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RUSAI ISILAUZE I ODESSA
Japonai varosi gilyn Indijoje

Vis dar žygiuoja į Imphal bazės pusę
NEW DELHI, bal. 6.—Į 

Indiją įsiveržę japonų dali
niai, kurie sakoma jau ran
dasi 40 mylių gilyn Indijoje, 
varosi įt svarbųjį Bengal- 
Assam geležinkelį, matomai 
norėdami nukirsti tą kelią, 
kuriuo pristatoma reikme
nys amerikiečiams ir kinie
čiams kariams Burmoje.

Britai ir indėnai kariai be 
poilsio, kaujasi su japonais, 
kad sulaikyti jų žygiavimą 
Kohima ir Imphal link.

Kiti japonų daliniai, anot 
raportų, jau pasivarė gilyn 
į Naga kalnus, kur jų did
žiausias spaudimas prasidė
jo. Priešakiniai japonų dali
niai randasi tik 80 mylių 
nuo Dimapur, ajpie kurį su
kasi visa Bengal-Assam ge
ležinkelio linija.

Londono rytiniai laikraš
čiai rašė, kad vieškelis jun
giantis Dimapur ir Imphal 
buvo japonų perkirstas.

Nežiūrint didelių nuosto
lių ir kartas nuo karto at
mušimų, japonai vis ryžtin
giau spaudžiasi į Imphal ba

LAIVAI PASIEKS ESCANABA PRIEPLAUKAS Sugavo nacius paskutiniam uoste
Išmuša priešus sugautus Skala spąstuose

zę. Lord Louis Mountbatten 
štabas pranešė, kad japonų 
spaudimas visu 200 mylių 
Manipur frontu padidėjo, ir 
britų ir indėnų) karių kon
tratakos atmetimui japonų 
nuo 15 mylių ilgio dalies 
vieškelio vedančio iš Imphal 
į Kohima nepasisekė.

Japonai matomai siunčia 
rezervus konsolidavimui sa
vo pozicijas prie tos kelio 
dalies. s

Aršioms kovoms bevyks- 
tant Manipur liauka tarpe 
Imphal ir Kohima, britai ir 
indėnai kariai taipgi kauja
si su priešu, kuris atakuoja 
aplink kelią iš Tiddim į 
šiaurę iki Imphal. Komuni-
lMtsrn ftakė Atsilaikoma nrieš u- S- PakraščiU sargybos laivui “Almond” pralaužiant ledus, laivai “P. D. Block” ir 

' . v. |“E. J. Block” pradėjo plaukiojimą Great Lakęs ežerais, ir plaukia į Escanaba, Mich.
japonui atakas, bet pripaži-| rūdos prieplaukas, išvežti rudį, kuris žiemos metu buvo ten geležinkeliais su-
no, kad gynėjai traukiasi vežtas Gary ir rytiniem plieno fabrįkams. (Acme-Draugas Telephoto)
atgal į Imphal klonį, j pie
tus nuo1 gręsiamos bazės.

Pripažįstama, kad jeigu
japonai perkirs Bengal-As- 
sam geležinkelį, kurį ope
ruoja Amerikos armijos da
liniai, susidarys didelis pa
vojus sąjungininkų jėgoms 
šiaurinėje feurmoje.

Indėnai prasimušė Sąjungininkų bombos 
atgal į Imphal užmušė savus karius

NEW YORKAS, bal. 6.— 
Britų radio pranešė, kad 
17-tos indėnų divizijos ka
riai, kurie per tris savaites 
buvo japonų afpeupti, prasi
mušė per priešo linijas ir 
pasiekė Imphal basę.

Sąjungininkai puola 
vokiečius Italijoje

NEAPOLIS, bal. 6.—Są
jungininkų paitrolės, atakuo 
damos nacių (pozicijas vi
suose ItaHjos fronto sekto
riuose, suduoda priešui di
delius smūgius.

Patrolių atakos daromos 
po 48 valandų artilerijos 
baražo, kuris suaižė vokie
čių fronto pozicijas, reikme
nų vežimo kelius ir susisie
kimo linijas.

Gen Sir Henry Maitland 
Wilaon, sąjungininkų koman 
dierius šiame fronte, prane
šė, kad sąjungininkų lėktu
vai vakar padarė suvirš 
1,000 skridimų, jų tarpe ir 
ataką ant Ploesti apylinkės, 
Rumunijoje.

SĄJUNGININKŲ STABAS 
Neapoly, bal. 6. —Sąjungi
ninkų aviacijos Viduržemy 
komandierius, Gen. Ira G. 
Eaker, šiandien pranešė, kad 
sąjungininkų bombos per 
klaidą užmušė nepasakytą 
skaičių sąjungininkų karių.

Kitos bombos nepataikė į 
Cassino taikinį dėl “mecha
niškų kliūčių,” o kitos, ku
rios krito Venafro apylinkė
je, buvo ten numestos per 
klaidą.

Sako jau nustatė 
invazijos laiką, vietą

LONDONAS, bal. 6.—Čia 
jaučiama, kad sąjungininkų 
aukštoji komanda jau bus 
nustačiusi Europos invazi
jos laiką ir vietą. Britai sa
ko jie matą amerikiečių ka
rių įtempimą.

Amerikiečiai kariai vei
kiausiai bus vieni pirmųjų 
siunčiami< pulti Hitlerio 
“Festung Europa.’

NORI BAIGTI STREIKĄ
LONDONAS, bal. 6. — 

Kuro ministeris G w i i y m 
Lloyd George pranešė par- 
liamentui, kad streikai karo 
metu negali būti pateisina
mi. Iš vyriausybės žygių 
matosi, kad imamasi prie
monių baigti didžiuosius 
streikus anglies kasyklose

PUOLĖ PAS DE CALAIS APYLINKE
Virš Austrijos numušė 157 lėktuvus
LONDONAS, bal. 6. — 

Amerikos Libarator bombe
riai antrą dieną iš eilės šian 
dien atakavo Prancūzijos 
Pas de Carais apylinkę. Bom 
bėrius lydėjo didelis skai
čius Amerikos naikintuvų.

Amerikiečių ataka buvo 
išnešta kelias valandas po 
to, kaip britų Lancaster 
bomberiai grįžo iš naktinės 
atakos ant didžiulių nacių

Munkijos sprogimas Prasidės submarrmį
užmušė aštuonis

HASTINGS, Nebr., baL 6. 
—Sprogimas^ vienam gele
žinkelio vagone išsprogdino 
vieną sandėlį, kuriame buvo 
sukrautos minos ir .vandeni
nės bombos. Sprogimai įvy
ko laivyno amunicijos stoty 
šiandien. Trys asmenys bu
vo užmušti, o penki dingo, 
ir skaitomi žuvę.

Anot kapt. D. F. Patter- 
son, stoties komandieriaus, 
38 asmenyn buvo sužeisti, 
trys kritiškai. Padaryta nuo 
stolių už $50,000.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
16 CHICAGOS — Wendell

Willkie sakėsi jam šiuo lai

ku rūpi tik grįžti į savoln-

atakos — Knox
U.S. LAIVYNO BAZE 

Bsrmuda, bal. 6.—Laivyno 
sekretorius Kncx šiandien 
įspėjo, kad Vokietija kon
centruoja savo laivų staty
bą ant submarinų produkci
jos, ir pranašavo, kad są
jungininkai gali “greitu 
laiku“ tikėtis naujos sub
marinų atakų kampanijos.

Sekretorius Kncot kalbėjo 
trijų metų nuo šios bazės 
įsteigimo sukakties minėji
me, ir sakė mes bombavome 
jų įrengimus ir fabrikus, 
bet jų submarinų statyba 
nieku būdu nesustabdyta.

diana ūkį, kur jis norįs pa- 
ir laivų statybos fabrikuose. akerin kukurūzų.

IŠ PEARL HARBOR. —
Laivyne lėktuvas nuskandi
no japonui tankerį prie Truk. 
Kiti lėktuvai atakavo Dub- 
lon salą Trak atoly, Ponape 
saką, ir keturias japonų lai
komas Marshall salas.

NEAPOLIS, bal. 6—Są
jungininkai sekmadieny nu
mušė 157 nacių lėktuvus 
virš Steyr, Austrijoj. Ori
nės kovos tęsėsi apie valan
dą ir 40 minučių.

Vakar dienos atakos metu 
sunaikinta kitas , 40 nacių 
lėktuvų, kurie pakilo prie
šintis amerikiečiams, kurie 
puolė geležinkelius prie Plo

Ift LONDONO — Berlyno 

radio sakė sąjungininkų lėk 

tavai atakavo taikintas Jir- 

gosiavijoje. Nėra sąjungi

ninkų patvirtinimo šiai ži

niai. >

Sąjungininkų pranešimas 
minėjo ataką ant Bulgari
jos.

KALENDORIUS
Balandžio 7 d.: Didysis 

Penktadienis, Šv. Epifani- 
jn»; eenavės: Minvydas.

Balandžio 8 d.: Didysis 
šeštadienis, Šv. Dlonizijus; 

senovės: Staugirdas.

ORAS
Dalinai ūkanota, šilčiau.

16 NEAPOLIO — Italijos 
policinių- partijų vadai suti
ko įeiti į vyriausybę, kariai 
vadovautų karaliaus sūnus, 
jeigu karalius atsistatydina

Ift LONDONO —- Ameri
kos lėktuvai numetė 600 to
nų bombų ant Prancūzijos 
Pas de Galais kranto. Visi 

gtai grįžo.
Ift PEARL HARBOR. —

esti, Rumunijoje.
lėktuvų taisymo fabrikų' _ , , . ., _ . , Padarytos nuotraukos paprie Toulouse. pietinei Pran , , , . , . ._ i ,«ix. i rodo, kad bombos pataikė į _ y . .. . .euzijoj. Didieji lėktuvai nu- , ... . . D»? Šoviniai iš japonų pak-.: . . .. . tankinius vagonus, pataisy-, ,metė tonus sprogstančių ir o n „m,- i
padegančių bombų ant tai
kinių.

Britų lėktuvai tuo pat me
tu nume‘ė minų priešo val
domuose vandenyse. Tik vie 
nas britų lėktuvas negrįžo į 
savo bazę.

naščių patrankos pataikė į

Amerikos naikintuvą, kuris

priplaukė prie Wot> atolio,
Narshalhios-*, gelbėti van-

x , .... denio nnsileldnsį lakūną,

aliejaus tanko «ndSIIU Ir kMuo|fe,

mų fabrikus lr kitus svar
bius geležinkelių punktus 
Ploesti mieste. Buvo paste
bėta sprogimai ant netolimo

municijoe fabriko.
PIRKITE KARO BONUS!

į Japonus, ir lakūnas buvo 

išgelbėtas.

MASKVA, bal. 6.—Prie
šakiniai rusų kariuomenės 
daliniai įsiląužė į Odessa 
priemiesčius ir kovoja ten 
rastus nacius.

Gen. Malinovskio kavale
rija ir lengvieji tankai va
rosi į tą Juodos jūros uostą 
iš trijų pusių, žygiuodami 
iš pozicijų tik 9 mylias nuo 
to metropolio centro.

Malinovskio armijos deši
nioji dalis stumiasi perdiun 
blą į vakarus, į Odessa-Ovi- 
dopol geležinkelio pusę. Tas 
geležinkelis yra paskutinis 
nacių pabėgimo kelias į Ru
muniją.

Nors Odessoje sugauti vo
kiečiai ir rumunai kariai ir 
pasiektų Ovidopolį, (jie vis- 
tiek turėtų rizikuoti kelionę 
laiveliais į| Akkermaną ir 
tuomet vienų bėgių geležin
keliu į Rumuniją.

Rusai iš užimto Razdel- 
naja, 38 mylios į šiaurvaka
rius nuo Odeaeos, pasivarė 
pistvakaruosna ir užėmė 
Strassburgą, kuris dominuo 
ja šoninį kelią iš Odessos į 
riraspoų, prie žemutinio 
Dniestro.• •

Jeigu vokiečiai vartojo 
savo senąją taktiką, ašies 
viršininkai veikiausiai bus 
apleidę savo kariuomenes ir 
išbėgę laivais ar lėktuvais.

Keturi rusų daliniai taiko 
į Odessą, bet artimiausieji 
atrodo tie, kurie varosi Ku- 
jalnitski ežero krantu iš už
imto Kubanka.

Į šiaurvakarius nuo Odes- 
ses, kur rusai yra apsupę 
vokiečių ir rumunų dalinius 
Skala apylinkėje ir Tarno- 
polio mieste, sniego pūgos 
baigėsi ir rusai skuba prie
šo karius išmušti.

Prašo sudaryti 
graiku vyriausybę

LONDONAS, bal. 6. — 
Graikų informacijos biuras 
pranešė, kad Graikijos k>a<- 
ralius Jurgis šiandien pas
kyrė Sophocles Venizelos 
premjeru ir prašė jį suda
ryti vyriausybę užimti vietą 
buvusio Premjero Tsoude- 
ros kabineto, kuris rezigna
vo.

Murphy bus aliantų 
patarėjas Alžyre

ALŽYRAS, bal. 6.—Rob- 
ert D. Murphy, huvęs Ame
rikos atstovas sąjungininkų 
pataiiamoj taryboj Italijoj, 
atvyko į, Alžyrą, kur jis bus 
politinis patarėjas sąjungi
ninkų komandos viršininko 
štabe Viduržemyje. Jo’ vietą 
patariamoj taryboj užėmė 
Alexander C. Kirk, Ameri
kos Ministras Egiptui.

BOMBOS SUAIŽĖ 1 JAPONU BAZES
Atakavo Wewak, sunaikino lfl lėktuvų
PEARL HARBOR, bal. 6. 

—Pranešimas iš Adm. Ches 
ter W. Nimitz štabo sakė 
laivyno didieji lėktuvai pdr-

šiaurrytinėj Naujoj. Gvinė
joj. Japonų priešlėktuvinės 
patrankos nepaleido nė vie
no šūvio į amerikiečius, nors

madieny numetė 60 tonų pirmiau visuomet gausiai 
bombų ant keturių japonų šaudydavo į mūsų lėktuvus, 
bazių Maroh.aH salose. Trylika japonų lėktuvui

Tai buvo iki štai didžiau- buvo ®tu»ikinta ant žemės 
šia ataka ant tų bazių per ten, ir bombos rukšlė dide-
vieną dieną.

SĄJUNGININKŲ STABAS 
pietvakarių Pacifike, bal. 6. 
—Gen. Douglas MacArthur 
šiandien pranešė, jog Ame
rikos didieji bomberiai an
tradieny numetė 206 tomis 
bombų ant Wewak bazės,

liūs gaisrus. Vienas grįžęs 
dalinys sakė Wewake japo
nams liko tik du lėktuvai.

Pietryčiuose, australiečių! 
kariai, kurie varosi Naujos 
Gvinėjos krantu į priedo 
Madang bazės pusę, dabar 
randasi tik 9 mylios nuoBo- 
gagjim, 20 mylių Ji pietus 
nuo Madango.

Princas pasisiūlė

LONDONAS, 
lijęs Princas Humberto va
kar pasisiūlė užimti Italijos 
karaliaus vietą, vietoje sa
vo tėvo, dabartinio kara
liaus Victor Emmanuel. Tas 
pasiūlymas atrodė juokin
gas grafui Carlo Sforza, 
Benedetto Croce ir kitiems 
liberafkj vadams, kurie rei
kalauja, kad karalius abdi- 
kuotų ir būtų, sudaryta re- 
gentūra, o į karaliaus vietą 
būtų paskirtas Humberto 
jaunasis sūnus, Neapolio 
princas.

Pas Humberto randasi 
tokie pat trūkumai kiippas 
jo tėvą, ir prie to jis buvo 
net tampriau susirišęs su 
fašistais. Kai kurie jo pa
daryti pareiškimai po są
jungininkų išlipimo Saler- 
noje praeitą rudenį parodo, 
kad juo negalima pasitikėti.

Hull kalbės per 
radio sekmadieny

WASHINGTON, bal. 6.— 
State Department šiandien 
pranešė,. kad sekretorius 
Hulb ateinantį sekmadienį 
sakys 45 minučių radio kal
bą apie užsienių politiką.

Jo kalba bus girdima 5:30 
po (pietų, Chicagos laiku.

MacArthur tyli W . 
Willkie išsitraukime

SĄJUNGININKŲ STABAS 
pietvakarių Pacifike, bal. 6. 
—Joks komentaras negau
tas iš Gen. Douglas Mac
Arthur štabo dėl Wiscomin 
rinkimų rezuPiatų, ar Wen- 
dell Wiltkie pareiškimo, kad 
jis nebeieškos nominacijos 
prezidentūrai.
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IS KITU KOLONIJŲ GYVENIMO
Pas vakaru lietuvius riam nerastum jo straipsnių 

lietuviškuose laikraščiuose. 
Jisai yra vienas didžiausių 
mūsų spaudos rėmėjų. Jis 
buvo {pirmutinis a. a. kun. A_ 
Baltučio padėjėjas Gimimo 
Panelės Švenčiiusioe para-

Omaha, Nebr. — šv. An
tano lie.uivų parapija nepa
prastai gražiai gyvuoja. Kle 
bonas, seselės ir parapijie
čiai ruošiasi prie didžiausios
Katalikų Bažnyčios šventės pįjoj 
— Velykų. _______

Viai Omaha miesto lietu- Siomis dįenomifl seselės 
viai gali džiaugtis sayo nu- Vincenta ir Gabrielė aplan- 
veiktais darbaiš ir dėkoti įg Omaha seseles vienuoly- 
Dievui už suteiktas malones. no raikainiR
Velykų rytą šeštą valandą
visi bendrai sugiedos links
mą Aleliuja.

Miko JusevįčiauB žmona 
Marijona išvyko į Lcng

Omaha lietuviai daug yra , Island, Nevv York, aplanky-
nuveikę Bažnyčios ir lietu
vių tautos reikaluose. Pasi
šventimas ir darbštumas sa
va pareigose padarė gražios 
pažangos. Parapija geram 
dvasiniam ir finansiniam 
stovy. Seselių. Kazimieriečių 
darbuotė mokyklos reika
luose labai girtina.

Kleb. kun. Juozapas Juse
vičius tikras Bažnyčios ir 
tautos vadas. Jo darbai vi
siems žinomi. Dar būdamas 
kapelionu Šv. Kryžiaus ligo
ninėj, Chicagoj, jis parašė 
tris knygutes: “šventų Mi
šių Auka.”, “Dievo ir Arti
mo Meilė” ir “Ligonių Pa
guoda”. Nėra mėnesio, ku-

ti savo brolį Kazimierą Za
karą kareįvių ligoninėj.

Parapijos vaikų darželis 
turi arti keturiasdešimta 
mokinių.

Velykų rytą klebonas kun. 
J. Jusevičius laikys Prisikė
limo Mišias 6 vai.

Jonas Stoškus

SVEČIAI IŠ CHICAGO
Kovo 26 d. pas mūs kle

boną viešėjo svečiai iš Chi
cago: detektyvų kapitonas 
Eugene Barry su žmona h 
Edwufd Barre tt su žmona 
Pastarojo žmona yra buvus 
mū® klebono mokytoja — 
tyčerka.
VIK RŪPINASI

Povilas Petrėnas vis dai 
rūpinasi “dzūkų karslhim* 
Sako, Velykos netoli, o p< 
Velykų/ ko gera, gali apsi- 
ženyti. Jei taip atsitiktų 
sako, spendinčiru jo vesele 
ištisą šimtinę’
VISIEMS PASAKAU

Kiavo 30 d. mačiau ir vi
siems rockf oi diečiams pi a- 
nešu tokį dalyką. Jokūbas 
Jezukevičius su v>ežms P 
Jaseliūniene iž Kenosha 
Wis., drauge tėdėjo. meiliai 
kalbėjos, arbatėlę gėrė ir 
sykiu
dencą vaišino Well... pava
saris... Kiekvienas p'ukšte- 
lis liiksma’ tiaužkn liz.',-'lį 
taisos sukti, i Velykos neto
li. Lauksim linksimus nau
jienos.

CHICAGOJE
'Lietuvą-Tėvynė''

artistai

VINCAS BfiKUS

lėmus už surengimą gražios 
programos; vaikučiams už 
išpildymą programos; biz
nieriams Prosevičiams už 
aukojimą mėsos; narėms už 
aukas vakarui; S. Stonkie
nei, J. Urbai, Vilimienei, 
Karan&uskienei, Pinaitiejnei 
ir visoms kitoms, kurios kar
kiu nors būdu prisidėjo prie 
žios vakarienės; šeiminin
kėms už skanius valgius ;• 
mergai, ėms už patarnavimą 
prie stalų; visiems už atsi
lankymą ir aukas; taipgi ir 
visoms mano komisijos na
rtas, Sophie Knapp

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the Bne of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOVVROOMS IN 
HERCUANDISE KART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

nudriko Radlo Valandas: *
W.H.F.C 1420 Kilocyclea —

ketverge, 7 vai. vakare.
W.C.F.L.. 1000 KUocyelea —

Nedfilloj, v:80 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

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

Jevvelry, Deimontų lr Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šj Pavasarinį SI Metų

IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

Utarnikais, Ketvetgais ir Suba- 
tomis iki 0:30 vai. vakare.

Mirga-marga ii 
Rockford, III.
LAUKIAM VELYKŲ

Visi laukiam Velykų. Pir
ate® šv. Mišios Ve'ykoee bus 
5 vai. ryto. Antros — 10 v.

Gavėnioj žmonės prisilai
ko rimties. Bet po Velykų 
prasidės veikimas.
PAVYKO

Kovo 20 d. Amer. Lia> 
Tarybos skyriaus kauliukais 
žaidimo pramoga gerai pa 
vyko. Pelno liko $51.00. Ge
ra pradžia Lietuvos reika
lams.

SAJUNGIETfiS AUKOJA
Moterų Sąjungom 9 kuo

pa aukcjo $25 Amerikos R. 
Kryžiui. Moterys visuomet 
“bytina” vyrus aukomis ir 
veikimu.
PARAPIJOS PIKNIKAS

Federacijos skyriaus su
sirinkime parapijos trusti
sas J. Milašis pranešė, kad 
šįmet parapijos piknikas 
bus tik vienas ir jis bus bir
želio pabaigoj Sweet parke. 
Jei, dėl stokos gazolino, ne
galima bus cutomobiliais 
nuvažiuoti; tai eisim pėsti. 
Parkas netoli — tik už tri
jų mailių.
bu vyskupai MUS 
BAŽNYČIOJ

Gegužės 7 d. mūsų baž
nyčioj bu3 didelės iškilmės 
Tą dieną septyni šimtai 
Knights of Cclumbus narių 
bendrai eis prie šv. Komu 
nijos. Po visam para pijo' 
sa'ėj f.urės bendrus p.’sry 
čius. Iškilmėse dalyvaus ir 

du vyskupai.

DABAR Yru Geriausia* I ji Ik m Pirkti Pirmos Rflšiės 
Namų Materijolą UI Dar temomte Kainomis! 

Atvykite | mflsų Jardą tr apėllrttdts sta- 
ką V ankštą rflš| LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garnių, porėtų, vilkų, skiepų tr fletų. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS

APHOKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY UTWINAS,

General lianagar

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

S099 SO. HALSTED BT. TEL. VICTORY 1271 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 6:30 vai. po pietų

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
' ABITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

dėl . ..
1944

SUPREME
SAVINGS aad LOAN 

ASSOCIATION

fE 3g

HIAPGCTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - USD kilos.
SEKMADIENIAIS — ftno 1 

lkl 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nno 

9:80 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadleniais ano 7 lkl 8 v. v.

Vincas Rėkus turi atlikti 
geroką kelią, kad dalyvauti 
repeticijose brolių Vefiotų 

Draugo” korespon -Į. ofise, nes jisai gyvena 1905 
W. Wabinsia, o broliai Ve- 
Sotai laiko repeticijas “Lie
tuvą-Tėvynė” savo ofise, 
3133 So. Halsted, Lietuvių 
Auditorijoj.

Rėkus yra gabus artistas 
ir režisierius. Taipogi darbš
tus narys daugelio dra,ugi- 
jųt Bevelk kiekvieną vaka
rą jis dalyvauja susirinki
me, tačiau randa laiko ir sa
vo rolę gerai išmokti.

Pamatysite Vincą Rėkų 
brolių Vefiotų perstatyme 
“ LietuvarTėvynė ” Velykų 
sekmadienį, balandžio 9 d., 
Šokai salėj, 2345 So. Kedzie 
Avė. Pradžia 5 vai. vakare.

LAinoTUVf:'.o
Kovo 28 g. buvo laidotu

vės Onos Lizickimės. Į 
Spring Valley, III., velionę 
lydėjo keturi kariai ir val
stybė* policininkas Pui lo
kes dėkoja kun. K. Juozai
čiui t>ž gražų patarnavimą 
Kur Kwinr, Spring Valley, 
111., taipgi vdionę pasitiko 
prie šv. Orios bažnyčios. Po 
pamaldų nulydėta j kapus. 
Dėkoja' ir visiems atidavu- 
sieirs velionei paskutinį pa
tari) avimž. , Koresp.

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

ToL Virginia 2114 
4148 Archer Avė.

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PĄRK

Su Ineome taksais lr kitais rei
kalais, kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Padėkę Oll
<; J

Marąuette Park. — aRD 
8 skyr. sidabrinio va jaus va
karienė kovo 26 d., pasisekė.

Didžiau dėkojame klebo
nui kun, ^Jurgiui Paskaus- 
kui už visokeriopą paramą 
ir patarnavimą, kaipo va
karo vedėjui; kapelionui B. 
Urbai už atsilankymą ir kau 
h>ą, adv. J. J. Grish, dr. J. 
J. Simona i Čiui ir Jonui Stoš
kui už kalbas; vietos sese-

Phone Virginia 9498 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATHS

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

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, aulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th St. Kampas S. Paulina St.
A. P. CZESNA, Savininkas

PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

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

EXTRAI EXTRA!

r- >

Permainytas 

vardas lr
;...adresas.

. • - f' riIJetavttkas 
> £ Žydukas —

N. RANTEI} 
savininkas.

jąfilMKITE
SENĄ

ntfcTuviu
dšauoą.

MONARCH UQŲ0R
8529 So. Halsted St. >

Phon« TAROS (054

,,įT, 7. .22
Red. 8868 6fc Tnlman Ari. 

fca. teL GBOvaklll 0817 

Offloe TaL HEMloak 4848

Ofi. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFIAO Valandos 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia suditarus
2428 Weat Marąuette Road

=±=s=
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Via! 
geria lr mėgau AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr. 5
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholeaale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą lr teisingą patarnavimą.

24M W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMS!
Tik Vien* por* aklų visam ryven’- 
mul. Saugokite jaa leladaml tler- 
aamlnilou ja* ihodbl-iUiklaHal* 
metodą, kuri* rvnSj.mo mdkalaa 
fall autetktl.

m metai Patyrimo 
pririnkime akinių, korte pvaftall- 

ttė vlaų akių |«entp(m«.

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

OPTOMETRISTAI

1801 Se. Ashland Avenae
Kampa* ll-toa

Tderonna: CANAI, 0511, Ohleaco 
QFlkO VALANDOO:

Kaadlen 1:11 a. m. lkl 1:10 p. aa. 
Tmėlad. lr Mtad. a. aa.:. . .  . JM M* » <

MARGUČIO ofiso
6755 S. Wesiem Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehilI 2242
ftt "■ f ■' ■ B ' ' 'u f ■■■■-—■‘•'t

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

OFISO VALANDOS:
2 fld4 Ir nuo 6 Iki 8 vaL vak. 

, Nedėtomis pagal ratarlj , 
Cfcftea M. YABds 4787 
Namų TM. PROapeet 1900 

M. YARda 2246

DR. C VEZELIS
Dantistas

4645 So. Ashland Avenae
. arti 47th Street 

Vėl: nno 9 vai. ryto Iki 8 vai. Vak.
Trečiadieni pagal sutart}.

Ofiso Tel. VlRginia 0086 
Residencijos Tel.: BETerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Areher Avenae 
Ofbo vali 1—8 lr 8—8:80 P.M. 

TreOadlaiilala pagal sutartį

TeL YARda 5921
t KJGNtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
•YDYTOJAJ3 IR CHIRURGAS

vai.: nno 1-3; nuo 6:30-8:80 
756 West 35th StreeJ

DR. G. SERNER
tnSTUVlS AKIŲ GYDYTOJAS 

M metų patyrimas

Tali Tardė 1828
Pritaiko Akinius. 

Kreivu Akis 
Ištaiso.

Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. ( 

Kampu 34th Street 
Valandos aito 10 iki 4; nuo 6 iki 8

Sekmadienyje pagal sutarti.

TaL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2281 W. Cermak Rd. >
Valandos: 1—8 poptotirT—8 v. v. 
lekaaėL, Trečiai ir Beėtadie^s

j vakarais .ofisu nidarytaa. 
REZIDENCIJA

TaL CANaI 0257 . ,
Rez. TeL: PROspeet 6658

DR. P. Z. ZALATORIS*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL 
Raddendja: 6660 S. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 y. ryto iki 3p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3148

DR. V. A. SIMKUS

744 Weet 86th Street 
VaL: 11-13; 24; ir 6:30-8:30 

Pienadleniais—2-4 ir 6:30-3:30
šventadienius—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame aavo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMIock 8700
Rez. tei. PROspeet 6080
Jei neatsiliepiA, šank SEEiey 0484

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6156 So. Kedzie Avenne

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

Ofiso TeL .... VlRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nite 2:00 lkl 8:00 vai 
Trečiad. ir Sekm. tik susitAriua

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte, 2A, 7-9 P. M. 

1147 S. Halsted SL, Chlcagė 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

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

DR. CHARIES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4728 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonu: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—
Res. TeL: MIDvrey 2880

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto. nuo 2 iki/ė- 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 

Ofiso Tel. LAPayette 3210
Td. LAPayette 0004 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Benkite: KEDzle 2868

VALANDOS:
Pirm.. Antr., Ketvir. 6 Iki 9 vak.; 

Penktad. 8:30 iki 0:30 vak. 
šeštad. « vaL 0d 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

žmogaus oharakteriB aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokias

J. W. Goethe,
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED PER SMARKŲ ŠAUDYMĄ GELBSTI SUŽEISTĄJĮ

DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

HKLP WANTED — VTBAI HELP VVANTED — VTBAI HELP WA!fTED — MOTERYSJ

“DRAUGAS" HHLP WAHTBD

HELP 1VANTED — VTBAI

PAKUOTOJŲ IB 
SHIPPING ROOM PAGELB.

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

•«0 W. LAKE ST. HAT. 7241

PAGHBĖKIT MAITINTI SAVO SŪNUS
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

★ ★

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterim* iki 80 
metų senumo. Valandom: nno 5:210 
vakare Iki 12:00 valandos naktj. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ

. GENERAL GARAGE 
VYRO

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

SERVICE 
1912 S. Jourdan Ct Canal 7589

HENRY DISSTON & SONS

VYRŲ

REIKIA
DIRBTUVES DARBAMS 
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS 
PASTOVUS DARBAI 

ATSUAUKIT

111 N. JEFFERSON ST.

LANoįr PLOVftJŲ 
'“•Patyrimo nereikia

Gera mokestis. Atslftauklte 
• Tlmekeeper’s Ofisan

EDOEWATER BEACH HOTEL 
5849 Rherlds* Bd.

Vyrų . Į
SU AR BE PATYRIMO

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

ir puikios darbo sąlygos.

CHICAGO PORCELAIN 
ENAMELING CO. 

29UN.MAJOB

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS
SAND BLASTERS

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ 

Pūao laiko dariial

SvarM pramonė
Atslftauktt darbo dienomis nuo a reto 
Iki B pp. arba ftefttad. Iki 11 plotų.

2742 W. Mth PLACE
Atslneftklt gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

Uniformos
Valgi* dykai.

Amžių* 20 lld 80 metų. 
Dienos, vakarais ar uaktinimla

valandomis

Atslšauldt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
Pirmad. visą dieną Penktad. 

8:90 ryto Od 5 pp.

RECEIVING KLERKŲ 
STOCK VYRŲ 
BANDERS

DŽENITORIŲ 
ORD 
SHO

ŠVARIOS DARBO SĄLYGOS 
VALGIS KAŠTO KAINA

ORDERIŲ PILDYTOJŲ 
IVELERS

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

ILG ELECTRIC VENTILATING 
COMPANY

REIKALAUJA

★ ★
SHIPPING IR STOCKROOM DARBININKŲ

★
DIENĄ IB NAKTJ JffFTAI 
190% KARO DARBAI

KOMP ANUOS CAFETERIJA PATYRIMO NEREIKIA 
PASTOVŪS DARBAI GEROS DARBO SĄLYGOS

PO KARO ATEITIS

2650 N. Pulaski Rd.

VYRŲ IR VAIKINŲ
UŽDIRBSIT $40 IKI $45'

, J SAVAITĘ
Pastovūs darbai, 52 savaitės 

j metus, užtikrinta dabar
ir po karo. y

JUMS NEREIKIA PATYRIMO
šie darbai gera proga jauniems 
vyrams norintiems išmokti amatą 

tr, taipgi tinkami

VYRAI m MOTERYS

100% KARO DIRBTUVE *
Reikalauja Vyrų lr Moterų su klek 
nors dirbtuvės patvrlmu. Dieną ir 
naktimis darbai. Ajtlmoje pietvaka
rinėje dalyje miesto. Gera transpor
tacija. Malonios darbo sąlygos. Gera 
mokestis.

PROTECTOSEAL CO.
1920 S. We«tern Avė.

kurie nori darbią. be jokių 
. * . AtleUfanų. •

DARBAI SVARŪS IR LENGVI 
MATYKIT MR. SAM GERVASE

• john" f. cuneo
COMPANY

466 W. Cermak Rd.
Ateikit bet kurią dieną tarp 9 ryto 

Ir • vak. ftefttad. nuo 9 Iki 1.

HELP VVANTED — MOTERYS 
1 — ■ »» ' »

> TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ i 
Patyrusių. 187.10 ] mėnesi 
Pilnam ar dalintam laikui 
Kretpkltls prie Housekeeper.

■DOEVVATER BEACH HOTEL 
Rd.

MA1NTENANCK VYRO dirbti ho- 
telyje. Gabaus wu trankiais. Kam
barys veltui, gera mokestis. Po • 
vai. vakare. M16 STONY I8LAMD 
AVĖ., BŪT. »41«.

MOLBERTO, MAOHTNK 
POTNDnfS DARBINTNKŲ 

IlIlEfiO FOlINDRftJF
Turi bfltl pirmos klasės.

100% karo darbai.
' HODGSON FOTTNDRV OO.

3011 W. ISth Rt.

VYRŲ
•O METŲ AR SFVTRft 

LKNOVTKM DTRBTTTVftR DARBAM 
PARTOVFR DARBAI 
MAXWELL BROS.

M.

VYRŲ
REIKIA

SVARBIEM KARO DARBAM 
PLIENO WAREHOU8E 
PATYRIMO NEREIKIA

GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATSISAUKTT I

2924 W. 51sl SL
■ NUO 9 RYTO IKI 8 PP.

Central
Steel & Wir e Co.

MERGINŲ 
MOTERŲ
Dienomis 
Vakarais

Ir Naktiniam šiftam
PATYRIMO NEREIKIA

AT8ISAUKTT

ARNOLD SCHWINN & 
COMPANY ‘

1718 N. KILDARE AVĖ.
CAP. 8000

VYRAI m MOTERYS
i

Amerikos kareivių didvyriškumas visur pažymėtinas. Tai hūdijia. ir ši nuotrauka. 
Bougainville saloje, ant vadinamo kruvino kalno No. 260, japonams iš. čia pat jiaistip- 
rinimųi smarkiai šaudant į amerikiečius, vienas kareivių rizikavo savo gyvybę, kad pa
ėmus nuo kaino sužeistąjį kareivį. (Signal Corps photo; Acme-Dnaiuga3 telephoto)

ANGLIJOS UETUVIŲ SIMPATIJOS LIETUVIŲ 
TAUTINEI TARYBAI

MAMAVOTOJŲ
PAGELBININKŲ

RANDERR
Patyrusių prie laivelių pageidaujami

CHRIfl CRAFT BOAT ŠALIM 
>480 B. AsMaad Avė.

FTNISHKR — CABINET MARKE 
prie tMalItnlmo ' medlnli# deskų. 
MARSH ALL-JACKSON ČOMPANY. 
30 S. Clark BĮ. :
REIKIA — patyrusių Beef Roners. 
Gera mokestis. Atslftauklte: MON
ROE PAČKTNO CO.. 1801 Monroe 
st.. Qary. Ind. 

pardavimui

PA ĮDUODA — Uit 
RD, *

RHIDt
ettf.

V. MAR-
QUETTE RD, (llth 8t ) « apart 
mentų mūro fttymu tildomą*
t—4 lr 2—8 kambarių apartmental 
Palaukit, savininką — PETERS — 

RADcllff <•••.

Svarbi Pramonė
Stiklo Darinis

Patyrusioms ir 

Nepatarusiems

Darbininkams
DIENOMIS IR NAKTIMIS

AUKAŪIAU8IA RATA MOKA
Geros Darbo Sąlygos. 

CAFETERIJA ATDARA 14 VAL.
J DIENA. CHICAGOS GATVE-

KARIAI IKI NAMO.

. INGERSOLL
STEEL A DI8C DIV. 
BORO WARNEK CORP.

119th & Morgan

Merginų
LAVINTIS SUPERVISORY 

DARBAMS 
DIENINIAM SIFTUI

LENGVI ŠVARŪS , 
DIRBTUVES DARBAI

PILNA MOKESTIS LAIKE 
MOKINIMO 

PASTOVŪS DARBAI

Gardner & Co.
2309 Archer Avė.

(Prie Canal, 500 We8t)

Reikia
■ t ■

Operatorkų
Prie Odinių Darbų 

Reikia turėti nors kiek patyrimo 
prie jėgos siuvimo mašinų.

PASTOVŪS DARBAI 
GERA MOKESTIS

CHARLES F. CLARK, 
INC.

1403 W. Congress

MOTERIS
Tvarkyti mažą fountain. Amžius ne
apribota. Aukftėlausla .pradinė mo
kestis. Valgis lr uniformos veltui. 
Vakarais nereikia dirbti.

NEISNER BROS.
11151 S. Michigan Avė.

Jaunų Moterų

Ir Merginų
RINKTI ORDERIUS

Labai laigvi darbai. Gera proga 
įaidirbti. 40 vai. į savaitę.

ADVANCE PATTERN CO. 
500 N. Dearborn St.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

AMŽIUS 18 nn 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c į valandą bu Be 
pakėlimu pabaigoje 2 savaičių. 

6c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais šiftais. Dykai 
ligoninės ir- apdraudos pienas.

ATSI9AUKR 
EMPLOYMENT OFI8AN

Pirmad. perdėm MttSd.
1:10 ryto iki 4:t0 pp

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

(LKFSB) Iš Anglijos at
siųsta šitokio turinio rezo
liucija : ‘ ‘Tautinei Lietuvių 
Tarybai, U.S.A. Mesf lietu
viai gyvenantieji šiaurės 
Anglijoje Lankashire ir 
Yorkshire countėse, skaičių 
je apie 2,000, per savo at
stovus susirinkę Mancheste 
ryje paminėjimu: Vasario 
16 d. šventės nutarėme pa
sveikinti Lietuvių Tautinę 
Tarybą ir pareikšti mūsų 
pritarimą Tamstų vadovau
jamoms pastangoms atsta
tyti Nepriklausomą ir De
mokratinę Lietuvą.

Lietuvos žmonės per Lie
tuvos Steigiamąjį Seimą yra 
nustatę Lietuvos demokra
tinę Konstituciją ir aavo 
laisva valia, konstitucijoje 
numatyta tvarka niekada

nėra tos konstitucijos at
šaukę. Todėl mes skaitome, 
kad Tamstos labiausiai at
stovaujate Lietuvos žmonių 
siekimus.

Mes tikime, kad Lietuvos 
žmonės galės patys laisvai 
pareikšti, kokios santvar
kos jie savo krašte nori ir 
pritariame Tamstų pastan
goms tokį laisvumą Lietu-

Mirtis trijų Lietuvos 
policininkų

(LKFSB) Lietuvis majo
ras Justas Mykolaitis ir trys 
policininkai: Stepas Serapi
nas, Petras BLazaitis bei 
Petras Baltrėnas sausio 3 
d. buvę banditų nužudyti. 
Galimas dalykas, kad tie 
nužudymai turi politinio po
būdžio.

vos gyventojams užtikrin
ti.”

Sabath Yra Regularus Demokratų Kandidatas

SUPAŽINDINKITE KITUS' 
SU DIENR. “DRAUGU”

MERGINŲ DEŠRAS PAKUOTI
' PA8T0VU8 — LENGVAS DARBA8 

85c Į VALANDĄ PRADEDANT
62c Į VALANDĄ PO 4 SAVAIČIŲ 
LAIKAS IR PUSE U« VIRŠLAIKĮ

Marhoefer Packing Co.
820 W. Fulton 8t Tel. 0570

Dingę kariai karo 
frontuose

Karo departamentas pra
eitą antradienį pranešė 475 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie dingę Europos ir Vidur
žemio apylinkių karo fron
tuose.

Dingusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 33 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, iš jų 13 
ctiicagiečių.

Dingusiųjų karių skaičiu
je 7 vyrai yra iš Indiana val
stijos, 1 iš Michigan ir 6 iš 
Wiscon8in.

Bal. lld. rinksime 21-mo 
Wardo Demokratų Commit- 
teeman ir visi nuoširdūs De
mokratai prašo, kad Jūs bal
suotumėte >už Kong. Sabath.

Sabath, kaipo nuoširdus 
Demokratas ir pirmininkas 
galingosios “Rules Commit
tee” Kongrese, visad buvo ir 
bus prietelis Prez. Roosevel
to. Jis niekad nėr prisidėjęs 
prie prieš-Rooseveltinės gru
pės, kuri šiuo laiku mano įsi
galėti 21-mame Warde.

Yra svarbu, kad Jūs ži
notumėt tiesą balsuodami už 
21-mo Wardo CommittedYna- 
ną. Sabath*yra mums pats 
tinkamiausias kandidatas ir 
jis gali savo didelę ir galin
gą įtaką panaudoti mūsų a- 
pylinkei. A. J. Sabatho re
kordas Kongrese ir Demokra- 

.......... — ; .....

tų partijoj parodo, kad jis 
yra nepamainomas mūsų va
das.

Per 50m A. J. Sabatho va
dovybė išlaikė 21-mą Wardą 
Demokratų partijos prieky
je. 21-mo Wardo precinkto 
kapitonai pažįsta A. J. Sa
bath labai gerai ir visi nuo
širdžiai ragina visus Lietu
vius balsuoti už Kongresma- 
ną Ward Committeeman pa
reigoms. Mes, Precinkto ka
pitonai, tikrai įvertiname jo
jo galingumą ir tinkamumą 
ir raginame Jus balsuoti už 
Kong. Sabath, bal. lld., 1944 
m., ir užtikriname, kad iš
rinksite tinkiamiausią Ward 
Committeeman 21-mam War- 
dui.

21-mo Wardo Demokratai 
Precinkt Kapitonai.

A. t I
ONA BUKENAS

r

(po tėvais Sąmoftkattė)
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Gyveno: 4408 8. Hermitage 
Avė. Mirė Bal. 8 d. 1944 m., 
10:85 vai. ryte, sulaukus pu
sės amžiaus.

Oimft Lietuvoje. Kilo U Tau
ragės apskričio.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Kazimierą; sūnų Ed- 
ward; dukter] Irene Kwlnn ir 
žentą Charles ir daug kitų 

ų Ir pažjigiminių, draugų žfstamų.
Kflnas paftarvotas Job n F. 

Eudeikis koplyčioje. 4405 Ho. 
Hermitage Avė. laidotuvės 
(vyks pirmad. Bal. 10 dieną. 
1944 m. 18 koplyėlos 8:00 vai. 
ryto bus atlydėta I ftv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bua nųlydftta J ftv. Ka- 
stmlero kapines.

Nuoftlrriilal itvleėlame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti ftlose laidotuvėse.

NulHMę: Vyras, ROmie.
Duktė, tentas lr Otmlnėe.
Laldot. direktorius John F. 

Eldelkls. Telef. Yards 1741.

IZALIJ/ 
LAZAUSKIENE

(po pirmu vyro Mockienė, 
po tėvais ftUckytė)

Gyveno 2124 W. 22nd Plaee. 
Mirė Bal. « d. 1944 m.. 1:45 
vai. pp. sulaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo IS 
Tauragės apsk.. Pagramančiu, 
parap.. Karapollų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
6 sūnus Kazimierą, Povilą, 
Simona. Joną Ir Juozapa Moc
kus; S dukteris Oną Bakles, 
Jennle Dolong Ir Rosalllą Su- 
rech; 4 marčias; 8 žentus; 8 
anukus; sesers dukter] • Mary 
Gestaut; 2 pusbrolius Julius 
Ir Joną ftllcklus tr daug kitų 
giminių, draugų Ir naftlstamų.

Kūnas paftarvotas lachawlcz 
koplyčioje. 3814 W. 2Srd PI. 
Laidotuvės Jvyks antrad. Bal. 
11 d. 1944 m. Ift koplyčios 
8:80 vai. ryto bus atlydėta J 
Autros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų hus . nulydėta J Av. 
Kazimiero kapines.

Nuoftlrdžlal kviečiame visus 
gimines, ‘draugus Ir pažįstamus 
dalvvautl ftlose laidotuvėse.

NiSliMę:-*- Minsi, Dukterys. 
Marčios, tentai Anūkai, Sesers 
Duktė. Pusbroliai Ir Giminės.

Laid. direktorius Lachatrlcz 
Ir RŠnal. Telef. Canal 2515.

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 

jus remia ir kovoja už kilnius idealus.
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Mr. WiHkie nebekandidatooja
Labiausiai nusivylusiu žmogum šiandien Amerikoj 

turi būti Wendell Widlkie, kuris buv® priverstas išsi
žadėti to, ko per kotletą metų troško pasiekti. Būti gar
bingųjų Jungtinių1 Valstybių prezidentu, suprantama, 
yra didelė privilegija ir garbė ir todėl retas kuris pi
lietis juo nenorėtų būti. Priežodis sako: “Prastas yra 
tas kareivis, kuris nenori būti generolu.” Mes, dėl to, 
nesistebime, jei Willkie norėjo btūi prezidentu. Nieks 
dėi tų ambicijų jo nekaltins. Tačiau, kad jis yra labai 
nusivylęs, to fakto užginčyti negalima.

Pralaimėjęs rinkimus 1940 m., Wiilkie tuojau pra
dėjo naują kampaniją. Jo kampanija buvo keista. Jis 
pasidarė- kažin kokiu politišku akrobatu. Tai pataikau
ja Prezidentui Rooseveltui, tai vėl jį bara. Savo asmenį 
papoliarizavo ne tik Amerikos ribose, bet ir užsienyje. 
Skrenda jis Anglijon, Kinijon ir kitur. Skrenda Mask
von ir ten puotauja su diktatorium Staliną ir grįžęs 
atgal tuo didžiuojasi. Be to, rašo didelę knygą, kurioj 
nepajėgia išrišti Amerikos aktualiųjų ir gyvybiškųjų 
reikalų, tačiau vienu plunksnos pabraukimu, “išspren
džia” viso pasaulio problemas.

Todėl, rimtesnieji Amerikos žmonės negailėjo sau įsi
vaizduoti, kas atsitiktų su šiuo kraštu, jei toks “poli
tiškas akrobatas” atsistotų jo* valdžios (priešakyje. Ir, 
kaip matome, VOlkio “pastangos“ nebuvo įvertintos. 
Net jo paties partijos žmonės, atsisuko prieš jį ir todėl 
jis turėjo pasakyti — “aš jrfu nekandidatuoju į prezi
dentus.’f

Nėra abejonės, WiMkie išėjimas iš kandidaitų skai
čiaus palengvina respublikonų partijai. Jai dabar bus 
lengviau pasirinkti tokį kandidatą, kurio nusistatymas 
labiau sutaps su partijos prcgrama ir tikslais. Tai da
linai palengvina ir demokratų partijai, nes nebėra jos 
pavojaus, kad respublikonai pastatys kandidatu joB 
(platformos pamėgdžiotoją arba kopijuotoją.

Ankšto pareigūnas smerkia sovieto vidaus 
tvarka
NU8IVYLU81O KOMUNISTO ŽODIS

Jau vakar truputį rašėme, kaip aukštas Sovietui pa
reigūnas Viktoras A. Kravčenko, pagyvenęs Amerikoje 
septyniue mėnesius, pasmerkė vidaus santvarką Sovie
tų Rusijoje. Kravčenko pereitų metų rugpiūčio mėnesį 
atvyko į Jungt. Amerikos Valstybes kaipo Sovietų Už
pirkimų Komisijos Vašingtono narys. Tai dar jaunas 
trisdešimts aštuonių metų vyras, Raudonosios Armijos 
kapitonus, jau nuo 1929 metų Rusijos Komunistų Par
tijos narys. Nuo 1929 metų jis užėmė aukštas vietas 
svarbiose Sovietų įstaigose, o kelionė į Ameriką tai bu
vo jo pirmoji kelionė į užsienį. Jo išreikštos mintys ir 
pažiūros yra gana įdomios, ne* tai nuo mažens Sovietų 
santvarkoje užaugusio ir ten išmokslinto mintys.

I
Minėto Sovietų Rusijos pareigūno ir Raudonosios Ar

mijos kapitono pareiškimas buvo įdėtas balandžio 4 d. 
“The New York Times”, kuriame štai ką jis sako:

* ‘šiuo viešai pareiškiu, kad aš rezignuoju iš savo vie
tos po dvidešimts dviejų metų tarnybos Sovietų Vy
riausybei įvairiuose postuose.
RIMTAI APGALVOTAS ŽINGSNIS

9avo pasielgimą išaiškinu čia pridedamam pareiški-

RUSIJOS ŽMONES LAUKIA LAISVES
“Rusijos žmonės, kaip įr pirmiau, tebelaikomi bega

linėje priespaudoje, su jais žiauriai elgiamasi, o NKVD 
(Sovietų slaptoji policija), veikdama su pagalba tūks
tančių Šnipų, be jokio santūrumo valdo Rusijon žmo
nes. Nuo nacių užpuolikų atvaduotose teritorijose So
vietų Vyriausybė vėli grąžina beteisę jėgos santvarką, 
o kalėjimai ir koncentracijos stovyklos tebeveikia kaip 
ir anksčiau.

“Rusijos žmonių viltys, kurias jie dėjo į politines 
ir socialines reformas karo pradžioje, pasirodė tuščio
mis iliuzijomis.

“Nors šis karas dar nepasibaigė, bet jau Kremliaus 
valdovai ruošia naują generaciją sekančiam karui. Pas
toviai ir tikrai taikai ir mano tautos labui reiki* kito
kios politikos negu ta, kurią veda Sovietų Vyriausybė.

“Aš Laikausi nusistatymo, kad Rusijos žmonėms dau
giau negu kam kitam reikia suteikti bent elementares 
politines laisves — tikrą spaudos ir žodžio Laisvę, o 
taip pat laisvę nuo nedateklių ir baimės. Ką Rusijos 
žmonės gavo iš savo* vyriausybės — tai tik plepalus 
apie tas laisves. Per keliolika, metų jie gyveno nuo
latinėj baimėj ir nedatekiiuj. Rusijos žmonės neapskai
čiuojamu pasišventimu, kuris išgelbėjo šalį ir esamą 
santvarką ir sudavė šį karą lemiantį smūgį fašizmui, 
užsitarnavo geresnės santvarkos.
PAVEDA SAVE VIEŠOSIOS OPINIJOS APSAUGAI

me: 1 “Gerai žinodamas sovietinių valdovų metodus, ku-
“Iš savo vietos atsisakiau tik po ilgo svarstymo ir riuos jie vartoja prieš savo politinius priešus, aš lau- 

abejonių, pirmiausia ir prieš viską statydamas. pirmoje tad jie dabar bus pavartoti prieš mane — tai šmeiž-

GAVĖNIOS
MINTYSVyta P. M.LC.

DMpb Penktafcnis,

Naujos gadynės belaisviai
Noro lietuviškųjų bolševikų Laikraščių redaktoriai, 

suką visą komunistiškai veikimo ratą, su kūnu ir dūšia 
yra parsidavę Maskvai, tačiau jie, matyt, neturi visiš
ko Stalino* pasitikėjimą Jie dabar yra ne viaa tik Earl 
Browderio, bet ir specialinių Maskvos agentą kontro
lėje.

Prie Sovietų Rusijos konsulato New Yorke yra pri
skirtas Lietnvos komisarukos Ratomskis. Parariąs jis 
retai tesirodydavo lietuvių bolševikų tarpe. Bet dabar 
jau dažnai- lanko jų parengimus ir saugoja, kad lietu
viai bolševikai neiškryptų iš “Maskvos kelio”... Bet kad 
ir Ratomskis (nors jis ir yra išėjęs visas koanmiatų 
propagandos kursų klases) nesuklys ų, jam esą iš sta
lyčio® įsakyta mitinguose savo kalbos (Maskvos už- 
girtas) skaityti. Sakysim, praėjusį sekmadienį Chicagoj 
net patys komunistai nmristebėjo, kad Ratomskis be 
rašto nė burnos atidaryti neišdrįso.

Bolševikų laikraščių redaktoriai Amerikoje atsiduria 
Lietuvos kvislingų — Paleckio Gedvilų ir kitų jiems 
panašių rolėje. Kai 1940 m. birželio 15 d. bolševikai 
okupavo Lietuvą, jie pastatė į vsMžią Paleckį ir Ko. 
Bot tie vargšai nė žodžio- ištarti ko Maskvos leidimo at
galėjo. Jų užnugaryje stovėjo Dekanozovai, Pozniaks- 
vai ir kiti ir jiems dfktavv. Netari laimės nė Bimbos 
su Andruliais, Alekais, Mizaromis ir Pruseikomis. Jų 
uuiu£aryįe. stovi Ratomakiai ir kitų kurie pasako įiemst

vietoje savo tautos ir Jungtinių) Tautų karo pastan
gas, o taipgi aukštesnius kovoje prieš ašį susigrupa
vusių tautų karo tikslus.

“Per daugelį metų ištikimai dirbau aavo krašto* žmo- 
nėnųs, tarnaudamas Sovietų Vyriausybei ir iš arti sek
damas Sovietų politikos vystymąsi įvairiose fazėse. So
vietų Sąjungos ir joe žmonių interesų labui užsispy
rusiai mėginau nepastebėti daugelio tos tvarkos biau- 
rių ir tiesiog skandalingų reiškinių. Bet toliau aš jau 
nebegaliu tylėti. Karo pastangų reikalas, mano kentė
jimai ir kankinami žmonės verčia mane nutylėti daugelį 
dalykų, bet taip pat jie reikalauja^ kad aš pasisaky
čiau. dėl Sovietų Vyriausybės ir jos vadų vedamos po
litikos pagrindų, kurie liečia karą ir visų žmonių vil
tis dėl naujos tarptautinės taikos santvarkos ir atsi
statymo. • * • 1
ATSKARO REMTI DVIVKtDlDH^ FOUTKĄ

“Aš nebegaliu toliau remti tee dviveidės politikos, ku
ri iš vienos pusės kalba apie bendradarbiavimą su Jungt. 
Amer. Valstybėmis ir Anglijau tuo pat metu siekdama 
tikslų, kurie priešingi tam bendradarbravimui. Bendra
darbiavimas siu demokratiniais kraštais darosi neįma
noma* kai Sovietų Vyriausybė ir jos vadai tikreny
bėje slaptai ved* skirtingą pofitiką, kari visai nesu
tinka su viešais pareiškimais.

“Sovietų Vyriausybė neva panaikino Komunistų In
ternacionalą, bet tais panaikinimas yra tik išviršinis; 
tikrenybėje Maskva ir. toliau teberemia komunistų par
tijos skyrius įvairiuose kraštuose. Naujieji demokrati- 
joa terminologija, kurią naudoj* Maskva, yra tiktai 
manevras. Apsišvietę ir geriau informuoti žmonės Ru
sijoj* ir užsienyje nepasiduoda suvedžiojami kalbomis 
apie naują Sovietų nacionalizmo ternunolcgiją, kurios 
tikslas yra poaMpAi tikruosius Sovietų politikos tikslus. 
Tuos tikslas prieš akio turint Maskvoje buvo sudary
tas Visą Slavų Komitetas ir taip vadinama Lenkų Pat
ri jotų Sąjunga sn savo*'neva tautinėmis programomis. 
MASKVOS TOLIMESNI SIEKIMAI

“Vėliausi manevrai, kariais einama prie Sovietų Vy
riausybei paklusta©* Lenkijos Vyriausybės sudarymo, 
sukėlė sąmišį, kurį aš pilnai suprantu. Sovietų Vyriau
sybė teškngai priešinosi pašaliečių kišimuisi į jos vi
daus reikalus. Tai kodėl tada Sovietų valdovai skaito 
tinkamu primesti savo gamybos “demokratiją” Lenki-

“Sovietų politika Balkanuose ir Čekoslovakijoje vaiz
duojama pasauliui kaipo ateities garantija Europos tau
tų gerovei ir kooperavimrai — tikrovėje gi šita politi
ka turi visai kitokius til

tai, provokacijos ir gal net blogiau.
“Aiuo pareiškiu, kad niekuomet nefpapildžiau kenks

mingų žygių nei prieš savo tautą, nei prieš valdančią 
partiją, nei prieš Sovietų Vyriausybę, ir visuomet mė
ginau man pavestas pareigas kraštui, partijai ir žmo
nėms atlikti sąžiningai.

“Aa ir toliau tikiuosi gausiąs progą pašvęsti savo 

patyrimą ir energiją karo pastangoms šiame krašte.

“Todėl aš pavedu save Amerikos viešosios opinijos 
apsaugai. ”

Kai Kravčenko buvo paklaustas, kokiu būdu jis nu
tarė persiskirti su Sovietų rėžimu, tai jis pareiškęs kad 
jo pirmoji kelione į užsienį ‘‘padėjo susikristalizuoti 
mano mintyse pažiūroms ir jausmams, kuriuos aš jau 
seniai jaučiau Rusijoje.” ,
SOVIETŲ PROPAGANDA IR TIKROVE

Toliau jis pasakė, kad “mano įtarimai, kad kapitalis
tinė demokratija, kaip ją vaizduoja Sovietų Vyriausy
bės propaganda ii* mokslas, nieko bendro neturi su tik
rove, kokią aš radaru Jungi. Amerikos Valstybėse. Jūs, 
amerikiečiai, negalite suprasti ką man reiškė, kad per 
septynis mėnesius gyvenimo šioje šalyje niekas manęs 
nepareikalavo pasporto.”

Kravčehko taip pat pareiškė įsitikinimą, kad jaus
mai ir mintys išdėstytos jo pareiškime sutinka su di
delės daugumos Rusijos žmonių* jausmais.

‘ ‘Rusijos žmonės — pasakė Kravčenko — buvo nuste
binti išgirdę pranešimą apie Kominterno panaikinimą 
ir nors jie pritarė tam dalykui jie netikėjo Sovietų Vy
riausybės nuoširdumu. Kaip aš negaliu įsivaizduoti 
Churchillį Komunistų partijos nariu, taip aš lygiai ne
galiu įsivaizduoti Stalino be Kominterno ar jo pakai
talo.

“Oficialiai Sovietų Vyriausybė pasiskelbė norinti rem
ti demokratinių vyriausybių sukūrimą Italijoje, Aus
trijoje ir būtuose kraštuose). Tikrovėje tai tik yra dar 
vienas bandymas įgyvendinti aavo tikrina, įperšant į 
tas vyriausybes Maskvai paklusnius komunistas. Tik
rieji Sovietų Vyriausybės planai, kurie skiriasi nuo 
viešų pareiškimų, yna visiškai priešingi Rusijos žmo
nių interesams ir reikalams, kaip lygtai jie yra prie
šingi tikslams, už kuriuos Jungtinės Tautos kariauja. 
Nuduodama aitai atai1 atstatyti demokratiją iš fašizmo 
išvaduotuose kraštuose, Sovietų Vyriausybė nė piršto 
nepajudino suteikimai laisvės Rusijos žmonėms.

PENKIOLKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS25% NsotaMa Ata Visų Prieš-kazę Padirbtų Daiktų!

Masą račių tedirbti gražūs 

PARLOR SETAI — su 

sprfa^taą.
arba jūsų 
senas setas 
ar matracas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ant visko sntsnpyslte 
per VASARIO Ir KOVO m8n

StutUo CooeJk

T»trf«iKw SEELEY 87G0

L

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

131» ĮVESTI EOOSEVflLT BMP

ką kalbėti, ką rašyti, kad tik jų vrikta nepakenktų Remkite ir platinkite "DrOUM". Mfc įis ir 
Matarus ntoim ijlmums Lietuvą pasigrobti ir too pa- , w , .
čiu eiti grie įietuviij tautos likvidavimo. )us remia ir kovoja uz kilnius idealus*

Kalvarijos kalno tragedi
ja. — šiurpulingas įrodymas, 
kaip* žemai gali būti ištik
rųjų tie, kurie rodosi esą. vi
suomenės viršuje. Kaipes 
sutrempė į purvą bažnyti
nio teismo rimtybę. Pilotas T 
parbloškė pasaiulinio teismo
aa A Kairini inz-Lrlij naa_

merkė unirti' Tą, Kuris ateis 
gyvųjų ir numirusiųjų teis
tų. Abi ištarmės — tai skau
džiausias tiesos, teisybės ir 
sąžinės iškoneveikimas.

Sukruvintas, apspiaudin- 
tas, sumuštas V. Jėzus aun-t 
kiai vilko Savo kryžių iš 
Antonia pilies, kur Pilotas 
gyvme, per Jeruzollmos gat 
ves ir triskart parpuolė. Ki- 
renietis Simanas padėjo Iš
ganytojui tą kryžių .užnešti 
iki kala* viršūnės. Ten į 
rankas, kurios buvo daugy
bės ligoniui išgydžiusios ir 
9,000 alkanų žmonių pavai--* 
gydiaurios, įkalė dideles ge
ležines vinis. Su kojomis pa
dare taip pat. Ant vinių pa
kibo nekalčiausias Kūnas, o 
srikruvintos Tūpės meldėsi: 
Tėve, atleisk jiems, nes ne
žino ką daro (Lk. 23, 34).

Trys baisios valandos nuo 
vidudieoio tęsėsi pamažėli 
V. Jėzui kyhant ant Kry
žiaus. Priešai tyčiojosi, o 
kraują* tekėjo iš perkirstų 
gyslų. Karštis ir troškulys 
Uankinch Išganytojas, troško 
sielų išganymo. Bet jis ne
užmiršo1 Savo Sv. Motinos, 
pavesdamas ją mylimiausio- 
jo Savo mokytinio fev. Jond 
globai. Bekenčiant kūno 
skausmus, užėjo ir sielos 
tamsybė tokia skauda, kad 
mylmriaasiaa Jėzus, ištarė: 
Mano Dieve, Maaro Dieve, 
kodėl mane apleidai? (Mt. 
27, 46). Tačiau Jisai rado 
Savyje j|Sgų paguosti tą 
žmogžudį, kuria kybojo šalę- 
ir nebuvo prastojęs sąžinės. 
Trečios valandos pabaigai 

- besiartinant išaibaigė žmo- 
. giškoeios V. Jėzau* jėgos ir 

Jis tarė: Pasibaigė (Jon. 19, 
36). Bet antgamtinėu ste
buklingu būdu didžiu baku 
tarė: Tėve* Tau į rankas pa
vedu Save dvasią (Lk. 23, 
46į ir nuleidęs galvą mirė. 
Tbip didžkLuašojt neteisybė 
pasiekė ko norėjo: mirė tei
sybė. Aptemo saula, sudre
bėjo žemė, plyšo uolos. Visi 
nusigando.

Kas galėjo Lozorių ir ki
tus prikelti iš numirusių, 
taa būtų galėjęs išvengti 
mirties, jei būtų norėjęs. Jo 
valdžioje buvo daugiau ne
gu 12 legijoaų angelų, ku
riuos būtų pavartojęs, jei 
nebūtų laisvu noru pasiau
kojęs mirti. Prieš užgimda
mas Jis žinojo kuomi baig
sis Jo gyvenimas tarp žmo
nių. Taigi anka pnatadėjo 
prieš užgemant. Mirštant ji 
tik 'pasibaigė. Tos aiukos 
tikslas — kad mes, žmonės, 
laikytumės Dievo, Kuris 
maras gyvybę teikia.

Kančia — tta didvyrių 
mokykla — Bita ratas.

SKELBKITE? "DRAUGE”

IH
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Pranciškiečių seserų 
rėmėju veikla

Bridgeport. — Balandžio 
2 d. Sv. Pranciškaus Vie
nuolyno Rėmėjų draugijos £ A. Bubnienė. 
skyriaus susirinkiman atsi
lankė daug narių, kad iš
klausius įvairių pranešimų 
ypatingai iš vajaus vakarie
nės, kuri pasirodė pelno da
vė virš 3 šimtus dolerių. Pi
nigus seserims pasiuntė pre
latas M. Krušas. Rėmuos 
džiaugias vajaus pasiseki
mu. k

Nutarta birželio trečią 
sekmadienį suruošti išvažia
vimą į Ryans Woods, prie 
87 ir VVestern gatvių. Kiek 
bus uždirbta, visas pelnas 
bus pridėtas prie pasveiki
nimo būsimo seimo.

ARD 2 skyriaus pirminin
kė pakvietė skyrių dalyvau

tas/ išrinkta šešios atstovės 
ir aukų paskirta seimui pa
sveikinti $5. Atstovės išrink 
tas šios; A. Leščinskienė, J. 
Pukelienė. A. Juškienė, M. 
Ambutienė, P. Jack ienė ir

Aplinkybės buvo taip su- 
sid ėjusios, kad iki šiol dar 
nebuvo perrinkta skyriaus 
valdyba. Tas padaryta šia
me susirinkime.

Buvusi pirmininkė A. Auk 
EUtienė skyriui pirmininka
vo per septynis metus. Jai 
dėl ligos griežtai atsisakius, 
pirmininke išrinkta M. Anj- 
butienė. Vice pirm. paliko 
A. Juškienė, sekr. ilgametė 
J. Pukelienė, iždininke bu
vusi A. Leščinskienė, kores
pondente R. Miazeliauskienė. 
Dvasios vadu skyrius pasi
rinko prelatą kun. M. Kru
šą/ kuris, nors toli nuo Pitts

ti tos draugijos jubilieji- Į burgho gyvena, tačiau daug 
niam seime, kuris įvyks pas darbuojasi Šv. Pranciškaus 
kutinį sekmadienį gegužės seserų reikalais ir daug yra 
mėnesio. Kvietimas priim- Į parėmęs jas finansiniai. Ais

A ■ A
LEONAS W ALONTINOVTCZE

Gyveno adresu 4735 South Wells Street, Chicago, Illinois.
Mirč Balandžio 6d., 1344m., f:30 vai. ryte, sulaukę, aenatvfta.
Gimę. lzKtuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio, Viduklės pa

rapijos, Puišų kaimo. Amerikoje tftgyveno 40 metua
Paliko didolianie nuliūdime: moterį Karoliną, (po tSvals 

DežulakaitC); augintini sūnų Leoną Tarnui ir Jo, moterį Pran
cišką ir Jų šeimą: brolienę Antaniną Walontinavičiėnę ir jas šei
mą; 2 pusbrolius Kazimierą Walontlnovicze ir Kazimierą Tamu- 
levtcae ir jų šeimas; pusseserę Eleną Petrošienę lr Jos šeimą; se
sers sūnus Karolį ir Mykolą Petrošius ir Jų šeimas; ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4606 South 
Hermitage Avenue. laidotuvės ijvyks pirmadienį. Balandžio 10 
d, 1944m. Iš koplyčios 8;3o vai. ryto bus atlydėtas J švento 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, kulkoje įVyks gedulingos pamaldos 

[ Už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas J Švento Kazl-
| mlero tt&pineaT''

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

Nuliūdę lieka: Moterte, Augintinis Sūnus, Marti, Brolienė, 
Pusbroliai, Ihi-sscseiė, Seseis Sūnai tt visos kitais Giminės.

laidotuvių direktorius — John F. Eudeikis, Tel. VAR. 1741.

JONAS MARTIN KUS
Gyveno 2546 We«t 69th St.
Glmęe Lietuvoje. Kilo iš Kauno apekr, Seredžiaus parap.,

Gučkampų kaimo.
Amerikoje išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Antaniną (po tėvais 

čiąšauliūtė), sūnų AieKsandra (L
tte, brolį Kazimierą ir jo šeimą, seserį Agotą ir švogerį Ta
rną Kuzmdcz ir jų šeimą, uošvius Antana ir Suzaną Saulius ir 
daug Mtų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje< paliko 
bttiolį, seserį ir jų šeimas.

Velionis priklausė prie Lietuvos Ūkininko dr-jos.
Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 6812 S. 

YVestern Avė.

Laidotuvės įvyks antrad., baland. 11 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Svč. Panelės Marijos parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bua nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugiu ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Moteri* SQnu*’ Se“°’ h
0142id°tUVlU DlrcklortU8 Antanas B. Petkus, Tel. Grovehill

Navy) ir marčią Jenne- 
ą, seserį Aj

ku, jei ne prelatas Krušas, 
lietuvaitės seselės būtų din
gusios lietuvybei tarpe len
kių seserų nazaretiečhj.

Šia proga pranešu, kad 
visi skyriaus susirinkimai 
bus laikomi paskutinį penk
tadienį kiekvieno mėnesįo, 
parapijos mokykloj, :30 v. 
vakare. Korespondentė

Pranešimai
West Side — Aušros Var

tų ftv. P. M. Vyrų ir Moterų 
draugija prie šv. Komunijos 
visados eidavo “in corpo
re” Verbų nedėMienį. Šįmet 
tas neįvyko. Tad klebonas 
paskyrė. Velykų dienoje 8 
vai. Mišiose. Bet mums ap
svarsčius pasirodė nepato
gu: daugelis per naktį išbu
vę bažnyčioj nenorės la«rkti 
šv. Mišių 8 vai.

šv. Mišios bus laikomos 
už mirusius draugijos na
rius 8 vai. ryto Velykų die
noj. Susirinkimas bus pir 
mą valandą popiet. Nariai
turi atsilankyti į šį susirin- — 
kimą, nes turim daug svar
bių reikalų apsvarstyti. Ku
rie dar šįmet neužaimokėję 
mokesčių, malonėsit užsi
mokėti šiame susirinkime. 

Pranas Žebrauskas,
4219 S. California Av.

A.

NULIŪDIMOV’- Į01VALANDOJE* * — 'r* *• j

JURGIS BRAZAUSKAS
Gyveno 0115 So. Rockwcll St.
Mirė baland. 5 d.. 1044. 2:30 vai. ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apakr., Šilalės parap., 

Mažrimu kaimo
• Amerikoje išgyveno 45 metus.

Patiko dideliame nuliūdime moterj Barbora (po tėvais 
Brazauskaitė), 4 dukteris Elena ir jos vyra Wm. J. Kareivą, 
Jadvyga ir jos vyra Antana Tebeleki ir jų šeimas, Florence 
ir Elvyra, 4 sūnus Kazimiera, jo žmona Ėllen ir jų šeimą, 
Boleslovą, Viktorą ir Lieut. Edvardą (U. S. Marine Air 
Corps), brolį Simoną ir jo šeima, 2 seseris Marcelę Puke- 
lionę ir Emiliją Petkus ir jų šeimas, 2 brolienes Onas Bra
zauskienės ir jų šeimas ir daug kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas Wm. Kareivų namuose, 4644 So. Pau
lina St. Telefonas Yards 5350.

Laidotuvės įvyks pirmad., baland. 10 d. iš namų 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j dv, Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Mozeris, Dukterys, Sūnai, žentai, Marti, Anūkai 
Ir Visos Kitos Giminūs.

Laidotuvių Direktorius Leonardas Ežerskis, Tel. Virginia 
1231.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 

jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

Bridgeport — Dr-stės Šv. 
Onos susirinkimas neįvyks1 
sekmadienį), balandžio 9 d. 
dėl, Velykų šventė®. Sekan
tis susirinkimas įvyks ge
gužės 14 d. Valdyba

Žuvo kelyje
Jčhn Hau, 73 metų am 

žiaus, 5110 W. Cornelius, į 

mirė praeito trečiadienio ry
te Belmont ligoninėje. Jis 
buvo sutrenktas gatvėje au
tomobilio, kai grįžo iš baž
nyčios.

A A
JONAS BYLA

Gyveno: 1436 Bo. 48th Ct., 
Cicero, Illinois.Mirė bal, 6d., 1944m.. 11:30 
vai. ryte, žlilauKęa puses amž.

Gimęs Uotuvoje. Kilo ii 
Jurbarko parap., Butrimų kai
mo. Amerikoje. išgyvenę čOm.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Magdaleną (po tivala 
Barčiauskaitš); sūnų Katllnle- 
rą ir marčią Josephine; 2 duk
teris UerntaS ir jos vyrą Ralph 
Comer, ir Dolores! ir daug Ki
tų giminių, draugų lr pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioj, 1410 S. 60th 
Avė., Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
bal. 10d., 1944m. Ii koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į ftv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už Valionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus dalyvauti ilose laldotuvlse.

baitūdęi Mtotcrto, Kūnus ir Msržl, imk tory*, žentą.*, ir visos kitos GiminCs.
Lalū.. direktorius: Antanas 

B. Petkus tel. Cicero 2103.

i

w </'
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CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
YVEST VIROINIA STOKER........... <gg gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies, gy’|Q

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................g Į Į 25
PETROLEUM COKE ................... $12.50

Extra Course

5^ f .fl i'i
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KRE1PKITES PRIE MUS 
TIESIOG IB SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKL
MUS JŪSŲ

Geriausio.Materiolo Ir Darbo.

RANDASI PAS 
PASIRINKIMUI.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO.
TBVAM8 MABUONAMS

MDTSIS OflM* Ir MlMmt: MI N. WKSTEKN AVC.
(Netoli Grand Ava.)

PHONE: SEELEY 6103

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

[PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiliniiiiiiiiiiiiii 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
■Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose! lllllllllllllllllllllllilUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PKRSONALIZKD MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 

PARTICITLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODCOTIONH 
DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO G RAM ITE

BesmUfttl Most ag—t 11 s World.
BUY U. S. WAR BONDS W7TH THE SAVINGS

KREIPKim PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4536 W. W»hingtou Blvd. 6919 Sonth Troy Street 

TeL ESTebrook 3646 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.: fteštad. ir Sekm. 9-6 vai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų!
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS SENOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS

l į ■ limilMi ................. »....... .
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAU F t KITĘ mūsų įstaigoje. JOsų indeliai rūpestingai globo Ja
nai lr ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loaa In- 
surance Corp. Jūsų pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo. 
SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI IŠTAIGA

______  — 47 Metai Sėkmingo Pataraavteo! —

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joe. M. Moteris, Sec’y. 8236 SO. HALSTED ST.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE PIENĄ IR NAKTĮ

4605*07 S. Hermitage 

Avenue

Yards 1741-2

nariai ,
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aiooiūdjeą

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyve

Mt-****!

i-*

ES

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

a

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN ĄVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. _______________________Phone YABDS 4908

T’ " J. UULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.___________________Phone LAF. 3578

P. J. RIDIKAS
8364 SO. HALSTED ST. Y10 W. 18th STREET

____________________Teiephone YARDS 1419_________________

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

MAŽEIKA z
8319 LITUANICA AVĖ.

ĘVANAUSKAS
Phone YARDS 1136—M

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 

10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5718 

PULLMAN L27fl

/
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Iš karo frontų

Admirolas pagerbė kunigą
BCTŲ NUSISKUTĘS BARZDĄ, JEI BCTŲ ŽINOJĘS, 

KAD ADMIROLAS JAM SUTEIKS PASIŽYMĖJIMO 
ŽENKLĄ

Kunigas Loughlin yra ma-Rochester, N. Y. — Lt. 
John V. Loughlin, Rocheste- 
rio vyskupijos kunigas, lai
vyno kapelionas, pasisveiki
no su Admirolu Chester W. 
Nimitz, Pacifiko laivyno va
du. Admirolas Nimitz sutei
kė marinų kapelionui Lough- 
lin’ui pasižymėjimo ženklą. 
Kunigas kapelionas Lough

lin parašė savo tėvams laiš
ką, kuriame sako, kad jei jis 
būtų žinojęs, kad atvyks ad
mirolas Nimitz suteikti jam 
pasižymėjimo ženklą, jis bū
tų nusiskutęs barzdą.

Gatvėkaris susidūrė su 
troku

Dvidešimt keleivių State 
gatvės gatvėkaryje liko ne
sužeisti, bet gatvėkario mo- 
tormanas Lloyd Grainger, 
40 metų, Broadway avė., bu
vo sužeistas, kai jo gatvėka
ris susidūrė su troku 14-toje 
gatvėje. Priešakis ir užpaka
lis1 gatvėkario buvo sudaužy
tas. Nelaimė įvyko praeitą 
trečiadienį.

rinų kapelionas, jis dalyva
vo Tarawos pergalėje, ir bu
vo jam suteiktas Legion of 
Merit ženklas už nepaprastą 
pasižymėjimą.

652 dingę karo 
frontuose

Susitiko
Du broliai jūrininkai iš 

Chicagos susitikę pietų Pa
cifiko nepažymėtame uoste. 
Jie buvo nesimatę dvejus 
metus.

1,1

Karo departamentas pra
eitą trečiadienį pranešė 652 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
dingę Europos ir Viduržemio 
apylinkių karo frontuose.

Dingusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 38 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, iš jų 14 
yra iš Chicagos ir jo3 apylin
kės. I

Dingusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 2 vyrai yra 
iš Indiana valstijos, 3 iš Mi- 
chigan, 5 iš Wisconsin.

Skaudi nelaimė
Penki iš 27 asmenų buvo 

sužeisti, kai du miesto ele- 
veitoriniai traukiniai susidū
rė Fullerton avė. stotyje, 
praeito trečiadienio ryte.

Nelaimė įvyko 7:45-vai. 
prieš piet, kai Evanston ex- 
press sudavė į užpakalį 
Jackeon Park subway ex-. » ' ? ‘ - ■ * • S 1presui, stovinčiam stotyje.
— 1 —m

- APDOVANOTI LEGION OF MERIT ORDINU 
r**“”

Amerikos kariuomenės Pacifike kapelionai, katalikų ku
nigai, kurie už įvairius pasižymėjimus vyriausybės apdo
vanoti Legion of Merit ordinu. Visi jie yra matę žiau
rias kautynes Tarawa, Guadalęanal ir kitose salose. (NC 
WC-Draugas)

—
Grįžus iš mokyklos

Mergaitė išgelbėjo motiną

Kas Girdėt^ 
Chicago je ♦

Apiplėšė

Ginkluotas vyras, šoferio 
uniformoje, praeitą trečia
dienį sulaikė Mrs. Lucille 
Cady, jos dresių krautuvėje, 
4647 Lincoln avė., ir paspru
ko su $158 ir su prekėmis už 
$400. ,

♦ * W

Apvogė

Vagys paėmė brangakme
nių, kailių paltą ir kitų rū
bų, viso už $1,397 vertės, iš 
Miss Bernice Hammond 
apartamento, 6221 Rhodes 
avė. Apie tai pranešė polici
jai praeitą trečiadienį.

3 laikrodžiai

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNPER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 

tSAVINGS
AND

IATION 
CAGO ’

Betty Jordan, 13 metų am
žiaus mergytė, 2819 So. Ho-' 
man avė., grįžo praeitą tre
čiadienį iš mokyklos, ir rado 
savo senelę (grandmother) 
Mrs. Betty Newmann, ir sa
vo motiną Mrs. Rošė Jordan 
be sąmonės sofoje. Betty 
tuojau paašukė policiją, ku
ri atsiuntė inhalator squad. 
Mrs. Jordan buvo atgaivin
ta, bet Mrs. Newmann nebe
atgavo sąmonės, ji mirė.

Policija pareiškė, kad ne
tikusiai veikiantis vandens 
šildytuvas ištraukė deguonį 
(oacygen) iš kambario, todėl 
įvykusi nelaimė. Prastai vei
kiantis vandens šildytuvas 
atkvietė į napius mirtį.

543 sužeisti karo |

—F-»-
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Velykose melsis už 
žuvusius

ASSOCIA 
CHICAGi

Virginia 11414192 Archer Avė.
JUSTIN MACKŪ2WICH, Prea. and Mgr. 

jį a.......... -ę. t;1, į =
1
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Washington, D. C. — Pul
kininkas Carlos P. Romulo,Z
Secretary of the Commion- 
wealth of the Philippines, 
pareiškė, kad šių metų Ve
lykų sekmadienis, kuris pri
puola' balandžio 9 dieną, tu
rės ypatingos reikšmės Pili
pinų. gyventojams. Balandžio 
9 dieną sueina du metai kaip 
krito Bataan. Pilipinų gero
vės valdžia tą dieną skiria 
kaipo maldos dieną prisimin
ti tūkstančius pilipinų ir 
amerikiečių kareivių, kurie 
mirė Bataane gindami savo 
kraštą.

į Karo departamentas pra
eitą trečiadienį paskelbė 543 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Centro 
Pacifiko, Europos, Vidurže
mio ir pietvakarių Pacifiko 
apylinkių karo frontuose. 

Sužeistųjų karo frontuose

VELYKŲ NUMERYJE
-Šioje vietoje bus 

"LIETUVIŠKO ŽYDUKO"

SVARBUS _
PRANEŠIMAS

» •
Kas link Senelių Prieglaudos reikalo.

TĖMYKITEI

Platinkite “Draugą”.

—

Henry Eakins ir C. 
field, svečiai Planters 
būtyje, 19 N. Clark str., pra
nešė policijai praeitą trečia
dienį, kad $77 ir trys laik
rodžiai už $213 buvo pavog
ta iš jų kambarių.

i t V
Su peiliu

Negras apsiginklavęs pei
liu sulaikė J? R. ^Seiman, 
6731 Jeffery avė., praeitą 
trečiadienį, ir atėmė iš jo 
$75. .

* * ♦ » •

Mirtinai
’ t t i * ir?.16 mėnesių amž'aus vai
kas mirtinai nudegė karštu 
vandeniu.

Ens-
vieš-

Tik po vestuvių

Abu nukeliavo 
amžinybėn

«
Pareitą antradienį žuvo 

oorp. Leonard Miotke, 23 
metų, 660 Ingraham avė., 
Calumet City, III., ir jo žmo
na, buvusi E.len Skrataky, 
19 metų amžiaus, kai auto
mobilis buvo sudaužytas 
Pennsylvania geležinkelio 
keleivinio traukinio, netoli 
Schereville, Ind., keletą mai
lių pietuose nuo Hammond.

Jaunavedė staiga buvo už
mušta, jos vyras kareivis 
neužilgo mirė Šv. Margare- 
tos ligoninėje, Hammonde. 
Jaunavedės brolis Sam 
Skratsky buvo sužeistas.

Corp Miotke būtų grįžęs 
po atostogų į kariuomenės• I
stovyklą praeitą trečiadienį, 
balandžio 5 dieną, bet auto
mobilio katastrofa nuvedė 
kareivį ir jo jauną žmoną į 
kitą gyvenimą, į amžiną gy
venimą.

/mizr

Laivyno nuostoliai
Laivyno * departamentas 

praeitą trečiadienį paskelbė 
jūrininkų (navy, marine 
corps ir coast guard) sąra
šą, kuriame pažymėta, kad 
16 jūrininkų mirė, 119 dingę 
ir 171 buvo sužeistas.

Už automobilio vagystę
David E. Marr, 33 metų 

amžiaus, 1130 E. 47th st., 
praeitą trečiadienį krimina
liniame teisme buvo nubaus
tas nuo 12 iki 15 metų.kalė- 
jiman už automobilio vogys- 
tę. Tai buvo ilgiausia baus
mė uždėta Cook kauntėje už 
automobilio, vagystę.

Po savaitės
Mrs. James R. Horn, , 21 

metų amžiaus, buvo rasta 
negyva Bakersfielde, Calif., 
jos galvoje buvo keli smū
giai, sužeidimai. . Mergaitė 
paliko Minneapolį, kad apai- 
vedus su marine corps ser
žantu, kovo 27 dieną.

Apie šį įvykį teko patirti 
balandžio 5 dieną.

karių skaičiuje 28 vyrai yra 
iŠ Illinois valstijos, iškaitantį Marr, kuris yra buvęs ka-
aštuonis iš Chicagos, 3 ii In
diana, 1 iš Michigan Ir 19 iš 
Wi8consin. ’ «

Įėjime, pavogė Arnold Har- 
ris, 5110 Kenwood avė., au
tomobilį, sausio 8 d.

Nustebo
y

Nubausti
Fergus Palte, Minn. — 

Hensine JenSėn, mokytojas, 
atvyko kaip paprastai į Ar- 
mor kaimo mokyklą balan
džio 5 dienos ryte, bet mo
kyklos namo nebebuvo. Mo
kykla sudegė naktį, bet nie
kas nematė gaisro.

Buvo nubaustas vyras, 29 
metų amžiaus, dviems me
tams kalėjiman, ir jo žmonai 
duota probacija laike dvie
jų metų, kad jie atviliojo į 
Chicagą 16 metų amžiaus 
mergaitę ii Georgia našlai- 
tyno, ir privertė eiti nedoru 
keliu.

ASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
— *> r«a

Ieškomi

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago

W. CERMAK RD. .................. Tai. C ANal $89)
BEN 3. BARANAUSKAS,

. • z '*. •' uiti —ji •« i . lai <nul •fc.

Praeitą ketvirtadienį poli
cija ieškojo penkių jaunuo
lių, kai buvo apiplėštas Si- 
mon Goldman, 5108 N. 
Kedzie, Clark-Howard gat
vėkario konduktorius. Jis 
pranešė, kad iš jo buvo pa
grobta $15. Goldman paaakė, 
kad jaunuoliai buvo negrai, 
jie pabėgo su jo pinigų dė
žute.

Popiežiaus dovana
White Castle, La. — Mrs. 

Ponziana Gendusa nesenai 
šventė šimtą metų amžiaus 
sukaktį. Ji nuvyko į bažnyčią 
tą dieną priimti šv. komu
nijos. Per apaštališkąjį de
legatą popiežius Pijus XII 
atsiuntė mėlynąjį rožančių 
minimai moteriškei, ši dova
na buvo įteikta bažnyčioje.

Didžiausia Lietuviu 
Jewetry Krautuvė

'---------A--------
\

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas PUinks-
uas Ir Įvairius -----
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
kainas:
Turime dideli 

ir terų pasi
rinkimų Muzikalttkų Instrumen
tų, MuzikalfiUrų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir Įvairių kitų mud- 
kalių daiktų.

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

IOHN A. KASS
4FWFI,RV - HATCHM1KFR 

— MŪRIO 

4216 ARCHER AVENUE
LAFAYETTE M17

X Kun. dr. J. Vaškas, M. 
I.C., Marianapolio kolegijos 
direktorius, pastaruoju lai
ku vedęs misijas Rytinėse 
valstybėse, atvyko į Chica
go kongregacijos reikalais. 
Taip pat atvykęs ir tos ko
legijos mokytojas kun. Pau- 
Bukonis, MIC.

X Veronikos Gečienės na
muose, 2502 W. 45 PI., šio
mis dienomis tikrai nelinks
ma. Buvo sunkiai susirgus 
anūkėlė, o šiomis dienomis 
turi išeiti į kariuomenę jos 
sūnus Kazimieras, kum ve
dęs ir augina du vaikus. 
Viena Gečų duktė yra vie
nuolė šv. Pranciškaus vie
nuolyne. V. Gečienė yra žy
mi veikėja ir rėmėja kilnių 
sumanymų.

X Jurgis ir Julia Pūkeliai,
7334 S. Lowe Avė., ruošias 
gegužės 25 d. švęsti vedy
binio gyvenimo 25 metų su
kaktį. Jubiliatai užaugino J 
dvi dukteris, kurių viena, 
Teresėlė, lanko šv. Pranciš
kaus Akademiją, Pittaburgh, 
Pa., o jaunesnė, Marie, dar 
pradžios mokykloj. J. Puke- 
ISenė ynai žymi Bridgeport 
draugijų veikėja.

X Veikėjos Ragauskienė 
ir Gedvilienė daug darbuo
jasi Vargdienių Seserų Gil
do® ruošiamai įpramogai, ku
ri įvyks balandžio 16 d., 
Brazauskienės salėj, 4558 S. 
Paulina St. Kauliukai ant 
staliukų bus paberti 3 vai. 
popiet.

X S. D. Laehavičins, se- a 
blausias Chicago ! lietuvių 
laidotuvių direktorius, eida
mas 72-rus metus amžiaus 
pergyveno tris sunkias ope
racijas ir dabar jaučiasi ge
rai Pažymėtina, kad iki šiol 
jis nėra sirgęs, nei dantų 
taisęs. Retai galima rasti 
žmogų tokios sveikatos.

X Liet. Vyčių Chicago 
apskritis rimtai planuoja po 
karo įsigyti nuosavą namą 
susirinkimams ir pramo
goms. Namo fonde jau turi 
$500. Būsimo liepos 4 d. pik-. 
niko pelno dalis irgi bus 
skiriama tam fondui. Fondo 
globėjais yra kun. I. Alba,- ,. 
vėčius, kun. J. Dambraus
kas, MIC., S. Šimulis ir ki-z 
ti veikėjai.

X Vladas ir Teklė Strio
gai, seni No. Side gyvento
jai, šiomis dienomis įsigijo 
gražų namą adresu 2451 No. 
Campbell Avė. Vladas Strio
ga Jaunose dienose buvo žy
mus veikėjas vyčiuose, o 
pastaruoju laiku daug vei
kęs šv. Vardo draugijoje. 
Striogai turi dukrelę, kuri 
lanko pradžios mokyklą.

X Kun. A. Linkui, švento 
Kryžiaus parapijos klebo
nui, pagerbti jo gimtadie
nio ir vardadienio proga, pa
rapijiečiai balandžio 16 d., 
parapijos salėj ruošia puo
tą.

X Sofija Mickūnienė, žy
mi Tow.n of Lake veikėja, 
balandžio 8 d. mini gimta
dienį. Ta proga draugės giun 
čia jai glėbius sveikinimų 
ir linkėjimų.
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