno 
bus turima. Jis sako, kad 
melžiamų karvių bus dau-

.....-----.....------------- — giau, bet jos duos mažiau
PENKIŲ KAMB. MODERNIŠKA pį€no,t nes nebus turima a-
ant nepaprastai didelio loto. Patogu .... . v
laikyti vistas ir darža, arti mokyklos tltinkamO JOIUS paŠATO. 
if prekybai. Illinois Centrai ir busais
transportaclja. Mažas jmokėjimas —
$26.86 J mėnesi.

RAŠYKIT DRAUGAS ROX 24 SO 
127 N. Dearborn, Chicago 

Ar pašaukit — ANDover 4484

"Iš priežasties kalbos sunkumų, 
dauguma grupių buvo pasiekta 
per svetimų kalbų laikraščius, ku
rias kitaip nebuvo galima pasiek
ti ir tad buvo joms išaiškinta 
reikalas taupymo riebalų išnaudo
jus jų vertybę kaipo maisto. Ko
mitetas yra nuoširdžiai dėkingas 
už tokią liuosnorišką ir gausią 
paramą.”

Kenyon & Eckhardt agentūra 
kuri tvarko skelbimus Fat Salva
ge komitetui pranešė, kad riebalų 
taupymo skelbimai buvo pravesta 
talpinimui į visus svetimų kalbų 
dienraščius. Nauji skelbimų turi
niai 81 laikraščiams spausdinama 
daugiau kaip 20 įvairiose kalbose 
kurių bendra clrkulacija siekia 
1,943,789 bus paruošiama Nathan 
H. Seidman ir Frank Schwartz- 
mann, Inter-racial Press of Ame
rica įstaigos narių, šie skelbimai
prasidėjo nuo Bai. io d. ir tęsis to gamyboje užima pirmąją
iki Lapkr. mėn., 1944 m. ’ t 7 m j xi i * u- i____ ---------- 1___________ i vietą. Tad ši valstybe k,iro

Maistingumo ekspertai ap
skaičiuoja, kąd J. A. Vai-j 
stybėse vieneri ais metais 
g a1 i būt suvartota iki 140 
bilijonų svarų pieno. Tačiau 
gali būt pakankamai apie 
122 bilijonai svarų. Dr. Ru
che spėja, kad šiemet bus 
gauta tik apie 119 bilijonų 
svarų.

Vyriausybės organai ran
da; kad šiemet visoj šaly 
bus pagaminta apie 2,046.- 
000,000 svarų sviesto. Iš to 
apie 469 milijonai svarų teks 
vyriausybei. Tiek sviesto 
reikės savai kariuomenei ir 
“lend-lease” programai.

Wisconsino valstybė svies

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU“

metu turi svarbų ir didžiai 
atsakingą vaidmenį. Pasku-

ves ne ką žmogus gali pel
nyti. Ir fanuose gyvenimas 
nėra pigus, ypač karo metu, 
kai negalima gauti darbi-

(LKFSB) Iš Lietuvos a- 
tėjusio slaptojo laikraščio 
“Nepriklausoma Lietuva” 
Nr. 9 (21) iš 1943 m. birže
lio 1 d. praneša, kad Vokie
tijon išvežtas nuo to nume
rio išleidimo prieš ssptynias 
savaites jiaunas patrijotas 
Kazys Bauba su kitais 38 
nekaltais lietuviais, yra mi
ręs. Atrodytų, kad tie lie-

Šiose apylinkėse farmeriai ^uv*3* kankiniai mirė perei
tų metų balandžio ar gegu
žės mėnesiuose.susirūpinę — nesimato pa

vasario. Dažnai pasninga. 
Saulėtos dienas metu snie
gas sutirpsta, bet žemė vis 
dar gerokai įšalusi.

Geri darbai, pasielgimai y- 
ra rūbai veiklaus proto. Al- 
cott.

SIT'THEREtSTARING AT THEM, GREGORY- 
VOūit, MAKE THEM. SELF-CONSCIOUS P
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN P AJLY FRIEND 

2834 Soutb Oakley Avė. Chicago, Iltinei
Published I.'fic, c\» pt Sundaya, ,

V.y the
LITHUANIAN CA ~ h* Vii 3S SOCIETY 
A member of the (.u.hutic Pre j Association

86.00 per year outside of Chicago; $7.ūb pet year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings Lest results.

DRAUGAS
. lieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ............................................................................................... $7.00
Puaei metų ......................................................   4.00
Trims mėnesiams ........................................................................ 2.00
Dviem mėnesiams ........................................................................ 1.50
Vienam mėnesiui ................................................................................... 75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ................................................................................. $6.00
Pusei metų .............................................................................. 3.50
Trims mėnesiams .......................................................................... 1.75
Dviem mėnesiams ................................................................. 1.25
Vienam mėnesiui ........................... .. .................... .. .................> .75

Užsieniuose:
Metanu ........................................ •.......................................... $3.00
Puaei metų ....................................................... •.................... 4.50
Trims mėnesiams ................................................................... 2.50

Norvegijos, atvyko į Jungtines Valstybes ir čia apsigy
veno.

“The Sign” taip pat įdėjo labai ylomų Ann Su Card- 
well straipsnį: “Sovietų veikla Lenkijoj”. Autorė gy
veno Lenkijoj nuo 1922 iki 1939 m. Ji matė, kai rusų 
armijos įmaršavo į Lenkiją. Todėl labai vaizdžiai ji 
rašo apie tą nelaimingąjį laikotarpį.

Ann Csrdwell yra parašiusi knygą apie Lenkiją, ku
ri šiuo metu yra spaudoj.

★
Prancūzų komiteto pirmininkas generolas de Gaulle 

pašalinęs iš vyriausio prancūzų kariuomenė vado vie
tos gen. Giraud ir parodęs stiprių diktatoriškų tenden
cijų, kenkia vieningam Prancūzijos laisvinimo darbui. 
Su tokiu gen. de Gaull nusistatymu nesutinka nei Va
šingtonas nei Londonas.

APŽVALGA
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams lr koreapond'—tains raštų negraiiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisinriUma tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taikyti ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač 
korė: iiouitencijas »u!is savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir a'*ki<.i i jei galiniu, ra on ije. trasnnle). paliekant didelius 
tarpas nat -.s/inui, ir vengiant poloni.xi s . r aspienlškunaų. Pasenusios 
korecpondvnvij a laikraštin nededamos.

Entered as 3econd-C!a»c Matter March 31, 1<»16 at Chicago, UI. 
l’ndcr ti e Act of' AL rch 3, 1879.

Politiški pranašavimai
PO NOMINACINIŲ RINKIMŲ

Po antradienio nominacinių rinkimų politiniai komen
tatoriai ir šiaip visokie politinių dalykų “ekspertai” 
iš kailio neriasi darydami pranašavimas dėl rinkimų 
pasekmių būsimą rudenį.

Buvusių rinkimų daviniai, tiesa, tokiems pranašavi
mams davė nemažai pagrindo ir medžiagos.

Re3publikcnų politikos klausimų “žinovai”, rašyto
jai yra linkę manyti, kad demokratai rinkimus prakiš. 
Nepaisant kas būsiąs jų kandidatu į prezidentus, de
mokratų kandidatą, kad juo būtų ir p. F. D. Roosevel
tas, respublikonai “sumalsią į dulkes.” Taip jau už
saldysią kongresą ir lokalius postus, kur tik bus jų 
rinkimai. ;
I ESN AUDŽIA IR POZICIJA

V
Iš kitos pusės demokratai nepasiduoda^ Jie tvirtina, 

kad šiuo kartu respublikonai dar neturės progos viską 
kimšti. Nors farmose ir rodomos respublikoniškos ten- 
danciijos, tačiau visi didmiesčiai tebesą “demokratiš
kai” nusiteikę. Visai gerai išeisią, jei kandidatuosiąs 
ketvirtam terminui prezidentas F. D. Rooseveltas. Jis 
ir silpnesnių demokratų kandidatus “išnešiąs”. Blo
giausiu atveju, kaip nurodo pesimistiškesni demokratų 
komentatoriai, p. Rooseveltas visvien būsiąs ir vėl iš
rinktas prezidentu, o kiti — kai kurie demokratų kon- 
gresmanai ir lokaliniai kandidatai gal kiek ir mažiau 
š'.nsų teturėsią.
RINKIMŲ KAMPANIJA BUS GYVA IR ĮDOMI

Priežodis sako, kad pranašas savo namuose ar savo 
k’ašte nėra pranašas. Tą posakį galima pritaikinti ir 
p ie šių dviejų politinių partijų komentatorių spelioji- 
r j. Nė vienas iš jų pesimistiškai apie savo partijos 
a eitį nepranašaus. Tad, iš jų spręsti, kas atsitiks pre
zidentiniuose rinkimuose dar ne visai galima. Reikia 
palaukti bent partijų nacionalių konvencijų, kurios iš
renka kandidatus į prezidentus ir viceprezidentus ir 
kuriose priimamos partijų platformos. Bet kad rinki
mų kampanija bus gyva ir įdomi, apie tai ir kalbėti,

: berods, nereikia. Kai pozicijoj atsiranda kad ir mažes- 
• nių subraškėjimų, opozicija įgauna daugiau vilčių ir 
f dėt to daugiau dirba ir smarkiau poziciją puola. Tai 

paragina ir poziciją labiau gintis ir veikti ir tuo būdu
pasidaro tikrai gyva priešrinkiminė kampanija.

*

Okupuota, bet nenugalėta
Katalikų žurnalas “The Sign” įdėjo garsiosios rašy

tojos Sigrid Undset straipsnį apie nacių okupuotosios 
Narvegijos vargus. Jos rašiniui duota antraštė — “We 
defy the Nazis.”

Norvegija šiandien yra okupuota ir kenčia. Bet ji 
nėra nugalėta. Ji gyvens nenugalima ir pasauliui įro
dys, kad jos laisvė ir nepriklausomybė nebuvo galima 
sunaikinti. Taip mano garsioji rašytoja. Ir ji, be abe

ji jonės, žino, ką kalba.
Rašytoja Sigrid Undset yra gimusi Danijoj. Jos mo

tina danė, o tėvas žymus Norvegijos archiologistas. Ji 
: išauginta ir išauklėta Osl,cj. 1924 metais, po daugelio 
metų gilių studijų, ji priėmė katalikų tikėjimą. Ar tik 
ne plačiausiai žinomas jos parašytas veikalas yra — 
“Kristini Lavransdatter”, už kurį ji gavo Nobelio pre
miją 1928 fn. 1940 m. ji paspruko iš nacių okupuotos

Reikalauja aiškumo
DEL KAP. KRAVČENKOS PAREIŠKIMO

Balandžio 5 d. “Boston Post” įdėjo editorialą, kuris 
yra šiuo laiku aktualus. Dėl to “Darbininkas” jį išver
tė lietuvių kalbon ir paskelbė savo skiltyse. “Boston 
Post” rašo:

“Iš Sovietų militarinio agento, Pirklybos Komisijos 
narjo, kapitono Viktoro A. Kravčenko lūpų išgirdome 
apkaltinimą, kad jo tėvynė veda dviveidišką politiką. 
Tas patvirtina: įtarimą, kurs jau seniai glūdi daugelio 
amerikiečių širdyse, kad mūsų santykiavime su Sovie ų 
Sąjunga ne viskas taip yra, kaip iš paviršiaus atrodo, 
nežiūrint nenykstamos prietelybes pareiškimų, plau
kiančių iš Maskvos ir Teherano konferencijų.

“Iš anksto galima spręsti, kad Sovietų vadai ap
šauks Kravčenką išdaviku ir Trečiojo Reicho (dabar
tinės Vokietijos) agentu, siekiančiu suardyti talkinin- 
kystė3 ryšius tarp Britanijos, Jungtinių Valstybių ir 
Sovietų Sąjungos.

“Didžiuma amerikiečių bus palinkusi Kravčenkai, kai 
jis pareiškia, kad pa;s prisižiūrėjęs kapitalistinės de
mokratijos gyvenimui, įstikino, jog rusų tauta yra ap
gautai ir neturi tikrosios laisvės. Jei Kravčenko apkal 
tinimas teisingas, tai Amerikos žmonės turėtų būti gi
liai jam dėkingi, kad viską pasakė dabar, kol dar yra 
laiko padėtį pataisyti. Gi jei apkaltinimas neteisingas, 
tai Sovietų Sąjunga niekad neturėjo progos savo nuo
širdumą įrodyti.
SOVIETŲ SIEKIMAI

“Panagrinėkime šaltai Sovietų padėti. -Beveik jau 
trys metai, kai Sovietų armijos kovoja prieš nacius. 
Jungtinės Valstybės, be mažiausio nedėkingumo šešė
lio, gali oficialiai pareikšti, kad teikė Rusijai visą ga
limą pagalbą, be lūkesčio ir vilties kokio nors atlygi
nimo ar sau naudos ateity. Tiesa, Sovietų Sąjunga pa
dėjo Britanijai ir Amerikai, bet ji visų pirma kovojo, 
kad išlaisvintų nuo užpuolikų savo žemę. Šiuo momen
tu netenka nagrinėti klausimo, ar Rusija iš viso kovo
tų BU naciais, jei nebūtų užpulta. Bet štai kas aišku. 
Sovietų vyriausybė niekad neįsileido milit3rinės alijan- 
tų misijos apžiūrėti rusų frontus ir apsipažinti su So
vietų metodomis nacių armijoms sumušti. Ir iš tiesų, 
per metų metus Sovietai neleido kapitalistinėms demo
kratijoms susidurti su rusų liaudimi. Suprantama, jie 
prisibijojo, kad tariama rusų tautes laisvė ir gyvenimo 
sąlygos neišlaikys palyginimo su demokratijos sąlygo
mis. Bet tai jų vidaus gyvenimo reikalas, ir mums ne
tenka čia kištis. Mūsų nuomonė tai mūsų privatinis da
lykas, ir jau nemaža tuo klausimu esame pasisakę. 
REIKIA IŠSIAIŠKINTI

“Dabar, kai Rusijos žemė beveik jau visiškai nuo 
užpuolikų išlaisvinta, Sovietų politika tiek pasikeitė, 
kad ji sukelia daug nerimastavimo Anglijos ir Ameri
kos diplomatams. Jau ryškėja, kad Sovietų Sąjunga 
siekia nustatyti kitų tautų vidaus reikalus tokia kryp
timi, kuri nurodo būsimą žygiuotę į pasaulio revoliu
ciją. Jau metas atskleisti tikrą padėtį, pirmiau negu 
mūsų armijos įsivels į tokį: žygį, iš kurio nebus kaip 
pasitraukti. Mes turime pilnai nugalėti nacius ir japo
nus, ir nugalėsime. Bet mūsų planai turi būt taip su
tvarkyti, kad būtume visiškai apsisaugoję, jei mums 
visą savo energiją į kautynes įdėjus, Sovietai užnuga
riu į mus nusigrįžtų.

“Sovietai visokeriopais būdais su mumis santykiauja 
— tai niūriai ir šiurkščiai sandarbininkuudami, tai ait
riai mūsų kariškas pastangas kritikuodami. Kai ką 
mes atleidžiame, dėl savotiškų rusų būdo ypatumų. Bet 
perdaug klausimų lieka neatsakyta ir perdaug sutar
čių galutinai neišaiškinta Maskvos ir Teherano konfe
rencijose, kad Amerikos žmonių įtarimai nurimtų. Ka
pitonas Kravčenko aiškiai pasisakė. Dabar Amerikos 
žmonės norėtų ir antrąją pasakos pusę išgirsti.”

Bendras frontas 
prieš bendrus 
pavojus

(LKFSB) Slaptame Lietu
vos laikraštyje — “Nepri
klausoma Lietuva” straips
nyje: “Perprantamas bend
ras likimas” randame į pa
baigą: “Žinios iš Latvijos, 
Estijos jau seniau kalbėjo 
apie bendrą frontą pri aš 
bendrus pavojus, šiandien 
mes jauvg.alime tą patį kons 
tatuoti ir apie lenkus, ku
rių. balsas praskambėjo la
bai rimtai ir įtikinamai. 
Lenkų tauta labai gražiai 
supranta, kad šiais metais 
yra sprendžiamas šios vi
sos Europos tautinės juos
tos likimas. Kadangi lietu
viai su lenkais turėjo ypa
tingų sąskaitų, — o kokios 
tos sąskaitos nei minėti ne
reikia, — tai lenkai specia
liai dėl jų pasisako ir pa
brėžia, kad kompromisai y- 
ra neišvengiami...”

Iš šio slaptojo Lietuvos 
sąjūdžio vadų pareiškimo 
matyti jų nusistatymas su
gyventi su visais kaimynais 
geruoju. Matyt, jie buvo ga
vę ir iš lenkų pa ikinimų, 
dėl galimų nuolaidų lietu
viams svarbiais klausimais. 
Būtų labai svarbu, kad da
bar lenkų vyriausybė aiš
kiai pasisakytų už Lietuvos 
nepriklausomybę ir už nuo
laidas kitais ginčijamais 
klausimais ir tuo sustiprin
tų galimybes bendradarbia
vimo tarp tautų, kurioms 
rūpi bendra kova dėl lais
vės prieš bendrus priešus.

Ruošiasi atvykti 
naujas lietuvis 
kunigas

(LKFSB) Bclševikams o- 
kupavus Lietuvą jaunas ku
nigas J. Tamulis, kaip britų 
pilietis, buvo su eile kitų 
lietuvių iškištas į užsieni 
ir nuvyko į Australiją. Čia 
Brisbane, apsigyveno arki 
vyskupo namuose, teikda 
mas religinius patarnavimus 
vietos lietuviams ir studi
juodamas universitete. Ta
čiau Australijos klimatas 
jam yra sunkiai pakeliamas 
todėl ruošiasi atvykti į A- 
merikos kontinentą. Kaip 
britų piliečiui jam lengviau
sia atvykti į Kanadą ir jau 
yra apsirūpinęs reikiamais 
dokumentais.

ĮTEIKIAMAS AUKŠTAS ORDINAS

Gen. Dvvight Eisenhovver (kairėj) įteikia DSC ordiną 
karo lakūnui kapitonui Don Gentile iš Piqua, Ohio, kurs 
iki šiol yra numušęs 30 priešo lėktuvų. Jo dešinėj yra ki
tas žymus lakūnas, Col. Donald BLakeslee iš Fairport Har
bor, Ohio, kuris yra numušęs 27 priešo lėktuvus. DSC 
(Distinguished Service Cross) yra antras ordinas po Kon
gresinio Medalio. (Acme-Draugas telephoto)

DĖKUI U&4IEMIM4

Pareiškęs atsisakymą toliau darbuotis, kad būsimam 
respublikonų nacionaliam suvažiavime liktų nominuotas 
kandidatu į prezidentus, Wendell Willkie, vykdamas na
mo į Nebraska valstybę, Chicago stoty nuoširdžiai atsi
sveikina su vienu jį labiausiai rėmusiu politikieriam. 
(Acme-Draugas telephoto) \

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

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

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar mat rasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Telefonas SEELEY 8760

-f

-4

LAIMĖJO $10,003.00

Mrs. Dorothca ComvvaJ, 
25 metų amžiaus, iš Louis- 
ville, Ky., laimėjusi R&cbook 
Dodo Mead dovaną $10.000 
už novelę “They Darė Not 
Go A-Hunting.” Iš profesi
jos ji yra paprasta namų 
šeimininkė. (Acme-Draugas 
telephoto)

SKELBKITE!*} “DRAUGE”

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mėn

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
______________________ n *

(jr.........  1 1 1-1

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
iri pigesni auo<bnt| — be komUhM 

PAS ■I
L

Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD....................... Tel. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA;1

į AUKLĖJIMAS

TAIKOS KARALIENE

BRANGI LORETA:
Aš esu vidutinio amžiaus 

moteris. Visi sako, gražiai 
atrodanti; nors aš tuo neti
kiu, ir žinau, kad ne man 
jiau žiūrėti savo išvaizdos. 
l¥l. kad tik tokiais, mano 
išvaizdos pagyrais viskas ir 
baigtųsi, tai būt pusė bėdos 
Bet štai kur mano vargas, 
ir žmonių bereikalingas j- 
tarimas.

Miela Kleopatra, būk iš
mintinga, ir į tokius žmo- 

Mano vyras, kurį aš ger-! nių posakius visai nekreip- 
biu ir gražiai sugyvenu, y- ki domės. Jei tamstų šeimy- 
ra kiek už mane vyresnis ninis gyvenimas gražus ir 

jo išvaizda nors ir k'žin solidarus, ko čia taisyti jei 
kaip pasirėdo, ne taip jau kas kiša tarp durų pirštus 
šauniai atrodo; net lobai; Tamsta džiaugkis žmonių 
“kaimie i&kai” ir rodos n:-1 pagyrimais. Gal tai kalbos 
aptašyti. Dėl mano skirtin- ne iš blogos valios? Juk nei I 
gos išvaizdos, žmonės mus išvaizdos, nei proto, nei ge- 
visaip lipdo: vieni sake, k?d ro vardo — už pinigus ne- 
aš jam netinku, kiti sako nupirksi. Visi žmonės trrkš- 
aš su juom nesiskaitau... sa- ta gerai a rodyti, būt išma- 
ko, aš esanti išdidi, nuo- nūs, bet ir ant vienos obels, 
šiuosi, o mano vyras tik obuoliai nevienodi užauga, 
“nulenkęs galvą sutveri- Čia yra tam tikros Dievo 
mas”, ir vis tik paskui se- dovanos. Vieniems duotos 
kautis. daugiau, kitiems mažiau.

! Svarbiausia žmogui turėti Išanalizavus save. -- tol.v . ° ., ,, , . I išmintingas prot as ir gražinerandu Me3 šeimoj labai1 . . ®
Kurgražiai sugyvename, ttur is-

emu sa/o vyra, vi šuo-
, aa . i grožis ir išvaizda, su me-met einame po ranka. O aei i ® ’ , ,. taas sudužta. Protas palvo;reikalai veda — einame at-, . , . . , . J. . . ,, ilki grabui, o siela jau am-skirai. Mano vyras mane.. _ , , , ., , . .. . . . . . ‘žinai. Nesvarbu kokią suklabai gerbia, ko as kartais k . .... . .nia pasisiusi ar dėvėsi, — ir pati nenoriu. Bet as dau- 5 . , .. , , . . svarbu ar sielos rūbeli pn-giau esu rimta, negu svais- • __  . 1® siziun...tausi ar juokiuosi. Visuo

met susimąsčius, ir daugiau Prieš savo charakterį, nie- 
tvli, — negu kalbi. Tad zmo- kados nepatarčiau eiti. nes 
nės mano, kad aš tą darau į tai bergždžios pas!angos, 
iš kvailo pasipūtimo. Bet Bet turimą charakterį, kiek- 
tai yra mano tis ras charak- vienas žmogus privalo to- 
teris, ir jis man nugalėti Gulinti. Savęs neapkęsti, tai 
nesiseka. tas pats ję2a įr save per.

Paskutir.iu laiku, net pra- daug mylėti. Ir vienas, ir

GERIAUSIAS ŠIŲ LAIKŲ TAKSI

ŪSO klubas Denvery, Colo., kurj. palaiko National Cath 
olic Ccmmunity Service, moterų skyrius, įsteigta tokios 
rūšies taksi, kuriais karių vaikai ne tik gauna progos pa-

y . kvėpuoti tyru oru, bet tuo pačiu aplanko ir tėvus neto
limoje kareivių stovykloj. (NCWC-Draugas)

dėjau savęs neapkęsti. Visai 
nesirūpinu savo rūbais. nei 
savimi. Kad ir kažin kaip 
kukliai apsirengiu — vis e- 
su tokia pati. Patarkit", ką 
turėčiau Jaryti, kad žmo
nėms neduočiau pamato ga
linėti.

Susirūpinusi Kleopatra.
ATSAKYMAS

1 siela. Be šių dviejų — žmo
gus tik trapi lėlė. Išorinis

★
★ ★

kitas —. sie’.ai daro žalą 
Lygsvara — geriausia.

Savo rublis ir savimi rei
kia rūpintis tiek, kiek lei 
dž‘a ištekliai ir aplinkybės 
Tik vengti, perdėtos pra
bangos. Apsipešusi ir neap 
sitvarkiusi moteris, neparo
do savo nusižeminimai nei 
kuklumo. Priešingai, jau 
čia susimeta nešvara, apsi
leidimas ir ne varkingumas

Aš tiek tamstai galiu pa 
tarti: tęsk, e avo gyvenimo 
kelionę, kaip pirmiau tęsu
si; ugdyk gražią, sielą, gerbk 
savo vyrą ir save, o žmo
nėms kalbėt nusibos, ir nu 
stos. Loreta

MŪSŲ VIRTUVĖ

Žuvies sriuba 
(chowder)

1 had ak (apie 5 svarų), 4 
puodukus smulkiai eupiaus- 
tytų bulvių, 1 cibulį, ketvir
tadali puoduko taukų, 4 puo
dukus š ilto vandens, 4 puo
dukus pieno; driskos ir pi
pirų pagal skonį, 4 šaukš
tus miltų (gali vartot kornų 
miltus).

Nupiauk žuvies galvą, nu
lupk odą ir išimk jo3 kau
lus. Supiaustyk žuvį dide
liais šmotais. Galvą, odą ir 
kaulus užpilk vandeniu, Da- 
virinus dvidešimts minutų, 
iškošk. Paspirgink cibulius 
taukuose. Pavirink bulves 10 
minutų. Sudėk į puodą eilę 
bulvių, eilę žuvies ir cibu
lius su taukais, įdėk drus
kos ir pipirų, užpilk skysti
mu, kuriame virė žuvies kau 
lai ir šutink iki bulvės bus 
minkštos. Pridėk 4 puodu
kus pieno ir įplak 4 šaukė-. 

I tus miltų. Paduok su kre
kenas (vietoje taukų galima 
vartoti bile kokį aliejų). Vie 
toje šviežios žuvies galima 
vartoti sūdytą arba Saldin
tą, tai kištuos pigiau. Var
tojant šaldin ą žuvj, reikią 
prieš virimą įdėti į šaltą 
vandeni';, tai greit atitoks, 
bet atitokusią reikia tuoj 
vartot, nes tokia žuvis grei
tai genda.
Bulvės ir kiauliena

Nuskusk ir labai plonai 
suraikyk bulves, nuplauk ir 
įdėk eilę į lekštę-bliūdą, a- 
pibarstyk truputį pipirų ir 
druokos ir uždėk eilę bulvių, 
druskos ir t.t. iki bliūdas 
bus beveik pilnas. Apipilk 
pienu. Ant viršaus uždėk ke
letą “pork chops”, apibars
čius juos druska, pipirais ir 
sviaztu. Jei turi pauderio 
kurį varte i kemšant vištą 
dėl kepimo (poultry season- 
ing) užbarstyk truputį ant 
mėsos. Kepk apie valandą 
laiko, kerštam pečiuje. Kuo
rus. apversk ktą šoną. Rei 
met vienas šonas mėsos pa 
rus, apversk kitą šoną. Rei
kia valgyti karštą.

Moteris gražiausia ir ma
loniausia namų gėlė. Ji žy 
di savo sezonų skirtingu žie
du, bet vis įdomesniu.

VIRTUVĖ

Šv. Dvasios Misijų seminarijos, Norwalk, Conn., auklė
tinio piešinys kariuomenės tarpe, tiek namie, tiek užsie
nyje, rado tokį didelį pamėgimą, kad visose stovyklose, 
visuose ŪSO klubuose reikalaujama kopijos sienoms pa
puošti. Katalikų studentų misijoms remti vienetas sten
giasi patenkinti kiekvieną reikalavimą. (NCWC-Dra ogu s)

MANO SESE ~
Miela, mano sese, prarymotu žvilgsniu,
Ar daug naktų neužmigai kančioj?..
Kai ten kryžiai verkia tarp beržų ir alksnių —
Ar tau lūpos nenutirpo maldoj?

Ar tau sielos baltos kojos nepavargo,
Kai jos glamžo ūkanas į tolius?...
Visos erdvės lūpų rožėmis numargo,
Jos dūsauja rožančiaus karoliuos.

O, Dieve, tu eini ir vis sukniubusi,
Vis pro ašarų akmenis kotpi...- 
Visu giliu širdies pulsu suskubusi —
Tėvynės procesijoje stropi.

I
Ar tau nieko nesako iškeltas tautos 
Baldakimas — laisvės aureolė?
Monstrancija tėvynės aukos nekaltos!
Juk į ją Dievo perlai supuolę —
Spindi aušros žemčiūguose baltuos.

O, neliūski, mano sese, mylimiausia!
Tik skubėk, skubėk, pro skausmo kalnus!
Išminty, kov.cj, maldoj sultingiausioj —
Suvožk kantrybėj, ištvermėj delnus.

O Vienas, tik Vienas, — Kurs visiems yr vienas, — 
Savo arfų himną pats sukompozuos.i. .
Jo dešinėj laurai, ir “galiūnų” plienas —
Už kiekvieno triūsą, — algą atiduos.

Marija Aukštai! ė

*
★ *

Lietuvaitė rūpinasi 
spaudos reikalais

(LKFSB) Aukštuosius ag
ronomijos mokslus Dotnu
voje baigusi lietuvaitė S. 
Juozelėnaitė, prieš keletą 
mėnesių atvykusi j Ameriką 
ir dabar gyvenanti Chica
goje. talkindama Kat. Fede
racijai, uoliai rūpinasi spau
dos reikalais. Ji lanko įvai
rių draugijų susirinkimus 
ar net organizuoja specia
lus mitingus spaudos rei
kalu. Jau jai pasisekė at 
siekti gražių vsiisių, cųor
ganizuojant keliose vietose 
spaudos mylėtojų būrelius, 
išplatinant lietuviškų kny 
gelių ir sukeliant lėšų, iš

IR MADOS

Raud. Kryžiaus fondo paskirstymas
Aukokime per lietuvių komitetų

Iki bal. 8 d. Chicagos sky
rius pajėgė sukelti Raudo
najam Kryžiui 59 nuošimtį 
savo paskirtos dalies aukų. 
Vajus galutinai užsibaigs 
balandžio 30 d.

Kur tik galima, aukokime 
per lietuvių komitetą. Nė 
vienas asmuo neturėtų, pra- 
leis i šią brangią progą au
koti šiam labdaringam tiks
lui per Raudonąjį, Kryžių. 
Kiekviena maža auka yra 
brangi. Tikiu, kad atsiras 
geros širdies žmonių, kurie 
suprasdami, kad jų pirmu
tinė auka buvo per maža, 
aukos dar antrą o gal ir 
trečią sykį. Ir kur tik gali
ma, aukokime per lietuvių 
komitetą. Ir neatidėliokime! 
Aukokime dabar!

Yra įdomu žinoti, kaip 
Raudonoje Kryžiaus fondas 
bus padalintas. Yra nutarta 
visose Jungtinėse Valstybė 
se surinkti $200 000,000. 
Chicagos skyriaus užduotis 
yra surinkti aukų iki $12,-, 
000,000. Prie Chicagos sky-' 
riaus priklauso Cook, Du 
Poge ir pie ų dalis Lake 
apskrities.

Raudonojo Kryžiaus cent
rui (‘national organization’! 
bus paskirta $140,000,000 iš 
visų surinktų pinigų, o sky
riams (“chapters”), kurių 
yra 3,756, paskirta $60,000,- 
000. Pagal biudžetą galima 
matyti, kad 90 nuošimčių 
fondo bus vartojamas sutei
kime paramos kariaujan
tiems asmenims.

Laivyno ir kariuomenės 
ligoninėms Amerikoj yra 
skiriama $26,200,000. Sve
tur ir mūsų vie.tose, milita- 
riniams postams ir laivyno 
stotims bus paskirta $36,- 
000,000. Pašalpai nukentė 
jusiems nuo karo (“foreign 
war relief’’) yra skiriama 
$26,150,000.

IR JOS GYVENA VELYKŲ ĮSPŪDŽIAIS

kurių ateityje bus galima 
išleisti kokių spausdinių a- 
pie lietuvių gyvybinius rei
kalus.

Apie vienį Lietuvos 
mokytoj?

(LKFSB) Per Raudonąjį 
Kryžių gaita iš Lietuvos ži
nelė, kad T. Latonaitė-Šh- 
petienė, kuri Lietuvoje yra 
buvusi mokytoja, dabar gy
vena Kaune, Duonelaičio 
gatvėje; ji yra labai susisie 
lojusi, kad jos brolis Leonas 
Latonas 1941 m. birželio 14 
d. bolševikų buvo išvežtas į 
Rusiją. Nuo jo negauna ži
nių ir ^negali jam padėti.

Moteris tiek 
kiek ji įvertinama.

ŪSO klubai, kuriuos palaiko National Catholic Commu- 
nity Service, šimtams moterų ir merginų WACs, SPARS 
ir kitose kariuomenės dalyse Velykoms pasiuntė dovanų 
Šioj nuotraukoj dvi SPARS džiaugiasi gavusios dideli 

naudinga, kiaušinį, kuriame rado iš skanėsių padirbtą zuikutį. (NC 
WC-Draugas)

I

$5,850,000 yra paskirta 
vietiniams darbams (“home 
service’’), kur centras pata
ria ir pagelbsti skyriams 
vietiniam darbui, taip vadi
namam “field work”. Tas 
Raudonojo Kryžiaus sky
rius, kur rūpinasi gavimu 
krrujio nuo savanorių ir ku
ris suteikia “plasma“ ir 
“serum albumin” bus paskir 
ta $4,000,000.

Dėl paskolų ir (pagalbo3 
kariams reikalinga $3,500- 
000; o dėl medžiagom iš ku
rio savanoriai gamina rū
bus paskirta $2,100,000; ne- 
permatytiems reikalams, ka
riams mūšio vietose reikia 
$3,850,000, ir $1,500,000 ka
ro belaisvių pagalbai.

Parama kareiviams paima 
didžiausią dali surinktų au
kų. L. Namiontaitė

Domisi lietuviij 
moterų veikla

(LKFSB) Katalikių Mo e- 
rų centras Vašingtone (Na
tional Ccuncil of Catholic 
Women) susidomėjai įvairių 
tautybių katalikių moterų 
veikla ir žurnale: “Catholic 
Action”, skiltyje “With Our 
Nationals,’’ pradėjo spaus
dinti žinias iš moterų veiki
mo. Pora kartų buvo įdėtos 
informacijos ir apie lietuves 
ka alikes moteris. Ir žurna
las, ir moterų centras pa- 
geidouja daugiau žinių. Mo
terų organizacijų vadoves, 
kurios turi kokių ypatinges
nių žinių, prašome arba tie
siai siųsti žinias į “Nat. 
Council of Women” (anglų 
kalba), arba painformuoti 
kun. J. Prunskį (3230 So. 
Lituanica avė., Chicago 8, 
III.).
PIRKITE KARO BONUS
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Rašo D R. RACKUS 
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LIGONIO PRIEŽIŪRA (19) 
Ligonis iš lovos gali atsi

kelti ne tada, kai jam jau 
atsibosta lovoje gulėti, o tfk 
tik tada, kada jam dakta
ras leidžia atsikelti. Tai yra 
ne koks mažmožis, bet la
bai svarbus dalykas.

Didelė nelaimė gali atsi
tikti, jei ligonis peranksti 
pradeda vaikščioti, jei ne- 
pasisaugoja nuovargio. Tok
sai kartais atkrinta, ir tuo
met kada jau liga susikom
plikuoja, tai kad jau serga, 
tai bent serga!

Kartais pasitaiko, kad li
gonis peranks i iš lovos iš
lipęs staiga sukniumba ir 
numiršta. Tai įvyksta to
dėl, kad sukrekėjusio krau
jo trupinėlis gyslomis nu
plaukia į gyvybinius cent
rus, į širdi', ar į smegenis, 
ir ten įstringa. Ypač tokio 
embolizmo bijomasi po ope
racijos, po kaulo sulūžimo, 
ar po sunkios karštinės. Bet 
kai kada toks netikėtas em- 
bolizmas įvyksta ir pas to
kius ligonius, kurių širdis 
susilpsta, arba jei į venas 
f'ebitis įsimeta, Taigi ke
liantis is patalo ligonis pri
valo pildyti visas daktaro 
nurodytas taisykles.

Po ilgos karšaties, ligonio 
raumenys, ypač kojų raume
nys sugležnėja — susilpsta. 
Pasveikęs ligonis kartais ne
gali paeiti, kojos išpradžių 
neremia, galva kvaišta. Ir 
gerai kad taip yra, geroji 
gamta žino ką daro, jei ne
leidžia žmogui po sunkios 
ligos sparčiai bėginėti... Tai 
apsaugo eksligonį nuo pavo
jingo embo’izmo, nuo stai
gios mirties.

Kai daktaras jau leidžia 
ligoniui atsikelti iš pata'o. 
tai reikia keltis iš palengvo 
ir pratintis prie vaikščioji
mo palaipsniui. Išpradžių 
sveikstąs ligonis lai pasėdi 
keletą minutų ant lovos 
krašto; bet jei pavargsta, 
tai privalo vėl atsigulti. Pa
silsėjus lai vėl mėgina pasė
dėti. Kai galės jau kojas 
hu’eidus gerai sėdėti ir gal
va nesvaigs, tuomet tegu'

mėgina pora žingsnių pQ- ' 
žengti. Bet legul nedrįsta li
gonis nei vieno žingsnio 
žengti jei nesiranda greta 
;o žmogus. Svarbu, kad ne- 
pnrgriūtų ir neužsigautų. Iš 
oo ligos atsikėlus, užsigavi
mai yra paprast ai sunkės- 
ui, rimtesni ir daugiau reiš
kianti. Susižeidimų reikia 
vengti.

Kartais ima ne tik kele
tą dienų, bet ir keletą sa
vaičių kol ligonis išmoksta 
pavaikščioti, kol guli ant 
kojų stipriau pas. avėti. Kai 
eksligonis jau sustiprėja; 
tiek, kad nuo vaikščiojimo 
galva nekvaista, tai čia jau 
baigiasi ligonio prižiūrėto
jos, geriau tiriant, miela- 
širdystės angelo, pareigos*
Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas V. K. — Tams 
os neaiškiai parašytą klau 

rimą. sunku suprasti. Daž
nus varymas šlapintis ne vi
sada reiškia inkstų ligą. Ga
li būti pūslės liga, ar cuk
rinė liga, ar kuri nors kita 
sisteminė liga. Patariu nu
eiti pas daktarą, kad išana
lizuotų šlapumą. Tamstos 
minimas “kidney pilis” ne
patariu vartoti, nes jos ga
li jums net pakenkti.

Atsakymas A. Y. — Tie 
sa, vaikai, kurie su žemėmis 
(su purvu) žaidžia, tai daž
niausia gauna viduriuose kir 
mėles. Bet ir suaugusieji 
gali gauti kirmėlių, ypač 
kurie kapstosi daržuose. Ap
sisaugoti galima mazgo j ant 
dažnai rankas, ypač reikia 
ranka? mazgoti prieš val
gant.

Atsakymas J. G. — D ug 
druskos vartoti draudžiama 
tiems, kurie turi aukštą 
kraujo spaudimą tedėl, kad 
druskos ypatybė yra sulai
kyti sistemoje vandeni1; to
kiu būdu kūno sistemos evar 
bieji centrai, inimant krau
jo gys’ias, yra bereikalingai 
apsunkinami. Be to, drusko
je esamas sodiumas sunkiai 
išmetamas lauk iš kūno. Vis
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Viena Atlanta, Ga., gatvių, kuri per gausų lietų buvo pasidarius lyg smarkiai bėgan
ti upė. Vandens buvo iek, kad veik užteko apsemti stovintį automobiliui. Nuostoliai di
deli. (Acme-Draugas telephoto)

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Iš Vargdienių Seserų 
Gildos susirinkimo

★ POINTS for FATS*
The

FAIRLYPRIPS WITH

MAN KINO NEEP5.'
BŪT MANY SCURCES

ARE NOW IN 
ENEMY HANDS.

THAT'S WHY THE 
GOVERNMENT

NEEP5 YOUR USED 
HOUSEHOLD 

FATSi?

G3an has alyvavs used 

ANIMAL OILS ANO PATS.. 
MjflPTMMg USED 13 

VEGETABLE OILS IN THEIR 
PAILV LIVES...

-YOUR USED FAK
ARE NEEOEP 

for munitionsT 
MEDIČI N ES. SAVE A 

TABLESPOON A PAV/ 
TURNII IN FOR CASH 
ANDRATION POINTS.’

Jonas Mikolainis, 1531 S. 
50th Avė.

Juozas Jocius, 1317 So. 
i 49th Ct.

Jonas Smulskis, 1421 So. 
49th Avė.

Jei, kurie dėl kokios nors 
priežasties negautų dienraš 
čiio, prašomi kreiptis į tuos 
bendradarbius.

Br. VI. Cibulskis, MIC.

Ciceroj nauji "Drau
go" platintojai

Cicero. — Čia yra stipri,
“Draugo” tvirtovė. Cicerie- 
čių tarpe yra keletas šimtų 
dienraščio ėmėjų.

Bet karas palietė ir Cice
ro. Buvęs pavyzdingas darbš 
tus “Draugo” agentas V!.
Shemetulskis, gavęs vai-____________
džios darbą, “Draugo” agen _ . _ , .
turą perdavė A. Šliauteriui. rSTfiięŪllBIS persi- 
kurį po kiek laiko liga pa- i • ■ p . ■
guldė ir “Draugas” cicerie- rengę kriminalistai 
čiams nuo 1943 m. ėjo paš- (LKFSB) Okupantų kon- 
tu, kas ne visus patenkino, troliuojama Kauno spauda

ty” su gražiomis dovano
mis 3 vai. popiet; kita bus 
West Sidėj, Aušros Vartų

bei organizacijų^ kuopų, sky- parapįjog gaj3;j “bingo par 
rių atstovai įsitėmyti, ir pri Įy»» y vaj vakare' Kaip vie-> ar iai
silaikyti šios tvarkos ir da- tiniai, taip ir svečiai malo- 
lyvauti k:.:p bažnyčioje, taip, nėkite atsilankyti ir parem 

Balandžio 11 d., Aušrcs ‘ ir seime kuo skeitlingiau-l ti rengė'ų gražų'darbą ir 
Vartų parapijos mokyklos šiai. kilnų tikslą.
salėj įvyko Vargdienių Se-i Kadangi seimas jau arti ! ____
serų Gildos susirinkimas , šiuo laiku visose Chicago ir o/trri AL||yn 7lM|Afl
kuris buvo skaitlingas ir Cicero kolonijose eina dide- KUjCLANU U ZlRlUj
artėjant seimui, kuris bus lis prisirengimas — rengia- „ . . , .
balandžio 30 d., Aušros Vai--, mos pramogos, kad kuo gra- aj Ve, nak
tų parapijoj, Weat Side, pa- Siaustai jame pasirodyti ir1 baį Ma,onu
daryti ga’utini nutarimai. paremti Nekalto Prasidėsi- klau tįo Vig ui dar tie

ma Šv. P. Marijos Seserų! , . .. .. _ ... J I kurie yra atvažiavę iš Lie-vienuoliją.
Užuojauta

Susirinkimas nutarė pa

Šiame sue-me įsirašė trys 
nauji nariai: Rožė Radavi- 
čienė, Stella Skubaitis ir 
Stephanie Stasiu,kaitis.

Viso pinigų įplaukė sus- reikšti užuojautą gildos na
me $52.00. , riams — Andriejui ir Jose-
Seimo tvarka phine Wirtel ir jų šeimai,

Vargdienių Seserų Gildos dėlei tragingos mirties jųjų 
seimas prasidės iškilmingo- sūnaus leitenanto, kurį pa- 
mis pamaldomis ir pritai- laidojo Šv. Kazimiero kapi- 
kintu pamokslu bažnyčioje nėse. Taipgi paprašytas ir 
10 vai. ryto. Po pamaldų, sa- su iko dvasios vadas kun. 
lėj bus pa ruoš. i pietūs at- p’ Malinauskas pasiųsti var- 
stovams. Seimo posėdžiai du Vergdienių Seserų Gil- 
prasides 2 vai. popiet. Pra- dos užuojautos laišką, 
šomi gildos nariai, draugijų Parengimai
----------------------------------- Ateinantį sekmadienjv ba
ką išaiškinti keliais1 žodžiais landžia 16 d. (įvyks dvi pra- 
neįmanobia; o be to, tai ir mogos: viena Town of Lake. 

i nesvarbu, nors ir būtų žin- O. Brazauskienės sa’ėj, 4558 
geidu... So. Paulina St. “bunco par

Per misijas, kurias vedė 
tėvas J. Liauba, pranciško
nas, kuris per pamokslus 
aiškiai pabrėžė katalikiškos 
spaudos svarbą šeimose, pa
rapijose ir draugijose, dnr. 
“ Draugo’ ’ atstovas pasiry
žo surasti agentą. Surado 
tris vyrus, kurie maloniai 
pažadėjo kas rytą išnešioti 
“Draugą” į namus. Jie pra
dėjo darbuotis balandžio 1 
d. Nauji “Draugo” bendra- 

- platintojai kata
likiškos spaudos po Cicero 
yra sekantieji:

praneša apie atsitikimus, 
kada įvairūs kriminalistai 
Lietuvoje, persirengę poli
cininkais ar SS nariais, da
ro kratas namuose ir kon
fiskuoja jiems patinkamus 
daiktus. Gyventojai perspė
jami, kad tikrieji pareigu-^ 
nai turi su savimi oficiali- 
nius dokumentus raš ą, ku
riuo įpareigojami padaryti 
kratą ir tt. Įtartini asmenys 
prašoma tuojau perduoti 
policijai. Teisybę sakant, 
nacių pareigūnai nė kiek 
negeresni — kriminalistai.

K-ff

tuvos. Įspūdis buvo kaip Lic 
buvoję. Tikrai tas giedorių 
būrelis prisidėjo prie didės 
nio pagražinimo Šv. Velykų 
apeigų. Ačiū jiems!

Šv. Kazimiero Seserys 
daug dirbo Velykų iškil
mėms: puošė altorius, mo 
kiną vaikus procesijai, nes 
norėjo, kad viskas būtų ku? 
geriausiai. Taip ir buvo. Al 
toriai buvo gražiai papuoš
ti, vaikai procesijoj darė 
gražų reginį. Visi gėrėjosi 
seserų pasidarbavimu, ačiū 
jomš! Koresp.

Galybę galima nusipirkti 
vien tiktai gyvybe.

‘GYRŲ IŠDIRBĖJAI” RUOŠIA KONCERTĄ

Foote Bros. Gear & Machine korporacijos 
muzikos skyriai bendrai ruošia Pavasarinį 

Koncertą, kuris įvyks Lindbloom high school 
auditorijoj, sekmadienį, Bal. (April) 16 d. 
Benas ir orkestrą po vadovyste Leo Ribner, 
chorai po vadovyste S. Young, ir keletas solis
tų gros ir dainuos įvairius muzikos rinkinius 
ypatingai parinktus dėl šio sekmadienio popie
tinio parengimo.

Pavasarinis Koncertas yra ruošiamas nau
dai sužeistųjų karių—Vaughn General ligoni 
nėję. Pinigai surinkti iš tikietų pardavimo bus 
aukojami nupirkimui rehabilitacijos įtaisymų 
/yrams, kurie buvo sužeisti ir dabar randasi 
ligoninėje.

Tik metai ir pusė kaip muzikalinės organi
zacijos įsikūrė šioje įstaigoje. John “Scotty” 
Hendry nupirko tris 15 centų vertės dūdeles ir 
su pagelba poros kitų išpildė koncertą, surink- 
ta $6.50 ir su tais pinigais barabanas buvo 
nupirktas dėl pirmo Foote Bros. beno. Nuo 
tos pradžios įsivystė benas, orkestras, vyrų 
dainų choras, moterų dainos choras ir keletas 
kvartetų. Kaip karo darbininkai atranda, kad 
muzika priduoda poilsio ir linksmumo, jie or
ganizuoja tarp savęs grupes, kurios paruošia 
tokią muziką kurią jie nori, kada jie nori, ar 

tai būtų ankstyvam ar vėlyvam šiftui.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINOt

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MAČKIEWICH, Pres. and Mgr.• •

5 ■ ■ a . . . . . . . -i*— -fr 11

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

%

• ' i
LEO NORKUS, Jr.

DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

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

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

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.
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Susipažinkime
Kristina Shlepavičiūtė, il- 

gametė Šv. Jurgio parapi
jietė, nors gyvenanti Mor
gan Park apylinkėj, viauo- 

^met lankosi mūsų susirin
kimuose ir per daug metų 
užima finansų rašininkės 
pareigas ir knygos visuo
met randasi tvarkoj.

Visai jaunutė būdama, ne
paisant įstatų,, valdyba ją 
priėmė, nes anais laikais 

^mergaitė turėjo būt tam tik 
ro amžiaus prieš įstojant
šios parapijos Sodalicijon.

Prieš penkiolika metų, ba
landžio 29, 1909 m., “Drau
go" jaiu pageltusiuose la
puose, kuomet draugija šven 
tė 20 metų sukaktį, randa-

Kritina Shlepavičiūtė
me aprašymą apie Kristiną, 
kuri su savo sesute, dabar 
daktare Felicija, puikiai at
liko piano duetą linksmin
damos publiką šiame ban
kiete.

Nėra to parengimo, kad 
Kristina neprisidėtų darbu 
ar medžiagine parama. Nė
ra tos narės, kurios ji ne
atmintų ar vienokiu ar kito- 
Kiu būdu.

Kaitra

Sodalietė-vienuoliė
Kovo mėnesio susirinkime 

sodalietės jautė kaž kokį trū 
kurną ir įtuštumą. Pamąs-Į 
čiusios valandėlę suprato,' 
kad susirinkime nedalyvavo 
viena ištikimiausiųjų narių 
— Estelle Servilla. Susirin
kimo bėgyje sužinojom, kad 
Estella vasario mėnesyje į- 
stojo Šv. Kazimiero vienuo- 
lynan.

Estella yra gimusi Švento 
Jurgio parapijoje (Bridge
port). Ji neteko savo bran
gio® motinėlės, kuomet bu
vo vos trijų mėnesių. De
šimties metų atgal, Dievas 
pasišaukė ir joe tėvelį. Ji 
lankė šv. Jurgio parapijos 
mokyklą. Šiais metais suėjo 
devyni metai čaip Estella 
priklauso prie šios parapi
jos Sodalicijos.

Jos ramus būdas, malonu
mas ir prielankumas nieka
dos nebus užmirštas jos 
drabgių ir pažįstamų farpe. 
Būdama pavyzdinga sodalie
tė, Estella visuomet prisi
dėdavo visose draugijos rei
kaluose — darbu, ar medžia
gine parama, taipgi ištiki
mai dalyvavo susirinkimuo
se ir dvasiniuose parengi
muose.

Supynusios dvasios gėlių 
puokštę, kuri jau pasiųsta 
Servillai vienuolyne, parapi
jos sodalietės savo linkėji
mus siųsdamos tikisi, kad 
ji neužmirš prisiminti ir jos 
savo maldose, prašydama, 
kad šioj parapijoj, sodalie
čių — Marijos Vaikelių — 
skaičius didėtų ir darbai 
Bažnyčios ir tautos naudai 
būtų sėkmingi.

Prie šios progos, negali
ma praleisti nepaminėdamcs 
ir kitas nares, kurios jau 
kelių metų bėgyje apleido

JEEP PADEDA BOMBER1AMS

Šios rūšies kariuomenės automobiliai labai daug jade 
da ir karo lėktuvams. Pavyzdžiui, vienoj Pacifiko salų, 
kur dar nebuvo įrengtas aerodromas, atlikę japonų po
zicijų bombardavimą lėktuvai grįžo atgal. Vieniems lėk
tuvams nusileidus, tuojau tais automobiliais jie buvo nu- 
vilkti toliau, kad ji jų vie’ą galėtų nusileisti kiti. Tik tos 
rūšies automobiliais tas galima kur nėra kelių ir žemė 
minkšta.

ro vienuolyną ir jau darbuo- ja Svečių buvo ir iš kitų ko 
jasi parapijos mokyklose ar lonijų. Daugiausia pasidar 
vienuolyne — tai Eleonora bavo pirm. H. Širvinskienė,

Metinėje vakarienėje
Visos Brighton Park pa 

rapijoę meninės jėgos bus 
suburtos sekmadienį, balan 
džio 16 d., metinėj parapi 
jos vakarienėj. O brighton 
parkiečiai tikrai yri turtin 
gi meninėmis jėgomis. I

Vakarienės programoje 
dalyvaus parapijos choras 
vedamas varg. J. Kudirkos, 
Šv. Teresės Sodalicijos cho 
ras, vedamas Onos Piežie 
nės ir Sodalicijos choras 
vedamas Dale Vaikutytės

Sodalicijos choras yra da 
lyvavęs “Draugo” koncerte 
ir vaidino “Lietuviškas Ves 
tuves.” Tas pats veikaliukaa 
bus pakartotas ir vakarie 
nės metu. RapJI

i

Iš kr autuvės, 723 Madison ; 
Jocienė, Malinauskienė ir ki- str., buvo pavogta 20 siutų 
tos. Su Velykų sveikinimu ir viršutinių paltų (over- 

Sveikiname ir jus, se.se-i seserims pasiųsta $100.00. kočių) už $420. Ap'.e tai po-
lės. Būkite užtikrintos, kad! ------------------- licijai pranešta praeitą tre-
prisimename jus. mūsų mal
dose ir tikimės, jog nei mūs 
neužmiršite, kuomet koply
tėlėj siunčiate savo dvasi
nius atsidūsėjimus Aukščiau 
šia j am. Kaitra

ir Eugenija Giržaitės ir Ge
novaitė Krip3s.

Kas, kada ir kur
Šv. Pranciškaus Vienuo

lyno Rėmėjų Dr-jos Chica
go apskritis rengia “bunco 
party” balandžio 23 d., Gra- 
monto svetainėj, 4535 South 
Roekvvell St., 2 vai. popiet. 
Komisijoj darbuojasi: H. 
Širvinskienė, S. Jocienė, E. 
Malinauskienė. Kviečiami vi 
si atsilankyti.

PIRKITE KARO BONUS ' čiadienį.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
VVEST VIRGINIA STOKER. . 19.80
STOKER COAL, Aukštos rūšies, $7.10 
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................$11.25
PETROLEUM COKE ....................$12^50

Extra Course

Šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų Dr-jos 2 skyr 
“bunco f arty” pavyko. At
silankiusius pramogon, rėmė 

mus įstojant į šv. Kazimie- Į jos pavaišino ir .apdovano-

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave., Chicago
Telefonas GROvehilI 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagiu lr 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi aiimmiiiiiiiiiiiiimtiiiimiiimiiiimimiimi 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo

kapinių dienai. .

A . j" A
ROKAS ŠIDLAUSKAS

Oyv.; 10749 S. Wabash Ave. 
— Telefonas Pullman 3499.

Mirė Bai. 12d., 1944m., 10:40 
vai. ryte, sulaukęs pusės amt

Gimęs Lietuvoje. Kilo lė 
Šiaulių apskr., Grūzdų miesto.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Teofilę (po tėvais Val- 
člulaitė); sūnų Stanislovą ir 
marčią Oną; anūką Kenneth; 
aūnų Vincentą lr marčią Ma- 
thildą ir anūką William; brolį 
Stanislovą ir Jo moterį Elzbie
tą ir Seimą; sesers sūnus Bro
nislovą Nutautas ir Seimą; ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. «-

Priklausė prie S L.a. 33 kp 
tr švento Vardo draugijos.

Kūnas pašarvotas Lachaulcz 
koplyčioje, 10756 S. Michigan 
Ave. Laidotuvės Įvyks Šešta
dienį. Bai. 15 d. IS koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas Į 
Visų šventų parap bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sdelą. po 
pamaldų bus nulydftus į šv. 
Kazimiero kapines.

NuoSlrdžIat kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; Moteris, sū i(ar- 
čios, Brolis Ir Giminės.

Laid. direktoriai: Gachawicz 
lr Sūnai, tel CANai 2515 lr 
PULIm&n 1270.

PRANCIŠKUS
STANKEVIČIUS

Mirė Bai. 12 d. 1944 m , 4:10 
vai. pp., sulaukęs 25 metų.

Olinė Cicero. Illinois.

Patiko dideliame nuliūdime; 
tėvą Matlejuftą; 5 brolius VVil- 
liain, Joną, Juozapą. Albertą Ir 
Jurgį; 3 seseris Oną Rupši3, 
Marijoną Neifing ir ltose Ma- 
caluso ir švogerius, ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų.

Kūnas pafiirvctis Lachavvicz 
koplyčioje, 2314 W. 23rd Place.

Laidotuvės įvyks 5 štad., Bai. 
15 d. 1 944 m. IS koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Auš
ros Vartų paraptjoa bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nuydč.as į Šv 
Kazimiero kapinea

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

Nuliūdę: Tėvas,t Broliai, Se
serys, švogerial lr Giminės.

I.aid. direktorius Lachawicz 
ir Sūnai, Telef. Canal 2515.

Serga veslsaidielis
K. Tarulis, vestsaidietis. 

gyvenantis adresu 2226 W. 
23rd Place, šiomis dienomis 
serga namuose. Jį užgavo 
automobilis beeinant į dar
bą. Būtų gražu, kad drau
gai ir pažįstamieji aplanky
tų ligonį.

Rep.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo ja- 
ml ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In

to00 surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

p'*"*

KKRIPKIT&S PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUP1 
Kil AGENTŲ KOMISĄ.

SRANDASI PAS MUS JUS 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:
" VENETIAN

Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas h Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE. 
(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 0103

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ JSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTJ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui

PKRSONAT.IZKU MEMOK1AUI AT NO ADDITIONAL COSTI 
PAKT1CULAR PEOrLJE PK£FER PACHANKIS PRODUOTlONb 

DISTKIBUTOR8 OF THB FAMOUS •'BtONTKLLV GRANITE 
Moot Beautlful—Most Rndartag—Stroogart—Beat Ia The World. 

BUY U. S. WAR BONDS WiTH THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 VV. YVashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 , Tel. REPubllc 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.: Seštad ir Sekm. 9-6 vaigi

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NaktJ

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Phone YABDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAF. 3673

P. I. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

ftĮUįfcMM YARbS 1419______________

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

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—31

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVE.

Phone*: CANAL 2515 
COMMODORE 5769 

PULLMAN 1270

a •?¥

I
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
< * už U. S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
KUR TAI PACIFIKE

Pranas Bučinskas gimė 
1915 metais, lapkričio 3 die
ną. Binghamton, N. Y. Pra
džios ir aukštesnę mokyklą 
baigė Binghamtone, du me
tus lankė Rochester College.

lst Lt. Pranas Bučinskas
< * * *

Iš pradžios dirbo Ansco film 
Co. Paskutiniu laiku buvo 

joolicininkas Binghamtono

laivyną (aviaciją) savano
riu. Mokslą baigė antrojo 
leitenanto laipsniu, ir 1943 
metais sausio mėnesį buvo , 
pakeltas į pirmojo kitonan- 
to laipsnį. Dabar jis randasi 
kur tai Pacifike. Jis turi 
tris pasižymėjimo medalius.

Lt. Pranas Bučinskas pa
sižymėjo sporte, ir buvo Šv. 
Juozapo parapijos basket 
bąli tyme. Prano pusbrolis 
yra antrasis leitenantas taip 

I pat oro laivyne, yra buvę3 
slaptosios policijos sekreto
rius. O dėdė JuHus yra de
tektyvas. Kaip Pranas, tap 
ir kiti Bučinskai yra šaunūs 
ir geri .vyrai, kurie yra visų 
mylimi ir turi gerą vardą.

Prano tėveliai Leonas ir 
Julija Vaišvilaitė Bučinskai 
gyvena Binghamton, N. Y.,

VIESULAS ARKANSAS 
m

VALSTYBĖJ

Viesulai (tornado) praūžus per Camden, Ark., pasirodė 50 namų sugriauta ir apie 
15 žmonių žuvo. Nuostoliai siekia $100,000.00. Nuotraukoj vienas namas po viesulos. 
(Acme-Draugas telephoto)

Dingę kareiviai karo 
laukuose

Karo departamentas pra
eitą trečiadienį pranešė 386 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
dingę Europos, Viduržemio 
ir pietvakarių Pacifiko apy-

mieste. 1942 metais, balan- tuoj persikels į nucsavą na- linkių karo frontuose.
džio 25 dieną, įstojo į oro mą, 166 Halen str.

ŽYMŪS SPORTININKAI

Mechanikas Leonardas'
Barvainis, 23 metų amžiaus, 
ir Ida Bubąs, 20 metų, yra 
gimę Binghamtone. Abu sy- 
iku lankė pradžios ir aukš
tesnį mokyklą Binghamtone.
Leonardas specialiai ėjo me
chanikų mokyklą, o Ida skri
dimo. Abu susižiedavo, bet 
apsivesti nespėjo. Leonardas 
buvo pašauktas kariuome
nėn ir ten baigė jo pasirink
tą mašinisto mokslą, o pane
lė Ida Bubaitė liuosu noru 
įstojo į karo oro mokyklą. •

Leonardas iš mažens mė
go tarnauti šv. mišioms ir sa šeima priklauso 
buvo šv. Juozapo parapijos 
basket bąli tyme. Sportas 
jam gerai sekė3. Priklausė 
prie A. L. K. Susivienijimo.
Panelė Ida taip pat labai mė
go sportą ir žaidimuose tu
rėjo didelį pasisekimą. Ida 
skraido ir jau kelis kartus 
teko matyti skraidant Bing
hamton padangėse. Jos tė- 
ve’is. buvę3 parap’jos orga
nizatorius, jau miręs, moti
na gyvena, ir yra Š/. Juoza
po parapijos organizatorė.

Leonardo tėvehai Juoza
pas ir Ona Jereckaitė Bar- 
vainiai gyvena Bingham
tone. N. Y. Barvainis

Mechanikas Leonardas Bar
vainis ir Ida Bubąs 

♦ * *
•

bažnyčioje kolektoriumi. Vi- 
prie A.

L. K. Susivienijimo. Jų sū
nus Antanas yra vedęs ir 
yra policininkas Bingham
ton mieste, jis irgi laukia 
pašaukimo kariu: menėn.

Nuvedė prie upelio

Ištikimas šuo išrišo paslaptį

Dingusiųjų karo laukuose 
karių skaičiuje 16 vyrų yra 
iš Illinois valstijos, 4 iš In
diana, ir 16 iš Wisconsin.

401 amerikietis su
žeistas frontuose

Karo departamentas pra
eitą trečiadienį pranešė 401 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardę, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Centro 
Pacifiko, Europos, Vidurže
mio, pietų Pacif.ko ir piet
vakarių Pacifiko apylinkių 
karo frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 14 vyrų yra 
iš Illinois vaktjo’’, du iš 
Chicagos, ir 13 iš Wisconsin 
valstijos.

Rinkite suvartotą 
karo reikalams.

popierį

LIETUVIS HAVAJŲ SALOSE
Juozapas A. Barvainis, 

trečios klasės mašinistas, 
kaipo Seabees, gimė 1912 
metai?, liepos 20 d., Bing
hamton, N. Y. Baigė pra
džios ir aukštesnę mokyklą. 
Dirbo Endicott Johnson Co. 
Jaunas būdamas tarnavo šv. 
mišioms, vėliau buvo kolek-

yra'toriumi ir parapijos k:mite-

KUR TAI ANGLIJOJE
kyklą baigė Binghamtone. 
Dirbo Ansco Film Co. Mėgo 
sportą, labiausiai foctball ir 
buvo geras bėgikas.

JUOZAS A. BARVAINIS 
* ¥ *

to sekretoriumi iki išėjo ka
riuomenėn. Priklausė prie 
A. L. K. Susivienijimo ir šv.

Cpl. Charles J. Kars sava-'Jono Krikštytojo draugijos, 
noriu į Dėdės Šamo kariuo- buvo jos sekretoriumi.

CPL. CARLES J KARS 
(Kazys J. Keršis)

Cpl. Charles J. Kars (Ka
zys Juozapas Keršis) gimė 
1919 metais, lapkričio 13 
dieną, Binghamtone, N. Y. 
Pradžios ir aukštesnę mo-

menę įstojo 1942 metais, bir
želio 10 dieną. Dabar randa
si kur tai Anglijoje.

Jo tėveliai Petras ir Mari
jona Keršiai gyvena Bing
hamtone, N. Y.

KLAIDŲ ATITAISYMAS

Gražus veikalas

Verta pamatyti
Visų šventųjų lietuvių pa

rapijos Sodalicija, Rcseland, 
Verbų sekmadienį perstatė, 
suvaidino gražų ir įdomų 
veikalą “Piloto Duktė”, pen
kių veiksmų dramą. Sodalie- 
tės veikalą labai gražiai at
vaidino ir žmonėse paliko 
gilų įspūdį.

Visų šventųjų lietuvių pa
rapijos Sodalicija veikalą 
“Piloto Duktė” vėl persta
tys, sulos balandžio 16 dieną, 
7 vai. vakare, Visų šventųjų 
parapijos salėje.

Visų šventųjų parapijos 
Sodalicijos valdyba yra ši: 
Marytė Balakavičiutė — pir
mininkė, Adeline De Biasio 
— vice-pirmininkė; Sifija 

1 Balakavičiutė — raštininkė; 
Bronė Draugelytė — iždinin
kė ; o dvasios vadu yra uoljis 
ir darbštus kunigas Bruno 
Grinis, kuris yra mėgiamas 
ir mylimas ne tik jaunimo, 
bet ir senų žmonių.

Kaimyno šuo dažnai žaiz- 
davo su keturių metų am
žiaus vaiku Leonardu Lamp- 
ley. Bet šuo praeitą trečia
dienį lauke lojo ir urzgė, kai 
vaiko motina Mrs. Ida 
Lampley 154th str. ir Ken- 
ton avė., Oak Forest pasakė 
dviem valstijos’ policinin
kams, kad jos vaikas dingęs.

Policininkai pasiteiravo 
kaiminystėje, ir sužinojo, 
kad Leonard buvo matomas 
einant su šuniu 154-ta gat
ve žemyn. Jie sugrįžo į kai
myno namą ir gavo šunį.

* * *

Šuo bėgo gatve žemyn ir 
skersai lauką. Policininkai _ 
sekė šunį. Jie atvyko prie už $1,350 vertės, ir $50 pini- Įv^jas ne tik Briggs per-j 
upelio, ir stebėjo, kai šuo gaiš. Kaimynas prekybinin- 
bėgiojo prie kranto, kokius kas išgirdo šauksmą ir ją iš- 
du blokus. leido iš prausyklos.

Netoli 153-čios gatvės ir 
Kostner avė. čuo užbėgo ant 
tilto, kuris neturėjo tureklių, 
ir šuo žiurėjo į vandenį. Po
licininkai vandenyj rado Le
onardo lavoną.

Vaiko tėvas Gerald yra 
karo darbininkas.

Nors pavasaris, bet va
gia kailių paltus

Mrs. Freida Landau, 726 
Tumbull avė., pranešė Cra- 
gin policijai praeitą antra
dienį, kad ji buvo vagies už
daryta į krautuvės prausyk
lą. 4038 W. North avė. Va
gis paėmė 14 kailin’ų paltų,

Kartais ir vėjas atneša 
mirtį

Vėjas yra naudingas irAreikalingas, bet kartais vė
jas ir šelmiškai pasielgia su 
žmogumi. Gi žiūrėkite kaip 
vėjas pasielgė.

Edison Briggs, 44 metų. 
640 N. Wabash avė., ėjo gat
ve antradienį, tik smarkus 
vėjas pasipurtė ir jį pertren

Penktadienis, bal. 11, 1944

/mus

Nelaimė gatvėje

Trokas užmušė vaiką
9 metų amžiaus vaikas bė

go į krautuvę ką tai atnešti 
savo senelei. Kai vaikas ėjo 
į krautuvę praeitą trečiadie
nį, jis 47-toje
Union avė. buvo troko už 
muštas. Vaikas vadinasi 
William Nelly, Šv. Patriko 
akademijos mokinys, Mo- 
mence, III. Vaikas atostogų 
metu aplankė savo senelę ir 
motiną, 4720 So. Union avė.
Jo tėvas yra armijoje. Jo 
motina yra karo darbininkė.

William ėjo į krautuvę su 
Joseph Duffy, 7 metų am
žiaus, 616 W. 47th st. ir bu
vo sutrenktas troko. William 
buvo nugabentas į ligoninę, 
kur buvo pranešta, kad jis 
mirė. Daktarai rado vaiko 
rankoje suspaustą vieną do
lerį.

trenkė nuo kojų, bet dar nu-j 
bloškė į Michigan avė. ir 
Adams st. šaligatvį. Jo pa
kaušis buvo sulaužytas. Jis 
mirė praeitą trečiadienį Šv. 
Luko ligoninėje. Briggs tar
navo Pullman kompanijoje 
kaipo klerkas.

Mirtis prausykloje
PEORIA, III. — Dr. Sa

muel S. Ferdinand, 48 metų, 
gatvėje ir, peoria dantistas, buvo ras

tas mirtinai sužeistas savo 
namų prausykloje. Prie jo 
šono buvo pjstoletas. Apie 
tai pranešė Dr. Harold F. 
Diller, coroner. Draugai pa
sakė, kad Ferdinand nesvei- 
katavo ir buvo nusiminęs 
nuo to laiko, kai mirė jo 
žmona, gruodžio 31 dieną.

Po žaidimo
Hollywood. — Ri.chard 

Purcell, 38 metų, filmų akto
rius, mirė po to, kai atliko 
golfo žaidimą. Jis sukrito 
Riviera Country klubo kam
baryje.

DABAR

Laivyno nuostoliai Į
Laivyno departamentas 

praeitą trečiadienį paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų (navy, marine 
corps ir coast guard) sąra
šą, kuriame pažymėta, kad 
38 jūrininkai mirė, 84 buvo 
sužeisti ir 24 dingę.

Madeira atrasta 1345 me
tais.

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė

-------- *---------

Juozas yra vedęs Ade’ę i 
Lukoševičiutę ir augina duk
relę. Juozapo žmona gyvena 1 
pas jo tėvelius, jų namus 
lanko “Draugas”.

Jenonis, buvo parašyta dir
bo; Aukso, turi būti parašy
ta: “Ansco” Film ir Camera 

Mataušo 
parašyta

Danns avė, o turi būti Dauns 
avė.

Iš Binghamton, N. Y., bu
vo įdėta nesenai kareivių fo- Į Works Co. Prie 
tografijos ir aprašymai, bu- Meškuno buvo 
vo parašyta po kareivio ap
rašymu * Zenonis, turi būti:

Vn» Gerlnnslas Laikas Pirkti Pirmos RAšies 
v»mn Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite i mAsų jardą Ir apžlArėldte ata
ką Ir ankštą rfiš{ LENTŲ—MTLLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą. porėlą. vlSkij, skiepą Ir fletą. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaulink perstatymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!

< STANLEY LITWINAS. 
General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 80. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

f

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žietlus, Rašomas Plunks
nas ir {vairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!
Turime didelj 

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

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

> A

JOHN A. KASS
IF.WELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

i 1216 ARCHER AVENUE 
1 Pbone: LAFAYETTE 8«17

X Kun. dr. Damazas Mo
zeris balandžio 15 d. šven
čia 5 metų kunigystės su
kaktį. Nuoširdūs jam svei
kinimai ir lai Dievas duoda 
sveikatos, kad galėtų ir to
liau eiti Evarbias kurijoj 
(arkidiecezijoj) pareigas.

X Kun. N. Saldukas, S.S., 
iš Ibague, Colombijos, Pie
tų Amerikoj, savo laiške dė
kodamas “Draugo” redakci
jai už sveikinimus šventi
mų į kunigus proga, žada 
parašyti ‘ 'Draugui' ’ eilę 
straipsnių apie Colombia, 
jos gyventojus ir t.t. Jis yra 
salezietis vienuolis.

X Anton E. Svec, Cicero 
Education Council sekreto-' 
rius, savo laiške “Draugo” 
redakcijai dėkoja už beša
lišką pagalbą pastaruose rin 
kimuose. Ši taryba (Coun
cil), sako, turi didelio pasi
tikėjimo išrinktuosiuose 
Mokyklų Bordą ir tikisi gra- 
žaus bendradarbiavimo su 
taksų mokėtojais mokyklų 
ir vaikų gerovei.

X Moterų Sąjungos 49 
,kuoipos laikytam susirinki
me, balandžio 2 d., vienbal
siai nutarta pasirašyti ant 
centro krivūlės, kad seimas 
tos organizacijos būtų šįmet 
saukiamas. Seimo reikalu 
centro valdyba yra paleidus 
krivulę per kuopas.

X John Alekna, vestsai- 
diečių Aleknų sūnus, rašo, 
ir džiaugiasi, kad perkeltas 
į valstybes ir arčiau namų. 
Pašauktas į kariuomenę, po 
kiek laiko, jis buvo nusius
tas į Alaską. Dabar parkel- 
tas į Ft. Jackson, S. C. Alek
nai, kaip ir jų dukrelės, yra 
žinomi parapijos ir “Drau
go”’ parengimų darbuotojai

X Albertas ir Chariotte 
Krush, 4616 So. Fairfield 
Avė., džiaugias susilaukę 
antros dukrelės, kuriai prie 
krikšto duota vardas Kata- 
lina-Alles. A. Krush yra ki
lęs iš West Side ir čia para
pijos mokyklą baigęs. Jo tė
vai Leonas ir Marijona Kru- 
ševičiai, gyvena adresu 2257 
W. 22 PI. Jo motina yra tik
ra mirusio Meldsžio sesuo. -4

X Dan ir Elzbieta Blo- 
žiai praeitą sekmadienį pa
krikštijo savo dukrelę Dia
na vardu. Kūmais turėjo bū
ti D. Bložio brolis su Eleo
nora Remias. Bet kadangi 
brolis negavo paliuosavimo 
iš kariuomenės, tad jį atsto
vavo tėvas. Dari Bložis taip 

(pat tarnavo kariuomenėj lei- 
tenan»o laipsniu. Garbingai 
paliuosuotas sveikatos at 
žvilgiu.

X Bronė Skiriene, žmona 
A. Skiriaus, kurs “Draugui” 
rašo įdomius laiškus iš ka
reivių gyvenimo, buvo vedė
ja praeitą pirmadienį) Atei
tininkų draugovės lietuviš
kos programos televizijai 
radio stoty. Ji tą programą 
sustatė ir išmokino.

X Aušros Vartų bažnyčio
je 40 vai. atlaidai bus ba
landžio 23-25 dienomis. Pa
rapija jau iš anksto ruošias 
metinėms iškilmėms.
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