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SUDAUŽĖ VISUS JAPONU LAIVUS TRIJOSE BiZESE
UZEME DAR 11 JAPONU ATOLIŲ j

Marshalluose jiems beliko trys bazės
PEARL HARBOR, bal. 

4.—Amerikos vėliava šian
dien plevėsuoja virš dar 11 
atolių Marshall salyne. Ja
ponai dabar teturi tris ba
zes ant izoliuotų atolių pa
čiuose vakariniuose kraš
tuose centro Pacifikų salų.

Adm. Chester W. Nimitz 
pranešimas sakė kituose ato 
liuese rasta maža japonų 
opozicija, kuri buvo tuoj 
nugalėta,. o kiti atoliai buvo

užimti be jokio pasiprieši
nimo iš japonų.

Pranešimas nepasakė ar 
ta opozicija buvo labai di
delė ar ne. Yra galimybė, 
kad japonų jėgos tose salo
se buvo taip nusilpnėjusios, 
kad Tokyo senai buvo jas 
nurašiusi kaipo prarastas 
teritorijas.

Užimant tas salas ameri
kiečiai kariai suėmė nepa
sakytą skaičių japonų be
laisvių.

Puolė 9 japonu bazes .Rusų agentas rezig- 
pietvakariu Pacifike navo, pasmerkė Staliną

Puolė 9 japonų bazes pietva
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, bal. 4. 
—Gen. MacArthur koman
dos lakūnai atakavo devy
nias svarbias japonų bazes 
1,000 mylių pusraty, o ka
riai BougainviPe saloje sa
kėsi visiškai nugalėję prie
šo garizoną ‘toje saloje.

Kitos atakos atrodė kaip 
dalis kampanijos atakuoti 
bazes iš kurių japonai gal 
galėtų pasiųs'! savo lėktu
vus padėti pučiamom Palau 
salom, ši grupė salų, 600 
mylių nuo Philippinų, buvo 
didelio Amerikos laivyno 
dalinio atakuota praeitą tre 
čiadienj.

Gen. MacArthur lakūnai 
šeštadienio ryte bombavo

NEW YORKAS, bal. 4 — 
Victor A. KravchenkiO, Ru
sijos armijos kapitonas ir 
sovietų užpirkimų % komisi
jos Washingtone narys, šian 
dien pranešė, kad jis rezig
navo iš savo pareigų, ir pa
reiškė, kad jis dabar pasi- 
duodąs ‘ ‘Amerikos viešos 
opinijos apsaugai.”

Kravchenko savo pareiš
kime sakė jis nebegalįs 
remtį Rusijos dviveidišką 
politinį manevravimą, ku
ris taikomas į kolaboravi
mą su Amerika ir Anglija, 
ir tuo pat metu griebiasi 
priemonių, kurios priešta
rauja tokiai kolaboracijai.

Anot jo, sovietų vyriau
sybė likvidavo komunistų

Dublon salą, Truk atoly, internacionalą, bet tai tik
kur sukėlė 
gaisrus.

labai didelius

Republikonai laimėjo
Cicero rinkimuose

CICERO, ILL., bal. 4 — 
šio miesto valdybos rinki
muose republikonai laimėjo 
visas vietas išskiriant Pre
zidento. Rinkimų daviniai to
kie: ”TW

Už Prezidentą: Henry J. 
Sandusky, Dem., 13,869; Jo
seph S. Kral, Rep., 12,827.

Už Town Clerk: John C.. 
Stoffel, Rep., 14,451; Joseph 
J. Janda, Dem., 11,968.

Už Collector: Jerry Dole- 
zal, Rep., 14,772; Edward 
W. Chodl, Dem., 11,688.

Už Superviaor: Leo Kas- 
perski, Rep., 14,689; Ted J. 
Zaremba, Dem., 11,754.

Už Assessor: Frank J. 
Christenson. Rep., 15,084;

VEŠUVIO DŪMAI PADENGIA NEAPOLĮ

Viena geriausių nuotraukų Vesuviusi ugniakalnio užsidegimo parodo didžiuosius 
dūmus, kurie padengia Neapolio horizontą. Padengtas savo dūmais, Vesuvius iš lėto 
stojo kunkuliavęs, iki kol kitas požeminis veiksmas ir vėl jį uždegs. Oficiali laivyno
nuotrauka.

A.F. of L. reikalauja 
algų pakėlimo

WASHINGTON, bal 4.— 
George Meany, Amerikos 
darbo federacijos sekreto
rius, šiandien pridavė tos 
organizacijos reiksią v i m ą 
dėl didesnių atlyginimų War 
Labor Board komitetui. A. 
F. of L. tvirtina, kad pragy
venimo išlaidos pakilo bent 
43 nuošimčius, o Little Steel 
formulė užšaldė darbininkų 
algos su palygiziamai labai 
mažais pakėlimais.

Graikijos premjeras 
pridavė rezignaciją

CAIRO, Egiptas, bal. 4.—
Graikijos vyriausybės in 
exile Premjeras Emmanuel 

kita tauta, Rusijos žmonės, Tsouderos atsistatydino iš 
turi gauti pradines politi-

dėl formos; tikrenybėje 
Maskva ir toliau remia savo 
komunistų partijos dalinius 
daugely kraštų.

Kravchenko sakė jis tei
gia, kad daugiau ne by kuri

nes laisves—tikrą spaudos 
bei žodžio laisvę, ir laisvę 
nuo baimės ir neturto.

Artilerija apšaudo 
vokiečius Italijoje

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, bat 4.—Sukoncen
truotos sąjungininkų artile
rijos batarejos šiandien pra 
dėjo koordinuotą šaudymą į 
visas nacių pozicijas Itali
jos frontuose. Vokiečiai ir 
italai fašistai kariai apšau
domi iš kelių< pusių.

Raportai iš Anzio fronto 
pranešta, kad kai kurie fa
šistai kariai dabar kaujasi 
šalia vokiečių karių. Anzio 
yra vienas sektorių, kur ar
tilerijos šaudymas labai pa- 
didėjo.

Parodydami savo ^nepasi- 
tikėjimą savo buvusiais tal
kininkais, nacių komandie-

(Acme-Draugas Telephoto.)

Kariuomenė ims 
jaunus angliakasius

VVASHINGTON, bal. 4.— 
Iš patikimų šaltinių praneš
ta, kad jaunieji angliaka
siai, kurie dar nesulaukė 26 
metų amžiaus, bus imami 
kariuomenėn nežiūrint įspė- 
jimoį kad dėl to žygio atei
nančiais metais gali būti 
15,000,000 tonų mažiau an
glių. Tą nutarimą padarė 
tarlp-agentūrini® komitetas, 
tačiau War Manpower ko
misija ar Selective Service 
System autoritetai gali jį 
atmesti arba pakeisti.

OPA nebereikalaus 
padangų inspekcijos

VVASHINGTON, bal. 4.—

ATAKAVO PALAU, YAP IR VVOLEAI
Submarinai nuskandino 14 japonų laivų

WASHINGTON, bal. 4.—
Laivyno sekretorius Knox 
šiandien pranešė, kad Ame
rikos laivyno dalinys, kuris 
atakavo japonų Palau salą 
netoli Philippinų, taipgi puo 
lė Yap ir Woleai salas, Ca
roline salyne, ir nuskandino 
ar sužalojo kiekvieną japo
nų laivą tose trijose priešo 
bazėse.

Apart uostuose stovinčių 
laivų, amerikiečiai nuskan
dino vieną japonų karo lai
vą prie Palau ir du prie Wo- 
leai.

Palau, svarbus punktas 
japonų apsigynimo linijose, 
randasi apie 500 mylių į ry
tus nuo Mindanao, didelės 
pietinių Philippinų salos.
Yap ir WoJeai randasi į ry
tus nuo PaJau. Woleai turi 
nepaprastai geras prieplau
kas, o Yau yra japonų su
sisiekimų centras.

Knox sakė pirmieji rapor- lėktuvai.

ai apie ataką, kuri prasidė
jo kovo 30 d. ir tęsėsi per 
bal. 1 d., nurodo, kad mes 
praradome 24 savo lėktu
vus.

Tuo pat metu Knox pra
nešė, kad Amerikos subma
rinai nuskandino dar 14 ja
ponui laivų. Iš viso subma
rinai iki šiol nuskandino 
667 priešo laivus.

Sekretorius juokėsi skai
tydamas Tokyo radio rapor 
tus, kurie teigė, kad jų lėk
tuvai nuskandino du Ameri
kos kreiserius ir sužalojo 
du kovos laivus, vieną lėk
tuvnešį ir kitus mūsų karo 
laivus Palau atakos metu.

Knox taipgi pranešė, kad 
laivyno ir, marinų lakūnai 
nuo karo pradžios ynai nu
mukę 4,31fr japonų lėktuvus. 
Šiame skaičiuje* jieina tik 
lakūnų ir priešlėktuvinių 
patrankų numušti japonų

riai pastato pavienius italus i . .
aavo vietos, ir prašė Kara- karius tarpe vokiečių karių S*1*11101*’ 3°8 0PA planuo

ja apie gegužės 1 d. panai
kinti periodinę padangų

liaus Jurgio jo vieton pas
kirti Sophocles Venizeloe, 
laivyno ministerį.

Rusų kariuomenė veržiasi į Jassy
Varosi arčiau Ploesti aliejaus laukų

MASKVA, bal. 4.—Rusų. Pratakom prasimušti iš spąs 
tankų daliniai varosi arčiau tų prie Skalai, bet rusų tan- 
prie dviejų svarbių naciui kai ir artilerija’ kaskart

priešakinėse linijose. 
Artilerija ypatingai šaudo

į priešo kareivines, reikme
nų krovinius ir susisiekimo 
linijas.

laikomų susisiekimo centrų 
Lenkijoje ir Rumunijoje.

Maršalo Žukovo pirma 
Ukrainos armija varosi į 
Lvov miesto pusę Lenkijo
je. Sakoma vienas dalinys, 
žygiuodamas iš šiaurryčių,

Anthony B Petkus, Dem . randasi tik 40 mylių nuo to 
11321 miesto.

L* _ X T « T Prie Skala, kiti Už Trustee: Jerry F. Jus- 
tin, Rep., 14,919; S. E. Wa- 
wrzyniak, Dem., 11,847.

KALENDORIUS
Balandžio 5 d.: Av. Vin

centas Ferrari jus; senovės: 
Rinbaudas ir, Žygintą.

Balandžio 6 d.: Didysis 
Ketvirtadienis, Av. Geisti

nas; senovės: žintė.

Žukovo
daliniai suspaudžia sugau
tus vokiečius.

Rumunijoje, kita rusų ar
mija randasi tik šešias my
lias nuo Jassy geležinkelių 
centro. Raportas sako vie
nas rusų dalinys pasivarė 
15 mylių gilyn į Rumuniją 
nuo Prut upės.

Naciai dažnai bando kon-

jiucs atmeta su dideliais 
nuostoliais. '

Maršalo Konev antra Uk
rainos armija Rumunijoje 
varosi pirmyn 80 mylių 
pločio frontu. Kiti rusų da
liniai, užėmę Botosank, 8 
mylias į šiaurę nuo Jassy, 
skubiai žygiuoja į tą susi
siekimo centrą.

Šiaurrytinė j Runvuni joj, 
rusai užėmė Dangeni, ir per 
kirto geležinkelį einantį iš

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IA EL SALVADOR — Aa 

toritetai pranešė, kad revo

liucinis sąjūdis prieš Prez. 

Maxi1i1iano Hernandez Mar

ti nex vyriausybę nenusise

kė.
IA PEARL HARBOR — 

(J.S. lėktuvai sekmadieny ir 

vėl atakavo dvi salas Trak 

atoly, Ponape salą. ir kitas 

priešo bazes Marshalluose.

IA INDIJOS —- Britai ir 

indėnai kariai turėjo pasi

traukti Manipur laukuose, 

kuomet japonai padegė iš-

(tajerų) inspekciją civilinių 
automobiliams.

Ta periodinė inspekcija 
buvo reikalaujama nuo 1942 
m. gruodžio mėnesio, po 
taip vadinamu mylių racio
navimo planu gumos taupy
mui.

tesii ^aisteifiįflfib'iMiu ■

Jassy į Dorahai, 80 mylių j I džiuvoiMas džiungles.
šiaurvakarius. 1 ___IA WASHINGTONO —Į vakarus ir pietvakarius 
nuo Dubno, Lenkijoje, vyk
sta dideli mūšiai. Rusai ten 
varosi į Lvov-Varšuva ge
ležinkelį.

Sh -*• . ’Š - !j4 iS-įT -

Prezidentas paskyrė J. Mon 
roe Johnson Office of De
fense Transportation virši
ninku.

Britų nuostoliai per 
4 metus 667,159

LONDONAS, bal. 4—Mi
nistrų Pirmininkas Chur
chill šiandien pranešė par- 
liamenitui, kad britų impe
rija per keturis karo metus 
prarado 667,159 vyrus, ku
rių 158,741 žuvo, 159,219 
sužeisti, 78,204 dingę, ir 
270,995 yra karo belaisviai.

Churchill sakė per tuos 
keturis metus 49,730 civili
nių gyventojų žuvo, ir 59,- 
371 buvo smarkiau sužeisti.

Didžiajam Penktadieny 
galės atsiprašyti

nuo indukcijos
VVASHINGTON, baL 4 — 

Selective Service šiandien 
pranešė, kad visi krikščio
nys vyrai, kurie to prašys, 
bus atleidžiami nuo sveika
tos pertikrinimo ir įvesdini
mo kariuomenėn Didžiajam 
Penktadieny, bal. 7 d.

U. S. lėktuvai puolė Bucharestą
Pirma amerikiečių ataka ant Rumunijos

NEAPOLIS, bal. 4.—Ame • dideli kiekiai kariazns me- 
rikoe 15-tojo aviacijos dali- džiagų buvo persiunčiami 
nio didieji bomberiai šian- per abu ture centrus, 
dien atakavo Rumunijos Pranešant apie Bucharest 
sostinį Bucharestą. Tai bu- ataką, sąjungininkų štabas

Sulaiko japonu 
žygiavimą Indijoje

NEW DELHI, bal. 4. — 
Amerikiečiai, kiniečiai ir 
britai pėstininkai žygiuoja 
per japonų laikomą Burmą, 
norėdami perkirsti svarbią
sias priešo susisiekimo lini
jas, kuriomis pristatoma 
reikmenys japonų daliniams 
įsiveržusiems į Indiją.

Į rytus nuo Imphal reik
menų bazės Manipur provin
cijoje, sąjungininkai užklu
po ir išmušė vieną japonų 
daliziį. Japonai vis dar tebe- 
spaudžia Itnphal, kuris, sa
koma, priešo kelio blokadų 
izoliuotas.

Britai ir indėnai kariai 
atstūmė kitą priešo dalinį 
Chindwin upės aplinkėje, į 
rytus nuo Imphal, o pietry
čiuose nuo gręsiamo mies
to Japonai nuolat apšaudo 
Tamu-Palet kelią.

Dideli smūgiai suduoti 
kitiems japonų daliniams 
centrinėj Burmoj. Pietuose, 
sąjungininkų artilerija ap
šaudo priešo koncentracijas 
žemiau Maungdaw, o į šiau
rę nuo Buthidaung britai 
okupavo Kyaukit kaimą.

New Yorke girdėtas To
kyo* radio pranešimas sakė 
japonai greit užims Imphak

vo pirma amerikiečių ataka 
ant Rumunijos teritorijos.

Liberator ir Fortress lėk
tuvai išnešė stiprią aitaką 
ant to miesto tik 24 valan
das po didelės atakos ant 
Vengrijos sostinės, Buda
pešto, Bucharestas, kaip ir 
Budapeštas, pasidarė svar
bus centras vokiečių apsigy
nimui rytinėj Europoj, ir

taipgi pranešė, kad vakar 
dienos atakoje ant Budąpeš 
to geležinkelių, lėktuvų fab
riką ir kitų militarinių ir 
industrinių taikinių numes
ta apie 1,000 tonų bombų.

Pranešta taipgi, kad sek
madienio atakoje ant lėk-

Japonu karo laivai 
išplaukė j pietus

NEW YORKAS, bal. 4 — 
Chungking radio šiandien 
sakė japonų karo laivų dali
nys, kuris sekmadienio nak
tį buvo sustojęs ties Foo- 
chow uostu, anksti vakar 
rytą išplaukęs pietuosna.

tuvų fabrikų Steyr mieste,, Fooch,ow yra Kinijos ryti- 
Austrljoje, numušta 115 
priešo lėktuvų.

niam krante, skers nuo For- 
moHos.

.. B M.. v '
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CHICAGO LIETUYIŲ KOMITETO AT5ISAUKIMAS
Į PLAČIĄJA MŪSŲ VISUOMENĘ, DRAUGIJAS, 
ORGANIZACIJAS, KLŪKUS ILLINOIS, INDIANA 
IR WISCONSIN VALSTYBESė.
Kai p jau buvo spaudoje

minėta, Chicagoje susidarė 
komitetas Chicago ir apy
linkės lietuvių konferencijai 
šaukti. Sekmingesniam dar-

Egzekutyvia komitetas po 
sėdžiavo pirmadienio vaka
rą, išsirinko valdybą ir i- 
masi darbo. Valdybon įėjo 
sekantieji asmenys: pirm.

bo yedimui, komitetas pa-j dr. Drangėlis, vice pirm. 
siskirstė j šias komisijas: kun. Albąvičius, adv. Gugis
egzekutyvės, spaudos, finan
sų, priėmimo ir rezoliucijų.
Konferencijos šaukimo 
tikslas

1. Stipriau susiorganizuo
ti ir išjudinti mūsų visuo
menę Lietuvos laisvinime 
darbui.

2. Dar stipriau paremti 
Amerikos karo pastangas. -

3. Paminėti Lietuvos Stei
giamojo demokratinio seime 
24 metų sukakty ir dar stip
riau užakcentuoti Amerikcs 
lietuvių siekimą, atstatyt: 
ant demokratinių pamatų 
laisvą nepriklausomą Lietu
vą.

4. Paminėti 40 metų su
kaktį spaudos atgavimo.

5. Paminėti 20 metų su
kaktį Klaipėdos konvenci
jos pasirašymo.

ir Klimas, rašt. Mikužiūtė 
įr V. Balanda, išd. Mileris, 
komiteto nariai — dr. Mont- 
zidas, E. Samienė, P. Gižaus 
kas, dr. Zimontas, Kumskis 
ir šaltimieras.1 J/ , ” f* ' - ; ‘

Konferencija įvyks gegu
žės 21 d., Stevens viešbuty, 
Chicagoje. Tad visi lietuviai 
gyvenantieji Illinois, India
na ir Wisconsino valstijose, 
taip svarbiu tautai momen-
’tu, prašomi kreipti rimto ♦ » * 
dėmesio ir rinkti atstovus į I > Li •konferenciją. Draugi j o m s
kvietimą laiškai tuojau busf $ * •
išsiuntinėti, i j Tačiau, kurie 
turėsite susirinkimus, jau
prašomi rinkti ątrffovus nors 
ir be specialaus kvietimo,
nes laikas neilgas.

IChicagos Liet. Komitetas
y • . • • i v .. . « .■ ■, » « i \
Į šiaur. New York vak. lietuvius ir organizacijas
• Amerikos Lietuvių Tary
ba įgaliojo Binghamtono 
Lietuvių Tarybą rūpintis 
sušaukimu siaurinio New 
Yorko valstijos lietuvių kon
ferenciją.

Tad, šiuomi Binghamtono 
Lietuvių Taryba ir skelbia, 
kad šiaurinio New Yorko 
lietuvių konferencija: jjaryks 
gegužės 20-21 dienomis, Ar
lington Hotel, Binghamifon, 
N. Y.

Konferencija prasidės 12 
vai. dieną. Konferencijos 
tiksiąs:

1. Sėkmingesnis lietuvių 
karo rėmimas iki skubesnės 
pergalės.

2. Minėjimas Lietuvos 
Steigiamojo Seimo sukak
ties.

3. Paminėjimas 40 metų 
lietuvių spaudos laisvės at
gavimo.

Tad šiuomi raginame vi
so šiaurinio New Yorko Jie- 
tuvių draugijas, kuopas, klū 
bus, parapijas ir kitas orga
nizacijas bei kolonijų komi
tetus dalyvauti.

Delegatus reikia rink. i po 
vieną nuo organizacijos iki 
25 narių ir po vieną nuo 
kiekvienų 25 nariui, arba 
daugiau kaip pusės.

Miestai, kaip tai Amster- 
d3m, Albany, Scbenectady, 
Troy, Utica, Syracuse, Ro- 
chester, Buffalo, Niagara 
Falls, Mohawk ir kiti turi 
skubiai susirūpinti šia kon
ferencija.

Išrinkite delegatus, svars- 
tykit reikalą organizacijų, 
susirinkimuose ir viešuose 
kolonijų sušauktuose mitin
guose.

Taipgi nukelkit, kiek gali-
4. Lietuves nepriklauso- ma, daugiau pinigų Ameri 

mybės grąžinimo reikalas. , kos Lietuvių Tarybos dar
5. Amerikos ir sričių Lie

tuvių Tirybos klausimai.
6. Organizacijų, miestų ir 

delegatų nauji sumanymai.

bams. Vietų veikėjai prašo
mi atsiliepti skubiai, kad 
bū ų galima pradėti plates
nis susirašinėjimo darbas.

»O» OA4J.
’I SHOULONT BE OlSTURBED, MAOAME-'

EVEN MRS. JI CADVVALLADER SLUOGE EATS MEAT OFF THE BONE’

** ■• -^ < * * « •. S9
DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO..ILLINOIS

RAUDONOJI ARMIJA VERtlAS | RUMUNIJĄ

Prut upės rajone, sovietų raudonoji armija didelį kylį 
įvarė fronte ir jau Rumunijoj užėmė Dumen, centrą ge
ležinkelių tarpe Cernauti ir įsai. Tokiu būdu nukirstas 
naciams pabėgimas iš Odesos rajono kur sovietų kariuo
menė taipgi pradėjo vokiečius snausti. (Acme-Draugas 
telephoto)

Binghamtono Lietuvių Ta Užmuštų nėra, bet bažny-
rybos valdyba:

Pirmininkas A. L?pa, raš
tininkas P. B; Balčikonis, iž
dininkas V. Kiela.

Visus Isdškus prašom siųs
ti sekretoriaus vardu: P. B. 
Balchikonis, Langdon Grove, 
Kirkwood, N. Y.

Lietuviai ir oro 
atakos Londone

(LKFSB). Paskutiniu lai
kotarpiu Londoną pradėjo 
dažniau lankyti vokiečių lėk 
tuvai. Lietuvių bažnyčia ir 
klebonija tebėra bombų ne
paliestos, tačįau padaryta 
nuostolių tėvų karmelitų 
vienuolyne (ne lietuvių).

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

•* AUDITORIUS

Tel. Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARK

Su Income taksais ir kitais rei- ■ 
kaisis, kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Sudriko Radio Valančio*:
VV.H.F.C 1420 Kllocycles —

Ketverge, 7 vai. vakare. 
W.C.F.L., 1000 KUocyclea —

Nedalioj, 9:30 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

Rakandų, Parlor {tetų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
Springsų, Matrasų, Karpetų, 
Klejankių, Minkštų Kėdžių ir 
Vaikams Vežimėlių ir Lovelių.

Jevelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per š| Pavasariai SI Metą

IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED

3241 So. Halsted Street 
Tel. CALumet 7237

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

Utamikais, Ketvergais ir Bubė
tomis ild 6:30 vaL vakare.

T, hol * H 1$M4

čios vidus visas išdegė. Toji 
bažnyčia yra pati artimiau
sia pris Lietuvos atstovy
bės ir dahar mūsiškiai turės

. a. n • "1 fc**kitos bažnyčios sau pasiieš
koti.

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
EITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS

KREIPKITfiS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

dėl
19 44 s-

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
, PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
BATA........ 4%
1751W. 471 h Street

EXTRAI

Bes. 6958 So. Talman Avė.
Bes. Tel. GROvehiU 0617 
Offlee Tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 Ud 4 įr nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. Ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marųuette Road

3MK
EXTRA!

Permainytai, 
vantas tr 
adresas.

lietuviška* 
Žydukas — 
N. KAKTEB 
saviuiuka.-.

REMKITE
. BENĄ.
14 ETŲ,VIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Fhone YARDS 6054

i
VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Kverythlng ln the line oi 

l'urnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

FIARGUTU'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

Būkit Malonūs't 

SAVO AKIMS!
Tik viena pora ekiu visam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami ISęę- 
samlnuoti Jas moderntfiklausla 
metodą, kuria regejmo mokslas 
gali sutelkti.

S« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių (tempimų.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
t • r> <

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

. Kampas 18-tos
Telefonas: CANAIj 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 3:30 a. m. iki 1:30 p. m. 

TreClad. ir Beltad. 1:30 a. m.
 iki 7:30 p. m.

DR. G. SERNER.
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
TeL: Yards 1829

• Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis ” 

„ Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST.

4/ Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 

Sekmadienyje pagal sutartį.

rei.: :

<©•
3S

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
■ Ant Pirmų Morgičių

' U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD
,FEDERAL 
įįSAVINGS
Ųb AND
-r LOAN ASSOCIATION 

------------------------------- OF CHICAGO
4192 Archer Avė. Virginia 1141

JUSTOJ MACKXEW1CH, Pres. and Mgr.

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. 6is Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Necfar
.BEERS

Urmo (vholesale) 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

S

WHFC - HM kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Ud 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 1 Ud 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehiU 2242 

B* ‘K- B..........— i. .—J---------- E 3a
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS:
2 Ori 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Ofllee TeL TARds 4787 
Namų TeL PROspeet 1996 

TeL Y ARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street ' 

VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Trečiadieni pagal sutarti.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne .
Oflao vaLt 1—3 Ir 6—8:88 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutarti

TeL YARds 5921
KENnood 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 IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. >

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
SeknuuL, Trečiad. ir Šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 

f ; TeL REPublic 7868’ /

TeL CANaI 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
OYDYTOJ AS IR (HBUBOAfl x

■t AKINIUS PRITAIKO
744 West S5th Street 

▼aL: U-lt; 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. HEMloek 8706
Rez. tel.- PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PĖTER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenne

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

Ofiso Tel.............VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenae
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
▼aL: 10-12 ryta, 2-6. 7-0 P. 1L

3147 S. Halsted St, Chteagi 
Pirmadieniais, Trečiadieniai*

Z ir Aaėtadieniais 
Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

Ofiso Telefonas: Y ARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 2880

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

4

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenae 
Ofiso Tel. LAPayette 3210 . 

i Rez. Tel. LAFayetto 0094 
Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868

M VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 Iki 9 vak.;
y Penktad. 8:30 iki 9:30 vak.

šeštad. 6 vai. ild 9:30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

f
J. W. Goethe



Trečiadienis, liai 5 d.. 1044 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IELTNO7S

CLASSIFIED AND "HELP WANTED" M T'}\7"F'D'FTC vadais. Nors ukrainiečiai
V LR AlOlll v.7 dabar turi pasikalbėjimus ir

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

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

■DRAUGAS" HET.P WAHTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph

SVARBUS PRANEŠIMAS

•tatymal reikalauja kad 
maa darbininku turi JaUtytl Pa- 
Uuoflavimo RaAtą (Matement ot 
arai labi Ilty) nuo dabartinės dar
bo (stalcon — kr nno War Man- 
power Oommlaslon — pirm pra
dedant dirbu kitoje įstaigoje. 
Persltlkrtnklt ar Jfls galit gauti 
tr ar Jums reikalinga palluosa- 
Ttmo raftaa. Jfls sutaupysit san 
Ir darbo Įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — V V RAI

PAKUOTOJŲ IR 
SHTPPING ROOM PAGELU.

Geros darbo sąlygos. Užtenkamai 
viržlaikio. Po karo apsauga.
McMaster Carr

<40 W. LAKE 8T.

PAGHBĖKIT MAITINTI SAVO SOMOS
DIRBKIT PRIE KARO DARBŲ .

TAIP. MES DIRBAM ILGAS VALANDAS, 
BET TAIPGI IR MUSŲ VAIKAI 

'★ ★ ★
Pradėsit už $66 į Sav. už 72 Vai. 

Po 30 Dienų $70 už 72 Vai.
10% DAUGIAU BONAIS NAKTIMIS

★ ★
DŽENITORIŲ 
ORDERIŲ PILDYTOJŲ 
SHOYELERS

RECEIVING KLERKŲ 
STOCK VYRŲ 
BANDERS

Supply Co. 
HAT. 7141

GENERAL GARAGE 
VYRO

Kaipo naktimis sargas.
Turi mokėti vairuoti trokus.
MULVTHILL BROS. MOTOR 

1912 S. Jourdan Ct " Canal 7580

SVARIOS DARBO SĄLYGOS 
VALGIS KAŠTO KAINA

JOHN F. JELKE CO.
2650 W. Polk St.

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims iki 50 
metų senamo. Valandos: nno 5:80 
vakare iki 12:00 valandos naktj. 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžins 20 Iki 50 metų. 

Dienos, vakarais air naktinėmis 
valandomis

Atsiimkit

ILLINOIS 

ĘELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

'Street floor

309 W. WASHINGTON ST.
K CHICAGO

Pirmad. visą dieną Penktad. 
8:80 ryto iki 5 pp.

su lenkais, bet jie siekia 
nepriklausomybės Ukrainoje 
ir laukia kad pagaliau ir len
kai suprastų tą jų tautos 
gyvybinį siekimą. Slovakai 
turi savo nuomonę dėl kai 
kurių čekų vyriausybės tarp 
tautinių žygių ir jie taipgi 
pasiryžę siekti nepriklauso
mo gyvenimo, o ne sąjungos 
su čekais.

HENRY DISSTON & SONS

VYRŲ

REIKIA
DIRBTUVES DARBAMS 
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS 
PASTOVUS DARBAI 

ATSIŠAUKIT

111 N. JEFFERSON ST.
LANGŲ PLOVejŲ 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtsISauktte 
Tlmekeeper’s Ofisan 

EDOEWATER BEACH HOTEL 
R849 Rheridnn Rd.

Vyrų
SU AR BE PATYRIMO

PRIE PORCELAIN ENAMELING 
SPRAYERS IR PAGELBINIKŲ
48 vai. j savaitę. Gera mokestis 

ir puikios darbo sąlygos.

CHICAGO PORCELAIN 
ENAMELING CO.

2014 N. MAJOR

VYRŲ IR VAIKINŲ
UŽDIRBSIT $40 IKI $45 

l SAVAITĘ
Pastovūs darbai, 52 savaitės 
į metus, užtikrinta dabar 

ir po karo.

JUMS NEREIKIA PATYRIMO
Šie darbai para proga jauniems 
vyrams norintiems i&mokti amatą 

ir taipgi tinkami 
SENESNIEMS VYRAMS

kurie nori darbą be jokių 
atleidimų. 1 •

DARBAI SVARUS IR LENGVI 
MATYKIT MR. SAM GERVASE

JOHN F. CUNEO 
COMPANY 

405 W. Cermak Rd.
Ateikit bet kuria dieną, tarp 9 ryto 

ir 6 vak. ŠeStad. nuo 9 iki 1.

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
KARO NAMŲ PROJEKTUI 

11.10 J VALANDĄ
Laikas lr pusė už AeStadienlus 

Darbas ilgam laikui.
Gera transportacija. AtslSankite

lSOth ST. A COTTAGE
AVE.‘

GROVE

VYRAI IR MOTERYS

100% KARO DIRBTUVE
Reikalauja Vyrų ir Moterų su kiek 
nors dirbtuvės patyrimu. Dienų lr 
naktimis darbai. Artimoje pietvaka
rinėje dalyje miesto. Gera transpor- 
taclja. Malonios darbo sąlygos. Gera 
mokestis.

PROTECTOSEAL CO. \ 
1920 S. Western Avė.

HELP WANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ ,
Patyrusių, <87.60 | mėnM] 
Pilnam ar daliniam laikui 

Kreipki tSa prla Housekeeper.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

SS4I Sheridan Rd.

) * Merginų
LAVINTIS SUPERVISORY 

. DARBAMS
DIENINIAM SIETUI 

LENGVI SVARUS 
DIRBTUVES DARBAI 

PILNA MOKESTIS LAIKE 
MOKINIMO 

PASTOVUS DARBAI

Gardner & Co.
2309 Archer Avė.

(Prie Canal, 500 West)

. Netikėtas šūvis
Kauliukai nebuvo užtaisy

ti kulkomis, bet kai Michael 
Susack, 23 metų, 630 South 
Lombard, Oak Park, sutren
kė barą su kauliukų (dice) 
dėžute, jis gavo šūvį į savo 
kairiąją šlaunį.

Jis trenkė kauliukų dėžu
tę į taverno barą, 5204 W. 
Harrison, taip smarkiai, kad 
ginklas gulintis baro stalčiu
je, iškrito ant grindų, nu, ir 
išsišovė.

Filmore stoties policija 
Susack’ą nugabeno į Loretto 
ligoninę. Sužeidimas nėra 
pavojingas.

4 ACETYT.ENE IVELDERIŲ 
8 ARC WELDERIŲ 

2 ALUMINUM GAS WELDERIŲ

BULAW WELDING CO. 
2415 W. BELMONT

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISIIERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRTNDERS S A W VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
AtcriSaukit darbo dienomis nuo 1 ryto 
iki S pp. arba Šefttad. iki 12 pietų.

2742 W. SSth PLACE
AtelneRkit gimimo rekordus ar 

pilietybės įrodymus.

VYRŲ
REIKIA

e

SVARBIEM KARO DARBAM 

PLIENO WAREHOUSE 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKTT I

2924 W. 51st SL
NUO 0 RYTO IKI 5 PP.

Central 

Steel & Wire Co.

MERGINŲ
MOTERŲ
Dienomis

Vakarais

Ir Naktiniam šiftam
PATYRIMO NEREIKIA 

’ ATSIŠAUKIT" ’ 1

ARNOLD SCHWINN & 
COMPANY

1718 N. KILDARE AVĖ. 
CAP. 8000

Reikia
Operdtorkų

’ir
Prie Odinių Darbų

Reikia turėti nors kiek patyrimo 
prie jėgos siuvimo mažinu.

PASTOVŪS DARBAI 
GERA MOKESTIS

CHARLES F. CLARK, 
INC.

1403 W. Congress

Žiedas $2,800
Keturi ginkluoti plėšikai 

sulaukė George Adams, Ha- 
well restorano savininką, 
4756 Madison str., ir jo žmo- 
ną netoli jų namų, 500 Wa- 
shington blvd., anksti praei
tą pirmadienį. Plėšikai pa
grobė deimantinį žiedą už 
$2,800 vertės ir už $200 ver
tės persiškų avinėlių mufą, 
kuriame buvo dvidešimt do
lerių.

VIENUOLftS REPATRIANTES

Tarpe repatriantų, kurie neseniai parvyko Amerikon iš
okupuotos Prancūzijos, buvo ir dvidešimts šešios vienuo
lės, įvairių kongregacijų. Kaip visi, taip ir jos, kaip at
vaizde matome, džiaugiasi laimingai grįžusios į laimės 
šalį. (NCWC-Draugas)

VASARI016 DIENOS ŠVENTĖS PAMINĖJIMAS 
ARGENTINOJE

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — 2417 W. MAR- 
QUETTE UD. (<7th St.) 4 apart
mentų mūro S tymu Mldomas namai 
2—4 lr 2—3 kambarių apartmental. 
Palaukite savininką — PETERS— 
RADcllff 6800.

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale!
★ For Rent!
★ For Help!
★ For Service I
★ For Results 1 

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithnanian Daily Newspaper 
— E8TBIJSHED 1900 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

IITHUANIAN-DRAUGAS
THE" LEADING LITHUANLAN 

ADVERTISING MEDIUM

* ★ ★★ ★ ★★ ★ ★

Vyrų Dirbti

Naktimis
, Šluoti ir Mopuoti 

6 naktis į Savaitę
Alga $35.

MATYKIT MR. SCHMTCH

F. W. WOOLWORTH 
20 N. STATE ST.

CO.

MOLBERTO, MACHUTE 
EOrHDRftS DARBINTNKŲ 

BRESO FOI’NnRfJF
Turi būti pirmos klasės. 

100% karo darbai. 
HODC.RON FOUNDRY CO. 

2012 W. ISth St.

VYKŲ
<O METŲ AK STTVTRfl 

LEMOVTEM DTRBTTVLH DARBAM 
PASTOVUS DARBAI

MAXWELL BROS.
22nd A Morgan St.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

ALTERATION
DARBININKŲ
Pilnai Patyrusių 

prie puikių prekių 

5 dienos į savaitę

ATSIŠAUKIT

WEATHERED 
MISSES SHOP
950 N. MICHIGAN BLVD.
PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
' DUOKITE JĮ KITIEMS

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

PIRKITE KARO BONUS!

DEDEI S. 
DAU

REIKALINGA
GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DAR]

TUOS GINKLUS
KARO DARBININKŲ

JS PAGAMINTI!

Čia rasite tok) darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

Mūsą korespondentas 
kalbėjosi su ukrai
niečiu ir slovaku 
vadais

LKFSB korespondentas 
Londone kalbėjosi su ukrai
niečių ir slovakų sąjūdžių

USA karys pas 
Londono lietuvius

(LKFSB) Londono lietu
vių parap. kleboną kun. Dr. 
K. Matulaitį aplankė ameri
kietis karys Edvardas De
gutis, kilęs iš Elizabeth, 
N.J. Jis gražiai kalba lietu
viškai ir turi jau keletą pa
sižymėjimo ženklų. Jo tėve
liai gyvi ir išleidę visus sū
nus į karą: vienas Afrikos 
saulėje kepa, kitas tarnau
ja laivyne ir dabar Škotijos 
šiaurės vėjais grūdinamas, 
trečias Ramiojo vandenyno 
salose kovoja, o Edvardas 
ilgą laiką saugojo Islandiją. 
Gavęs atostogų atvyko Lon
dono pasižiūrėti. Tą pačią 
naktį jam teko pamatyti, 
kaip Londoniečiai smarkiai 
muša priešo lėktuvus. Jisai 
pasiilgęs tėvų ir siunčia la
bas dienas savo klebonui 
kun. J. Simonaičiui.

MERGINŲ DEŠRAS PAKUOTI
PASTOVUS — LENGVAS DARBAS 

55c f VALANDĄ PRADEDANT 
82c I VALANDA PO 4 SAVAIČIŲ 
LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKĮ ,

Morhoefer Packing Co.
820 W. Fulton St Tel. Monroe 0570

šv. Kazimiero pamal
dos Westmmsterio 
katedroje

(LKFSB) Londono arki
vyskupas kovo 4 d. Weat- 
minsterio katedroje atlaikė 
specialias šv. Kazimiero 
šventės pamaldas, į kurias 
atsilankė lietuvių atstovai 
lenkų vyriausybės nariai 
nemažai anglų dvasiški jos. 
Per Mišias giedojo katedros 
choras, vadovaujamas sve-

Lietuvos Paeiun t i n y b ė 
Buenos Aires’e išrūpino Ar
gentinos vyriausybės ata
tinkamą leidimą ir lietuviai 
prie savo namu Vasario 16 
d. turėjo malonumo iškelti 
Lietuvos trispalves greta 
Argentinos vėliavų.

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės proga, Lietuvos 
Pasiuntinį pasveikino Ar
gentinos vyriausybės nariai 
ir Užsienių Reikalų Minis
terijos personalas. Pasvei
kinimus taip pat atsiuntė 
Apaštališkasis Nuncijus ir 
kilti diplomatinio korpuso 
nariai.

Pilietinis Lietuvos Nepri
klausomybės paminėji mas 
įvyko “Romos” salėje Vasa
rio 12 d. ir buvo suruoštas, 
kaip ir kitais metais, Lietu
viai Išlaisvinti Centro Ar
gentinoje rūpesčiu, šiame 
paminėjime ilgesnę kalbą 
pasakė Lietuvos pasiuntinys 
dr. K. Graužinis, o- sveiki
nimo kalbas pasakė Latvi
jos atstovas, ėstijos konsu
las ir Ukrainiečių Komiteto 
Argentinoje atstovas. Kon
certinę dalį išpildė šv. Ce
cilijos choras, diriguojant 
Vytautui Padvialskiui, sugie 
dodamas Argentinos ir Lie
tuvos himnus, Malda už Tė
vynę ir eile kitų dainų, ir 
vietos solistai Grisonienė,

čio dirigento. Po pamaldų 
buvo sugroti visų trijų tau
tų (anglų, lietuvių, lenkų 
himnai), simbolizuojant vi
sų bendras pastangas dėl 
laisvės.

Bliumbergienė ir Orlovas. 
Didelė “Romos’’ salb buvo 
pilna rinktinės lietuvių pub* 
likos. .

Kitą dieną, vasario 13 d. 
įvyko iškilmingos pamal
dos lietuvių Aušros Vartų 
bažnyčioje, Tėvų Marijonų • 
rūpesčiu suruoštos. Prieš 
pamaldas buvo sugriežtas 
Lietuvos himnas. Pamaldas 
atlaikė Tėvų Marijonų Vy
resnysis kun. Jakaitis, asis
tuojant klebonui kun. Ven
grui . ir kun. Baltrušaičiui. 
Labai įspūdingą, šventei 
pritaikintą pamokslą pasa
kė kun. Jakaitis. Per pa
maldas giedojd solistas Gri- 
sonas ir kiti giesmininkai.

Bažnyčia buvo pilna lie
tuvių visuomenės ir pamal
dose dalyvavo Lietuvos mi
nistras su visa šeima ir Lat 
vijos atstovas, ė

Argentinos spaudoje taip 
pat buvo paminėta Lietuvos 
Nepriklausomybės šve n t ė. 
žurnale “Criterio” tilpo il
gas K. Verax’o straipsnis: 
“Signifioacion moral de la 
Independencia de Lituania,” 
o dienraščiai “EI Pueblo’’ir 
‘ ‘Los Principios ’ ’ Vasario 
16 d. patalpino to paties 
autoriaus straipsnį: “Litua
nia entre fuegos eruzagos.” 
Ilgus straipsnius patalpino 
taip pat vietos latvių ir uk
rainiečių laikraščiai, nekal
bant jau apie lietuviškus 
laikraščius.

Spec. Koresp.

Kančia — tai didvyrių 
mokykla. — Maironis.
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jontų, žydų. ir, tariamųjų, lenkų ūkiai bei jų įmonės. 
Grotu minimų kolonizacijos siekimų, vokiečiai varo Lie
tuvoje ir gyvenančių tautų sukiršinimo darbą. 
SANDARAI ŪKIUOSE

Pačiame Reiche kolonizacijos reikalu varoma didžiau
sia akcija. Kolonizacijai ypatingai ruošiasi ūkininkai ir 
jaunimas. Tą vokiečių kolonizacijos antplūdį ir mes jau 
stipriai pajutome. Jau 1942 m. Vilkaviškio, Marijam
polės, Šakių ir Raseinių apskrityse buvo įkurdinta ūki- 
ninkų-įmonininkų kolonistų, šiemet labai stipriai pra
dėta kolonizuoti Kauno, Kėdainių ir Tauragės apskri
tys. Pats kolonizavimas pravedamas žiauriausiu būdu. 
Į numatomus kolonizuoti ūkius atvyksta vokiečių žan
darai lr ten apsigyvena. Jie prižiūri, kad savininkas ar 
įmonininkas iš ūkio nieko neišneštų. Po to atvežamas 
vokietis kolonistas. Su-juo drauge atvyksta ir vokiečių 
komisija Minėtoji komisija išvaromą ūkininką išsiardo 
ir surašo visą turtą. Išvaromajam kartais leidžiama pa
siimti drabužius, baldus ir 15 kg. maisto. Visa kita turi 
palikti kolonistui. Kolonistai, kaip 4 ‘naujakuriai ir vo- 
kiškumo pionieriai” atleidžiami nuo pyliavų ir mokes
čių, gauna pilną maisto gyventojų-vokieČlų maisto da
vinį, aprūpinami sėklomis, mašinomis ir kitokiomis gė
rybėmis. Tam reikalui Kaune yra įsteigta “Ein-und 
Verkaufsgenossenschaft m. b. H.’*. Ji yra visiškoj ko
lonizacijos štabą žinioje. Naujieji kolonistai ttiaip pat

p&silalkoaau7 teisę afffiaa«I®«U'rS8 aprūpinami ginklais, ji. turi rinku žinias apie vietos korespondencijas suli* tavo nuoildroe. Korespondentu prstorae rašyti . ...n.,, e__ „H.,korespondencijas sulig savo nuoildres. Korespondentų praton 
trumpai lr allklal (Jai galima, ralonnaja malinate), paMekant. 
tarpus pstalsymul, ir vengiant polemikos ar asaienISkumų. Pi 
korespondencijos lalkrattln nededamos.

Entered as second-Class Matter Mareli 31, 1916 at ChicAgo, III. 
Under the Act of March 3, 1879.
_______________________ ____ i_______ __________ a-
Slaptoji Lietuvos žmonių veikla
LIEt. KOMITETAS GINA TAUTOS TEISES

Jau keliais atvejais buvo pranešta, kad Lietuvoje vei
kia slaptas Vyriausias Lietuvių Komitetas, kuris slap
ta leidžia keletą laikraščių, duoda žmonėms įvairių nu
rodymų, gina. jų teises ir diriguoja tautos darbams ir 
kovai dėl atsteigimo laisvos ir nepriklausomos valsty
bės.

Apie šio komiteto darbus plačiai rašė Anglijos ir Šve
dijos spauda. Žinios apie jo veiklą jau pasiekia ir Ame
rikos dienraščius.

Į Vyriausiojo Lietuvių Komiteto veiklą tenka kreipti 
labai rimto dėmesio, nes jis yra sudarytas iš visų Lie
tuvos politinių partijų, atstovaujančių visą visuomenę, 
griežtai stovinčią už laisvą, nepriklausomą ir demokra
tinę Lietuvą.

Vakar komentavome žinias apie Vyr. Lietuvių Ko
mitetą, gautas iš StockhoJmo ir taip pat iš Londono 
spaudos, šiandien paduodame iš Lietuvos patriotų slap
tai leidžiamo laikraščio “Nepriklausoma Lietuva” to 
komiteto atsišaukimą (kurį mums prisiuntė LKFSB), 
iš kurio matysime, kaip Lietuva yra naikinama ir kolo
nizuojama :

didelius 
Pasenusios

gyventojus, jų nuotaikas, turtą, prievolių išpildymą ir 
daryti kitus pranešimus.
KOLONISTAI TURfiS 18 LIETUVOS IŠNYKTI...

Dėl vykdomo Lietuvos žemių kolonizavimo V. L. K. 
randa reikalo pasakyti:

1. Kolonizacijos štabo viršininkas dr. Duckart yra 
pasakęs: “Vokiečių repatrijantų grįžimas yra visiškai 
pagrįstas ir jokiu būdu nėra ginčytinas, nes juk reika
las eina apie žemę, kuri anksčiau buvo valdoma vokie
čių”. Reikia sutikti su flUo pareiškimu, kai repatri jan- 
tai gauna tik savo turtus be jokių priedų. (To dėsnio 
komitetas laikėsi, matyt, turėdamas galvoje, kad dau
guma išvykusių buvo lietuviai. LKFSB). Jeigu jie ne
kenks lietuviškam reikalui, nelandžios po kaimynų klė
tis ir tvartus, nesurašinės svetimų gėrybių, ir, iš viso, 
laikysis kaimyninio sugyvenimo, mes juos Ir ateityje 
laikysime savo krašto gyventojais ir piliečiais.

2. Repatrijantus, užimančius svetimus turtus (val
stybinius, žydų AT, tariamų, lenkų) mes laikome Lietu
vos žemių kolonistais, musių tautos ir valstybės pavo
jingiausiais priešais. Pirmai progai atėjus jie turės iš 
čia išnykti.

3. Atstatant Nepriklausomos Lietuvos valstybę, pir
moj eilėj, bus sutvarkytas nuosavybės klausimas. Kiek
vienas atgaus tai, kas jam 1940 m. birželio mėn. 15 d. 
priklausė. Todėl dabar Vyr. Liet. Komitetas kviečia 
Lietuvos visuomenę būti kantria ir santūria.

GAVĖNIOS 
MINTYS

Kaso Vysk. P. Bučys, M.I.C.

Trečiadienis,
balandžio 5 d.

Sinedrijos pinigais buvo 
užmokėta išdavikui. Sined
rijos formalus posėdis tu
rėjo paskelbti mirties baus
mę V. Jėzui. Sinedrija bet
gi buvo teisėta aukščiausio
ji Mozės įstatyto įstaiga. Ji 
susidėjo iš aukštųjų kuni
gų, mokslo atstovų, kitaip 
sakant, parisiejų ir liaudies 
rinktųjų kunigaikščių. Po
sėdis įivykia saulei tekant. 
Nežinia delko Sinedrijos pir
mininkas Gamalielis nepri
buvo. Pirmininkavo aukš
čiausiojo kunigo pareigas 
einąs Kaipes. Papirktieji 
parsidavėliai liudininkai ne
suskubo susitarti kaip bū
dyti. * Pirmininkas užkl&Usė: 
Prisiekiau tave gyvuoju Die
vu, kad mums pasakytumei, 
ar tu esi Kristus Dievo Sū
nus? (Mt. 26, 63). Jėzus at
sakė teigiamai. Dievas Tė
vas dukart buvo paliūdijęs, 
kad Jėzus yra Jo mylimasis 
Sūnus. Nesuskaitomi dideli 
stebuklai rodė tą patį. Šv. 
Raštas buvo pilnas prana
šysčių apie Kristų. Tereikė
jo tik atsiversti tą šventą 
knygą ir, paskaičius prana
šystes, sulygint jas au Kris
taus gyvenimu. Bet Kaipo 
pimnininkfl.iija.msTn teismui 
Šv. Raštas skaityti nerūpė
jo, stebuklai tyrinėti neši
ni erė j o, skubu buvo mirties 
išarmė paskelbti. Kaipas 
taip ir padarė.

Apsimesdamas sujaudintu 
aukščiausiasis kunigas Jė
zaus prisipažinimą nepatik
rinęs Jo teisingumo pavadi
no burnojimu ir persiplėšė 
savo rūbus. Kadangi kuni
gams įstatymas draudė šird-

Trečiadienis, bal. 5 B ■'944

KARALIŲ KARALIAUS GARBEI

Marine Corps torpediniai bomberiai, skrisdami virš 
Santa Barbara, Calif., kur randasi sena Santa Barbara 
misija, susiformavo kryžiaus pavidalu, kad atidavus gar
bę karalių Karaliui-Kristui. (NCWC-Draugas)

Lietuviai japonu 
belaisvėje

(LKFSB) Londono lietu
vių klebonas kun. dr. K. Ma
tulaitis, lankydamas savo 
parapijiečius, tarp tėvų ran
da daug susirūpinimo jų ka- 
ran pašauktais sūnumis. 
Kai kurių šeimų yra net ket
vertas sūnų ar dukterų* ka
riuomenėje. Iš Londono lie
tuvių yra jau net belaisvėje 
pas japonus, Italijoje ir Vo
kietijoje. Tėvai jų buitimi 
labiau susirūpinę negu at- 
skrendančiais priešo bom- 
berįais...

t

PROTESTUOJA

Vyriausias Lietuvos Komitetas, genai žinodamas vi- draskytis rūbus, ka
sus vokiečių kolonizavimo faktus, skaudžiai paliečiau- dangi Kaipas širdgėlos nė 
čius Lietuvos interesus, protestuoja prieš neteisėtus ko- neturėjo, tai tas rūbų per- 

plėšimas turėjo kitą reikš
mę: paties Kaipo degrada
ciją ir Senojo Įstatymo ku-

“Liebuviai! Vokiečių siekimai rytuose iš senų laikų 
mums gerai žinomi* Lietuvos žemei ir Lietuvių Tautai, 
kaip artimiausiam kaimynu/, teko daug aukų pakelti ir 
ne vieną kartą vokiečių veržimąsi sulaikyti. Bet vokie
čiai nerimau. Lietuvoje ir tolimesnėse nuo Lietuvos lonizavimo darbus ir kolonizacijos paliestiems reiškia
žemėse sudaryti vokišką koloniją yra amžinas vokie- giliausią užuojautą, nes kiUip padėti dabar dar netu- 
čių siekimas. Dėl to jie kariavo 1914-1918 metais, dėl rin^'jokių būdų. Visus krašto gyventojus kviečiame 
lio jie pradėjo karą 1939 metais. ' išvarytiems iš ūkių padėti ir parodyti gerą kaimyno nigystea panaikiakną. as-
8UKTA VOKIFMU POIITIKA iirdi« nežinU kur> * mūfln* ir kada ®ali P^iesti to- kutinis tos kunigijos veiks-
SUKTA VOKIEČIŲ POLITIKA akaudi nelaimė. Visas šias nelaimes reikia pakelti

Paskutiniaisiais prieš karą metais vokiečiai varė ypa- kaimyniniame nuoširdume, o kylant Lietuvos Nepriklau- 
tingai suktą užsienio politiką, šitos politikos sūkuriuo- aomybės vėliavoms mes visi sugrįšime į savo įmones, 
se iš mūsų buvo išplėštai Klaipėdos kraštas Ir sutartimi ūkius ir namus!’’
su Sovietų Sąjunga buvo bolševizmui išduotos visos 
trys Baltijos valstybės. Bolševikų okupacijos metu vo
kiečiai iš Lietuvos pradėjo savo tautiečių repatrtjadją. 
Siaučiant Žiauriam bolševikų terorui, ir daugelis lletu-

mas buvo mirties Ištarmė 
Dievo atsiųstajam Mesijui, 
o po tos ištarmės rūbų per
piešimas ir Sinedrijos įga
liojimų pabaiga. Vakarykš- 
čiui Vakarienbutyje jau bu
vo įšventinta kita Naujojo

J1E DIRBA IR KOVOJA, O MES...

Jau uuo 1940 metų vasaros Lietuvos žmonės neša 
baisų vergijos kryžių. Jie antrą okupaciją pergyvena. I8tatymo kunigija, 

vių, palankiai padedant vokiečių komisijoms, surado Tačiau iš jų atsišaukimų matome, kad, hepaisant visų šitas įvy Zis turi sukelti
būdų, repatrijahljoe vardu, emigruoti į Vokietiją. Išviso persekiojimų ir kančių, jie su viltimi į savo laisvą ir mumyse visą eilę pačių svar 
išvyko apie 50,000 asmenų, kurių tarpe buvo didesnė nepriklausomą ateitį žiūri. Jie nesėdi rankas sudėję, bet blausių minčių. Kunigas, ne
prašė tikrų lietuviui. Prasidėjus vokiečių sovietų karui, dirba, kovoja prieš okupantus, savo gyvybę statydami
prasidėjo ir vokiečių plūdimas į Lietuvą. Lietuvių grįž- į pavojų.

Lietuvos žmonių vargai ir kanJios, jų nusistatymas, 
vieningumas ir kovos mus, Amerikos lietuvius, turėtų 
ne vien jaudinti, bst jungti ir skatinti dirbti ir aukotis 
Amerikos pergalei, kuri ir Lietuvai užtikrins išlaisvi
nimą ir nepriklausomą gyvenimą.

ti neleido ir neleidžia. Jie daugiausia yra Išskirstyti po 
Vokietijos pramonės įmones. Tačiau mažam skaičiui, 
ar tai kviečiant mūsų įstaigoms, ar tai atsisakius tei
sių į tur ą, ar kitokiais keliais pavyko sugrįžti. Kiek 
ilgesnį laiką neleido sugrįžti lr vokiečiams Ūkininkams. 
Tačiau, kad buvo atlikti paruošiamieji darbai ne tų ūki
ninkų grįžimui, bet kolonizacijai, į Lietuvą pradėjo vež
ti ir vokiečius ūkininkus.
KAIP BUVO TVARKOMA VOKIEČIŲ KOLONI
ZACIJA LIETU V OR

Tam reikalui Kaune yra įsteigtos Įkurdinimo (Afi- 
siedlungsstab) štabas, kuris yra SS vado Himlerio ži
nioje. Tai yra tikras kolonizacijos Štabas su savo atski
rais padaliniais numatytose kolonizuoti apskrityse. Pir
moj eilėj numatyta kolonizuoti Marijampolės, Vilkaviš
kio, Kauno, Kėdainių, Šakių, Raseinių, Biržų, Šiaulių 
Telšių, Tauragės, Mažeikių ir Kretingos apskritis. Aps
krityse, kuriose kolonizacija jau pradėta, tuo tarpu ko
lonizacijos reikalams imami: valstybiniai ūkiai, repatri-

tekęs sąžinės, įsidrąsina mir 
ties bausmę skirti V. Die
vui. Teismas tokio kunigo 
pirmininkaujamas virsta ne
be teišeiti, o Žmogžudystės 
įrankiu. &Luo atveju jis ta
po Dievažudžiu. Prašykime 
V. Dievą, kad mūsų krašto 
dvtasifikiją apsaugotų nuo 
išsigimimo. Paaimelakime už 
silpstančius, nesiliauk i ih e

Illinois, Wisconsln ir Indiana valstybių lietuvių or
ganizacijos turėtų rimtai susidomėti lietuvių konferen
cija, kuri yra šaukiama gegužės mėn. 21 d. Stevens 
viešbutyje, Chicagoj. Visos šių apylinkių lietuvių drau- gerbę sąžiningųjų altoriaus 
gijos turi būti reprezentuojamos šioj labai svarbioj tarnų. Saugokimės tų, ku- 
konfersacijoj. rte šešėliais šventovę apten-
* ka.

Busimąjį pirmadienį Illinois valstybės primory rin- ....... .................
kiniai. Bus renkami kandidatai į svarbias ir aukštas
valdžios vietas. Kandidatų parinkimas yra labai svar- Dėkite visas pastangas, 
bus dalykas. Todėl, kiekvieno piliečio yra pareiga bal- kad Lietuva būtų laisva ir 
euoti. nepriklausoma valstybė.

Lietuvoje uždarė 5
(LKFSB) Per Portugali

ją gavome žinių nuo lietu
vio saleziečio klier. Jurkšo, 
kurs dabar studijuoja, be
rods, Ispanijioje ir jau turė
jo gauti dijakonc šventimus. 
Jisai gavo Laišką nuo savo 
namiškių iš Lietuvos. Jo 
brolis Vytautas išvežtas į 
Sibirą. Kitas brolis vaido 
įto tremtinio malūną ir sa
kosi turįs Labai da.ug darbo, 
nes uždarė Lietuvoje visus 
naftinius malūnus, o jo ma- 
lūūas garu varomas, taigi 
turi aptarnauti plačią apy
linkę.
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PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ui pigesni ■Boibntj — be 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD........................ Tel. CANal 8887
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IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

SprlnKsInlnl
Matrosai

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su

springsais, 
arba Jūsų j 

senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO m«a

Studlo Omu-h

Ž

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
"I am an American 
Day majoro pro
klamacija
PROCLAMATION

WHEREAS, during the 
past tvvelve months, the na
tūralias,tion ot* many thou
sands cf foreign-born men 
and vvomen and the coming 
of age of large numbers of 
our youth, who have there
by adopted the full stature 
of citizenahip, have combin
ed to enrich our nation both 
spirituially and materiaUy; 
and

WHEREAS, these new ci
tizens, through their patrio- 
itism and loyalty, have giv
en renewed strength to our 
country by their servicee at 
home and on the hattle- 
field; and

Svarbu žinoti
No. Side. — Vietos ir to

liau aplinkui lietuviams svar 
bu yna žinoti, kad Velykose 
Sv. Mykolo bažnyčioj rezu- 
rekcija ir pirmos šv. Mišios 
bus 5:30 valandą, antros — 
8 valandą, trečios (suma) 
10:30 vai. ir paskutinės — 
12 valandą.
Mišią šv. tvarka 
pakeičiama

Pradedant pirmuoju po 
Velykų sekmadieniu, Mišių 
šv. tvarka Šv. Mykolo pa
rapijos bažnyčioje pakeičia
ma sekančiai:

Pirmos šv. Mišios bus 
7:3Q vai., antros — 9:30, 
trečios (suma 10:30 ir pas
kutinės — 12 vai.

Lietuvą-Tėvynė" 
artistas Ant. Petrokas

M |wi « vi-Nuoširdžiai actu
Negaliu praleisti viešai 

nepadėkojusi dr. Simonai
čiui, kad mane iš tokias sun
kios ligo9 — plaučių užde-

Sugrįžo iš vakaciju
NULIŪDIMOBiznierka Veronika Cuk-

rienė, 732 W. Cermak Rd.
praleido pavasarines vaka- j

. . x . . , . cinas Hot Springs, Ark. Da-gimo pagydė; teisingai sa^ , . .. , ..i f. . . 1Oar jaučiasi sveikesne irkant, iš mirties nagų išplė
šė. J.am labai dėkinga ir 
mano anūkė Eleonora Biti
naitė, kuri. po dviejų aide- , • j , * _,, . ; tanu ir dukterim Genovaitelių operacijų šiandien gerai 
jaučias, kaip nesirgras.

jaunesnė. Kovo 19 d. per 
parapijos bankietą Antanas 
Cukrus su aavo žentu An-

Miliauckaie prie bufeto su 
svečiais pavyzdingai balia- 

Ačiū Šv. Kryžiaus ligoni- vojo.
nės kapelionui kun. P. Juš- Taipgi šiomis dienomis 
kevičiui už kasdieninį ap- biznieriai Cukrai užsisakė

Antanas Petrokas ne tik 
scenoj vaidina; jis yra ir 
geras šokėjas. Nors,jo rolė 
brolių Vešotų perstatyme

VALANDOJE

įsidėmėti) bus sakomi: 7:30 
ir 10:30 lietuviškai, o 9:30 
ir 12 vai. — angliškai. Tai 
daroma dėlto, kad davus 

WHEREAS, by preaiden-. progo# įr svetimtaučiams

“LietuvarTėvynė” maža, vis 
Pamokslai (visų praSoma Uek stengiasi geriau-

tial proclamation, a special 
day has appropriately been 
sėt aside for the patriotic 
observance of citizenahip, 
thus to bring home to all 
of our people the special 
honor and privilege cf full 
American ci'.įzenship.

N0W, THEREFORE, I, 
Edward J. Kelly, Mayor of 
the City of Chicago, do he- 
reby designate Sunday, May 
21, 1944, as I AM AN AME
RICAN DAY IN CHICAGO, 
and in so doing I urge Jhat 
the citizens of Chicago, as 
individuais and through the 
media of their various so
čiai, educational, religious, 
patriotic, civic and fraternal 
organizations plan to hold, 
on or about May 21, exer- 
cisčs designed to assist our 

-citizens, both native-born 
and naturalized, to under 
stand / and appreciato more 
fully the abundant privile- 
ges and the responsibilities 
of citizenship in our demo
cracy.

Dated this thirtieth day 
of March, A. D., 1944.

Edtvard J. Kelly,
< . Mayor

katalikams, gyvenantiems 
aplinkui, pasinaudoti mūs 
bažnyčios patarnavimu. Jie 
to pageidauja.
Novena

Šv. Mykolo bažnyčioje no 
vena į Karalienę Pergailės 
(Our Lady of Victory) pra 
sidės trečiadienį po Velykų 
vakarais. Bus sakomi įdo
mūs pamokslai. Raport.

šiai atlikti.
Petrokas gimęs ir augęs 

Lietuvoje. Dar mažas būda
mas jau keletą kartų yra 
pasirodęs scenoj. Ne taip 
seniai atvažiavęs į Ameriką 
pasidarė žinomu teatrą lan- 
kančioj publikoj.

Galėsite susipažinti su An
tanu Velykų sekmadienį, ba
landžio 9, Sokol salėje, 2345 
So. Kedzie. Pradžia 5 Vai. 
vakare.

Lankymą su šv. Sakramentu 
Brighton Park kunigams, 
kad mane namuose aplankė, 
Šv. Kazimiero seselėms, ku
rios taip stropiai prižiūrėjo 
ligoninėj. Viršininkė sesutė 
Rita ir seselė The:dore ap
lankė mane ir namuose. A- 
čiū visiems iiV visoms, kurie 
aplankė ligoninėj ir namuo
se. Marijona Bliudžienė

Pirkite Karo Bonus

• t
Roseland lietuvių
ve ■
žinios

4 ‘Piloto Duktė ’ vaidini
mas, gerai pavyko. Publikos 
buvo daug. Visi labai pa,ten 
kinti, nes lošėjos buvo tik 
rai gerpi išsilavinusios ir 
savo roles atliko kuo pui
kiausiai. Galima sakyti, kad 
pirmą kartą Sodalicijos mer
gaitės čia tokį gražų veika
lą . atvaidino.

draugija čia yra viena di
džiausių. Daug veikia para
pijoje, o labiausiai rūpina
si kareiviais iš mūs para
pijos, Dr-ja buvo visiems 
pasiuntus kalėdinių dovanų, 
o dabar nutarė pasiųsti do
vanų Motinos Dienos proga.

Garbė šv. Vardo draugi
jai. Koresp.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA STOKER...........g g gQ
STOKER COAL, Aukštos rfišies, g7*ĮQ 

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
$11.25 
$12.50

Extra Course

BLACK BAND LUMP. 
PETBOLEUM COKE

Padidino Amerikos 
atstovybe Italijoje

WASHINGTON, bal. 4.— 
Prez. Roosevelt šiandien 

Dėkui kun. B. Griniui, nes prarješė, kad Alexander G.

dienraštį “Draugą” metam. 
Per Velykas savo gražioje 
užeigoje turės daug svečių 
ir iš toliau. Visus maloniai 
pasveikins. Rap.

PIRKITE KARO BONUS!
SKELBKITfiS “DRAUGE”

Katalikas, kuris izoliuoja- 
si nuo katalikiškų draugijų, 
nuo katalikų darbuotės nė- 
ra sąmoningas katalikas.

?!

Lietuvis renka minas 
Italijoje

(LKFSB) Jonas Matulai
tis, brolis marijono tėvo 
Kazimiero Matulaičio, yra 
Italijoje, kokios 70 mailių 
nuo Romos. Tikisi greitu 
laiku aplankyti vysk. Bučį. 
Dahar jam įgrisę lietūs, pur 
vas ir kalnai. Yra prie pat 
franto ir jam reikia atlikti 
pmvojingą darbą: pašalinti 
vokiečiv patiktas minas.

jis labai daug dirbo prie pri
rengimo to veikalo. Kun. B 
Grinius buvo ir vakaro ve
dėjas.

Šv. Kazimiero Seserys 
daug pasidarbavo lavinda- 
mos sodalietės, kad vaidini
mas kuo geriausiai išeitų.

Taip ir buvo.
Roselandiečiai norėtų dau 

giau matyti paųašiųi veika
lą-

Vakaras pradėtas Ameri
kos ir Lietuvos himnais.

Valio, sodalietės!

Balandžio 2 d. Sodalicija 
ir Šv. Vardo dr-ja ėjo bend

K,iirk, Amerikos ministeris 
Egiptui, buvo paskirtas at
stovauti Ameriką pataria- 
moj taryboj Italijoj, su Am
basadoriaus rangu. Prezi
dentas paaiškino, kad tas 
žygis niekuo nepakeičia da
bartinę sąjungininkų kcntro 
lės sistemą Italijoje.

246 amerikiečiai
f '

vokiečiu nelaisvėje
Karo departamentas pra

eitą pirmadienį pranešė 246 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių karių pavardes, kurie

rai prie šv. Komunijos 9 v., yra vokiečių nelaisvėje, 
o po visam salėje turėjo pus- Karo nelaisvių skaičiuje 
ryčius. 15 vyrų yra iš Illinois vala-

Prie Šv. Vardo draugijos tijos, 3 iš Indiana, 2 iš Mi- 
prisirašė 7 nauji nariai. Ši chigan, ir 4 iš VVisconsin.

s=B
PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I

STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

a. <•»**'t

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUBOKITB PROGA BABARTINfiMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų Indčliai rūpestingai globo Ja- 
mi ir Ilgi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINfi ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

KIO South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. W estem Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
i
1

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MAUZOLEJAI IISIl / : $

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

KREIPKITES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN v. 

Mūsų pastatyta® MONUMENT CO.
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE. 

(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 610S

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

t Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WOEfl 

(1390 k.)
Pirmadieniais ir Ketvirtad. 

8 vaL vak.

M Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Eetnos

lllllllllllllimilllllllHIIIUHIlIHIHIHlllUIIIIII
PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 

PARTICULAR PEOl'UE PREFER PACHANKIS PRODUOTIONS
DISTRIBUTORS OF THB FAMOUS MONTELLO ORANTTB 

Moat Beautiful—Moet Eadurtag—Strongest—Beat In The World.
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITes PRIE —

JOHN W. PACHANKIS |
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN —

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA) REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 Sonth Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPnblic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.: Šeštad. ir Sekm. 9-6 vai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

/ , L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phoae PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3S07 LITUANICA AVE. YARDS 4908

• / L LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
8354 Sa HALSTED ST. 710 W. 18tfc STREET

Telephone YABDS 1419____________________________________

L I. ZOLP
1646 WR8T 46t,h ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 UTUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1198—88

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 

10754 8. MICHIGAN AVH.
Phones: OANAL 2515bones: GAN/ 

OOMMODOI)RE 5765 

PULLMAN 1270
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Keistas įvykis

i Ar išgelbės ji medinė koja?
Sriubų auk ėjai ir adimo 

adatos gali būti naudojamos 
medinių kojų pataisymui, 
bet taip pat gali būti naudo
jami kaipo vagies įrankiai. 
Policija abi galimybes praei
tą pirmadienį pasvėrė, kai 
Terry Beaton, 48 metų am
žiaus, lauks sprendimo.

Beaton truputį kaip ir su
simaišė praeitą sekmadienį, 
kai policija jį rado kito vy
ro kambaryje, Fort Dear- 
bom viešbutyje, 117 W. Van 
Buren. Tarp jo dalykų buvo 
du šriubų suktuvai, adimo 
adata, šviečiamoji lempa ir 
baterijos.

Šriubų šukėj ai, paaiškino 
Beaton, buvo vartojąmi su
vežti šriubus jo medinės kai* 
rėš kojos. Adata buvo varto
jama užsiuvimui. Beaton tai, 
praktiškai atliko; paskui pa
šaukė savo žmoną, kad tą j 
dalyką patvirtintų.

Daugelis viešbučio kam
barių raktai yra panašūs ir 
jo raktas tiko tam kamba
riui, kur jis buvo rastas.

Nežinome valandos...

Mirtis siaučia
t

Gatvėkaryje
Alexander Latkowski, 52 

metų amžiaus, 2430 N. Fran- 
cisoo avė., mašinistas, praei
tą pirmadienį mirė nuo šir
dies atakos California avė. 
gatvėkaryje.

i * * *
Traukinyje

Nicholas Caruso, 69 metų, 
2114 So. Scoville avė., Ber- 
wyn, eleveitorio valdytojas, 
praeitą pirmadienį mirė 
Douglas Park eleveitorinia- 
me traukinyje, netoli Pu- 
laski road.

■ * '* *

Keltuve
Charles Madina, 19 metų, 

4311 N. Western avė., Morri- 
son viešbučio eleveitorio val
dytojas, praeitą pirmadienį 
mirė nuo širdies atakos, kai 
valdė prekinį eleveitorių 
(keltuvą). -

Nubaudė motiną
Chicagoje viena moteris, 

turinti 28 metus amžiaus, 
buvo nusiųsta vieniems me
tams į pataisos namus už 
tai, kad ji palikdavo savo 16 
mėnesių amžiaus vaiką su 
svetimais ir mažai vaiku rū
pinos. Minimos moters vyras 
yra kariuomenėje.

Nežiūrint visų dalykų, po
licija jį sulaikė klausinėji
mui, kai policija rado, kad 
jis turėjo kalėjimo rekordus, 
aštuoniose valstijose, nuo 
1916 metų už kai kuriuos 
darbelius.

Kas Girdėt^ 
Chicagoje ♦

Nuo žaizdų

George Johnson, 39 metų, 
negras, 6421 St Lawrence 
avė., vedėjas pool room, .507 
E. 63rd st., praeitą pirma
dienį mirė kauntės ligoninė
je nuo žaizdų, kurias gavo 
sekmadienį, kai jį subadė ne
pažįstamasis užpuolėjas.

’. * * * ’
Apvogė

Praeitą pirmad'enį buvo 
pranešta policijai, kad iŠ 
Service stoties, 648 N. Wells 
str., buvo pavogta už $800
įrankių ir $85 pinigais.

•• • *
Mirė banke

Michael J. Moore, 66 metų 
amžiaus, 824 Buckingham 
pi., buvęs pašto tarnautojas, 
praeitą pirmadienį mirė nuo 
širdies atakos Lake View 
Trust ir Savings banke, 
3201 N. Ashland avė.

* * ♦»
Apiplėšė taverną

Du ginkluoti plėšikai, 
anksti praeitą pirmadienį, 
surišo Frank Macky^ 55 me
tų amžiaus, taverno janito- 
rių, 3959 Armitage avė., ir 
pabėgo su 36 dėžėmis whis- 
ky, už $1,260 vertės.

* * * 
Ištraukė

Kai Mrs. Bertha Henig, 
1547 E. 61st str., ėjo prieša
kyje 5609 Kenwood avė.; 
praeitą pirmadienį, nepažįs
tamas vyras ištraukė jos 
rankinuką, kuriame buvo 
$23.

* * *
Ieškojo

Praeitą pirmadienį polici
ja ieškojo cab vairuotojo, 
kuris buvo užpuolęs! 36 metų 
moterį, kai ji važiavo jo au
tomobilyje. Ji taip pat pa
reiškė, kad iš jos buvo pa
vogtas laikrodis už $500 ver
tės.

DABAR Yra
Namą Matertjolą UI Dar fenomb Katnomfc! 

Atvykite | asBaą Jardą Ir apMrtUte Ste
ką Ir aalriHą rM| LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IB NAMŲ MATERUOLĄ — 
dfl gandą, porOą, vilką, aklaąą Ir (lėtą. 
PASITABKR SU MUSŲ

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITVINAS.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALRSMANAI 

3039 šb. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-toa vai. ryto Ari 5:30 vai. po pietų

SVARSTO FARMERIŲ ORGANIZACIJŲ SUMANYMUS

Amerikos farmerių didžiosios organizacijos yra patiekusios respublikonų partijos 
programon, agrikultūros sekcijai, keletą naujų sumanymų, kurie dabar svarstomi 
partijos agrikultūros ^komiteto suvažiavime Chicagoj. Prie kalbėtojų stalo iš dešinės į 
kairę: Harrison E. Spangler, partijos nacionalis pirmininkas; kongr. Bruce Hardy iš 
Indiana vals.; senat. R. E. Willis iš Indiana valst.; Bourke Hickenlooper, Iowa valsty
bės gubernatorius; Sumner Sewall, Maine valstybės gubernatorius; senat. Kenneth 
Wherry iš Nebraaka valstybės; Edw.ard J. They, gubernatorius Minnesota valstybės; 
kongr. Clifford Hope iš Hansas valstybės; ir kongr. Augusi- Andersen iš Minnesota 
valstybės. (Acme-Draugas telephoto)

H

Dingę kariai karo 
frontuose

Karo departamentas pra
eitą pirmadienį paskelbė 568 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
dingę Centro Pacifiko, Euro
pos ir Viduržemio apylinkių 
karo frontuose.

Dingusiųjų karo frontuo
se kareivių skaičiuje 23 vy
rai yra iš Illinois valstijos, 2 
iš Indiana, 14 iš Wisconsin.

3 lietuviai sužeisti 
karo frontuose

Karo departamentas pa
skelbė nesenai 24 pavardes 
karių, kilusių iš Chicagos ir 
jos apylinkės, kufie buvo 
sužeisti karo frontuose.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
technikas Edward J. Girkan
tas, kurio motina Mrs. Mary 
Girkantas gyvena adresu: 
4453 So. St. Louis avė., Chi
cago, Stanley S. Galas, jo tė
vas John Galas gyvena adre
su: 3638 So. Paulina st., Chi
cago, ir Adam P. Molis, ku
rio sesuo Miss Bernice Mo
lis gyvena adresu 2157 W. 
22nd place, Chicago.

Aliejus

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse aliejus yra. gamina
mas 25 valstijose iš 48 vals
tijų. •''S®

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė--- a---

A

mv

1

Parduodame Laikrodžius, Laik- 
rodiliua, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Ralomaa Plunks
nas ir Įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS! ,
Turime dideŲ 

ir gerą pasi
rinkimą MuzikalHUry
tų, MudksIMkų Knyg 
Rekordų ir Įvairių ’ 
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrod&Hus, žiedus. Rąžomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
JKWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
t LAFAYETTE M17

Visgi juokdarių esctma ..

Juokingi gyvenimo įvykiai!
Skirtumas

Daugelis Žmonių galvojo, 
kad krautuvės saviniiikas 
pražiopsojo gyvenimo faktą, 
žmonės matė Western avė. 
vištų turguje, 4900 N. Wes- 
tern avė., skelbimą, kuriame 
buvo pažymėta:

“Kiškių kiaušiniai 39 cen
tų tuzinas”, žmonės pašnibž
dėjo savininkui į ausį, ir pa
skui buvo toks skelbimas:

“Kiškiai.
“Kiaušiniai 39 centai tuzi

kė svetimą paltą iš teatro, 
kur minima panelė dirba. Ji 
buvo areštuota praeitą sek
madienį, kai svetimas paltas 
rastas jos čemodane. Ji pra
eitą pirmadienį buvo sulai
kyta tolimesniems klausinė
jimams.

Panelė tvirtina, kad pir
mojo* aprilio šposininkai jai 
įdėjo svetimą paltą į jos rū
bų čemodaną.

Racionu v imo kalendorius

Svarbu žinoti 
šeimininkėms

Mėsa ir riebalai
t . , • •

Raudonos stampos A8, B8, 
C8, D8, E8, F8, G8, H8 ir J8, 
ketvirtoje racionavimo kny
gelėje, dabar yra geros neri
botam laikui (10 punktų 
kiekviena).

♦ * *

Procesuotas

maistas

Mėlynos stampos A8, B8, 
C8, D8 ir E8, ketvirtojo ra
cionavimo knygelėje, dabar 
geros neribotam ir nenusta
tytam metui (10 punktų 
kiekviena).

Mėlynos stampos F8, G8, 
H8, J8 ir K8 geros neribo
tam laikui.

♦ y *

Thečianiftnia^hpl K'd ięw4fl

i mus

nas7

Sunkiu keliu
Vagys su tvirtais musku

lais, bet su mažu protu įsi- 
briovė į Araidwooi pašto 
ofisą, pietvakariuose nuo 
Joliet, savaitės paba:goje, ir 
išnešė 200 svarų seifą, ku
riame buvo už $400 pašto 
ženklų, už $200 karo štampų 
ir $50 cash. Grindyse nebu
vo jokių nubraižymų, tas ra
do, kad vagys seifą išnešė 
rankomis, bet nestumė. Miss 
Alice Dillon, pašto vedėja, 
pasakė, kad vagys nebuvo 
aipdairūa, nes seifas turėjo 
raktukus ir jie galėjo seifą 
stumtis per grindis, bet jie 
to nepastebėjo, ir vagys tu
rėjo sunkiai nešti seifą.

♦ * *
Kas kaitąs?

Viena panelė, kuri turi 17 
metų amžiaus, gyvenanti 
Chicagoje, sakosi, kad ji 
esanti pirmo aprilio (balan
džio) šposininkų auka. Jos 
čemodane buvo rastas vienos 
moters paltas, už $150 ver
tės.

Panelė sako, kad pirmo 
aprilio šposininkai atnešė iš 
teatro svetimos moters pal
tą ir įdėjo į, jos čemodaną. 
Bet kai kas mano, kad jauna 
panelė nudžiovė ar nukniau-

Laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

praeitą pitfnadienį paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų (navy, marine 
corps ir coast guard) sąra
šą, kuriame pažymėta, kad 
16 jūrininkų mirė, 26 buvo 
sužeisti ir 201 dingęs.

Norėjo mergytės, gimė 
3 berniukai

Kai Mrs. Harold Schwartz, 
30 metų, 1805 S. Lawndale 
avė., nuvyko į Michael Reese 
ligoninę praeitą šeštadienį, 
ji tikėjas, kad jai gims mer
gytė.

Bet ji nusiminė, ir net tris 
kartus nusiminė. Mat gand
ras atnešė jai tris vaikus, ir 
visi buvo berniukai, o ji no
rėjo mergytės. Jos kitas vai
kas yra berniukas, turintis 
5 metus amžiaus.

Mrs. Schwartz praeitą pir
madienį pareiškė, kad ji 
esanti vis dar nustebinta, 
kad ne mergytė gimė, o trys 
berniukai.

Plienas
Amerikos plieno produk

cija pasiekė 89 milijonus to
nų 1943 metais.

Kuro aliejus

Aliejaus 4 ir 5 kuponai ge
ri iki rugsėjo 30 dienos.

* * *

Gazolinas

11A gazolino kuponai geri 
iki birželio 21 dienos imti
nai.

B2, BS, C2 ir C3 kuponai 
geri kiekvienas penkiems 
galionams tris mėnesius nuo 
to laiko, kai jie įėjo galion. '

* * ♦
Batai•" % A , )« • i* t, ,» »

Stampa 18 (pirmoje kny
gelėje) baigiasi balandžio 30 
dieną. Airplane stamp 1 
(trečioje knygelėje) dabar 
galioja ir gera vienai porai 
batų gauti neribotam laikui.

• * *
Cukrus

Stamp 30 gefa 5 svarams 
cukraus gauti per neribotą 
laiką.

Stamp 31 gera 5 svarams 
neribotą laiką.

Spare stamp 37 dabar ge
ra 20 svarų cukrui gauti ke- 
navimui, kreipkitės į vietos 
boardus. • ,

Stamp 40 gera 5 svarams 
cukrui gauti kenavimui, ne
nustatytas' laikas stampos 
naudojimui.

VELYKŲ NUMERYJE
Šioje vietoje bus 

"LIETUVIŠKO ŽYDUKO”

SJVARBUS
PRANEŠIMAS

Kas link Senelių Prieglaudos reikalo.'

TEMYKITE!

X Kad “Draugas” įdo
mus, rodo dar vienas fak
tas: Marąuette Park viena 
biznierka pasiskundė išne
šiotojui, kad pastaruoju lai
ku pradėjo dingti jai anks
ti rytą atneštas “Draugas”. 
Vadinas, yra ir Laikraščių 
vagilių, kurie dykai nori ži-^ 
noti, «kas visam pasauly ir 
aplink mus dedasi.

X Jokūbas Poczulp, biz
nieriuj 6924 So. Fairfield 
Avė., šiomis dienomis gavo 
nuo savo žmonos praneši
mą, kad Louisiana valsty
bėj jo duktė Genovaitė ir 
žentas Benediktas Ruzgiai-^ 
Velykoms susilaukė dova
nos — dukrelės. Mrs. Po
czulp dar žada aplankyti sū
nų seržantą ir marčią Kali
fornijoj ir kitą sūnų tarnau
jantį Navy Coast Guard.

Mrs. S. Poczulp turi sma
gias vakacijas, sveikina vi
sus su Šv. Velykom.

X Marytė Katauskaite, se 
šuo kun. P. Katausko, kle
bono Chicago Heights, .111., 
lietuvių parapijos, buvo iš
vykus atostogų į Floridą, 
kur smagiai laiką praleido 
ir gerai pasilsėjo. Ji visuo
met esti labai “busy”. Die
nomis dirba, o vakarais dar
buojasi grožio Balione. Da
bar prieš Velykas ypatingai 
daug darbo.

X “Mūsų gerasis” — to
kiu vardu smagi komedija 
bus atvaidinta šv. Kryžiaus 
parapijos salėj, gegužės 14 
d. Vakarą rengia ir kome
diją vaidins Sodalicija ir pa-^ 
rapijos (šv. Cecilijos) cho
ras. Taigi, vakaras bus su
dėtinis.

X Petras Šliogeris, senas 
West Side gyventoji® if 
veikėjas, neužilgo žada iš
sikelti į Marąuette Park, 
kur įsigijo didelį namą. Se- 
niau Petras tarnavo Metro- 
poHtan State Banke, o da
bar — Standard Federal 
Savings and Loan įstaigoje. 
Jo žmona yra žymi para
pijos darbuotoja.

X Sgt. Leopoldas Čibiras 
Ir jo brolis Edvardas, buvę 
Šv. Kryžiaus parapijos cho
ristai, dažnai parašo laiškų 
iš kariuomenės tėvams, bro
liams ir net dovanų parsiun
čia. Leopoldas šiuo metu 
randasi New Guinea, o Ed
vardas — Ifalijoj.

X Chester Vertelka, gy
venęs adresu 6554 West 65 
St., tarnavęs leitenantu A- 
merikoe karo aviacijoj, šio- ' 
mis dienomis mirė. Lavonas 
bus parvežtas į Chicago pas 
tėvus ir iš čia palaidotas 
šv. Kazimiero kapuose.

X H a r r i e t Pierzynsld 
(Kriaučiūnaitė — Ed ir Phil 
Krauae sesuo), susilaukė 
sveiko 9 svarų sūnaus. Mo
tina ir sūnus jaučiasi gerai. 
Pierzynskių šeimoj dabar 
bus keturi sūnūs.

X J«ana JeouJaitienė, ma
mytė Sally Jesulaitės, žiną 
mos Town of Lake jaunimo 
veikėjos ir šv. Kryžiaus pa
rapijos Sodalicijos iždinin
kės, po operacijos sveiksta.




